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volt valamivel több 12 millió tonnánál. Jelenleg évenként legalább 20— 
25 millió tonnával emelkedik a kőszén termelése. 

Termelés tekintetében első helyen Anglia, második helyen az 
Unió, harmadik helyen Németország áll. (Magyarország széntermelése 
1907. évben 7*5 millió tonna volt.) 

Vasat minden korban és mindenhol termeltek, nagy iparrá azon
ban csak a czivilizált államokban és a XIX. században emelkedett, 
amidőn a finomításhoz ásványi tüzelőt kezdtek használni, miután a 
gőzgép feltalálva lelt, midőn a vasutak a nyers anyagok egymáshoz 
való közelítéséi megkönynyítették. Rendkívül magasra emelkedett azon
ban a Bessemer- és Martin-féle folyamatok feltalálásával és midőn a 
Thomas-Gilchrist-féle eljárás segítségével sikerült foszfor-tartalmú nyers
vasat is előnyösen feldolgozni. v 

Leginkább az utolsó hatvan esztendőben fejlődött a nyersvas ter
melése. 

A legfontosabb vasgyártmányok a nyersvas közvetítésével készül
nek, miért a nyersvas statisztikája a vasgyártás öszszességének legjobb 
képét nyújtja úgy, hogy a nyersvas-termelés, vagy méginkább a nyers
vas-fogyasztás az ipari munkásság, sőt az ipari kultúra fokmérőjének 
fogadható el. 

Angolországban 1750-ben 10 millió, 1800-ben 8000 millió kilogr. 
nyersvasat állítottak elő. Az Egyesült-államokban 1810-ben 54 millió, 
1898-ban 12000 millió kg. volt a termelt nyersvas menynyisége. 

Poroszországban 1829-ben 46 millió. 1890-ben 3300 millió kgr. 
nyersvasat termellek. 

1819—1828-ban Auslria-Magyarországon évenként 73 millió kgt; 
egyedül Magyarországon 1903-ban 400 millió kgol gyártotlak. 

Francziaország nyersvas-termelése növekedett 112 millió kg.-tól 
1819. évben, 2000 millió kgr.-ra 1890-ben; Belgiumé 60 millió kgr. ról 
1830-ban. 800 millió kgr.-ra 1890-ben. 1840-től 1895-ig a nyersvas
termelés megtizszereződött, 1897-ig a 12 szeresre emelkedell; a világ 
öszszes nyersvas-termelése kereken 60 millió tonnára tehető. 

A nemes fémeknek, vagyis az aranynak és az ezüstnek világra 
szóló értéke abban rejlik, hogy pénznek használjuk. 

E fémek a termény-gazdaságnak a pénz-gazdaság által való kiszorí
tása óta mind nagyobb és nagyobb befolyást gyakoroltak az egyes 
népek gazdasági fejlődésére anynyira, hogy egyidőben azon téves hit 
volt elterjedve, hogy valamely népnek gazdagsága azon arany és ezüst 
menynyiségétől függ, melynek a birtokában van. Ha ez túlhaladott állás
pont is, mégsem ismerhető félre ama roppant fontosság, melylyel a 
nemes fémek, mint fizető eszköz birnak és nem tagadható el tülük az. 
hogy a gazdasági közlekedésre óriási befolyásuk van. 

Ezen oknál fogva az államférfiak mindig figyelemmel kisérték a 



nemes-fémek termelési viszonyait, miért ezek termelésére vonalkozó-
|ag Amerika felfedezéséig viszszamenőleg bő adatokkal rendelkezünk. 

Sotbeer 1493-tól 15*20- ig az évenkinti aranf/-termelést f>800., az 
r r t e r m e l é s t 47000 kgr. becsüli. Jelenleg már az aranynak több 
mint százszororát, az ezüstnek 120 szoros menynyiségét termelik. 

Legnagyobb volt a szaporodás a múlt század második felében, az 
50-es években, azután megcsappant az aranytermelés a 80-as évekig, 
mintegy 25 0/ 0-al úgy, hogy már sokan az aranyérték aránytalan emel
kedésétől tartani kezdtek. De ezen aggályok elmúltak Délafrika arany
telepeinek felfedezésével és a kohászali lekhnika haladásával úgy, hogy 
már 1892-ben több aranyat bányászlak mint bármely más évben 
annakelötte. Azóta e termelés-számot is már több. mint 150%-al túl 
haladták. 

(Folytatjuk.) 

A Drakewell. 
(Folytatás a 145. oldalhoz.) 

Drake társulata, mely az örökös halasztásokat és lépten nyomon 
elégördülö akadályokat megunta, csak nagyon kis lételekben folyósí
totta az üzem költségeit. Végre minden pénzforrás kiapadt. Drake, meg
takarított pénzét is befektette már a vállalatba. Ha két titusvillei pol
gár nem segíti 600 dollár előleggel, az egész végezett munka kárba 
veszett volna. így azonban a fúrómunka tovább folyhatott és a mély
ség növekedésével a sikerre mutató jelek is szaporodtak. 

Ama nevezetes napján a félszázad előtti éveknek, amelyen a 
fúrólyuk a 69 (angol) láb mélységet elérte, éppen akkor amikor Smith 
és fiai a munkát hétfő reggelig félbeszakítani akarták, a fúrószerszám 
váratlanul 6 (láb) mélységre, valami hasadékba besülyedt. Ily esetek, 
különösen sós rétegekben elég gyakoriak olyanynyira. hogy az a fúró
mestereknek alig okozotl meglepetést. Óvatosságból azonban anynyit 
mégis megtettek, hogy a fúrószerszámot a fúrólyukból kiemelték. Más
nap az öreg Smith. csak azért, hogy a fúrótorony körül törlénöket 
ellenőrizze, a fúráshoz ment és nagy meglepetésére azt találta, hogy a 
kútban folyadék van és a folyadéknak a felszíne majdnem a kút ki vajáig 
felér. Kíváncsivá téve, körülnézett oly alkalmas eszköz után, amelylyel 
a kútban lévő folyadékból meríthessen. Egyebet nem talált egy czinn-
kifolyócsőnél, amelyet egyik végén bedugaszolt. A kezdetleges merítő-
edényt, egyszer, kétszer, többször a kútba bocsátotta s mindanynyi-
szor petróleumot merítell vele. A hír villámgyorsan terjedt. Smith 
éjjelen át is ott maradt az ő kútja mellett és szakadatlanul és fáradha
tatlanul merített belőle úgy, hogy mikor Drake, hétfőn reggel a fúrás
nál megjelent, már három barell petróleumot talált. A szivatytyúkat 
sürgősen felszerelték és néhány órára rá, a kútból naponként már 30 
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barell olajat termeltek. Hoszszú évek problémája meg volt oldva és a 
petróleum megindulhatott világot hódító körútjára. 

Tituszvillében a legmerészebb spekuláczióláz indult meg. Az előbb 
igen olcsón kapható mezőségeket, amelyek alatt petróleumot gyanítot
tak, hallatlan magas árakon vették. Drake nem vásárolt telket és egy 
talpalatnyi földterületet sem mondhatott a magáénak. 0 maga sem érte 
fel észszel felfedezésének értékét és megelégedett saját petroleum-kútja 
termelésével, míg élelmesebb versenyző-társai minden lefoglalható terü
letet lefoglaltak az első fúrás körül úgy, hogy ott nem olajkutak, de 
egész olajvárosok keletkeztek, mintegy varázs-ütésre. Colonel Drake 
1863-ban örökre s csaknem minden vagyon nélkül távozott az olajvi-
dékröl, amely másoknak kincseket, neki szegénységet, reménytelensé
get és beteges gyengeséget termelt Hat évre rá Colonel New-York 
utczáin bolyongott és állást keresett liai számára. A hiábavaló fárado
zás által elkedvetlenítve, csügedten. hazafelé indulóban volt, amikor 
véletlenül Mr. Martinnal, egy tituszvilloi iparossal találkozott. Mr. Mar
tin látva Drake gondtól barázdált arczát és szomorú sorsáról értesülve, 
Tituszvillében gyűjtést indított Drake javára, mely igen szép, 4200 dol
lárnyi, eredménynyel végződött. Később az ország törvényhozó testüle
tét is figyelmeztették a pelroleum-ipar megteremtőjének kétségbeejtő 
sorsára s kieszközölték, hogy Diakének és hősies nejének az ország 
1500 dollár évi járadékot szavazott meg. Hét évre rá, november 9-én, 
küzdelmes élet és hoszszú s nehéz betegség után lehunyta szemét, 
előbb azonban még megélte, hogy az általa megteremtett pelroleum-
ipar nemcsak Amerikában, hanem a föld egész kerekségén sohasem 
gyanított fejlődésnek és virágzásnak indult. 

igen szép vonása az amerikaiak jellemének, hogy a pelroleum-
ipar dicsőségét jubiláló nagy ünnepségek lázas forgatagában sem feled
keztek meg petroleum-iparuk első rokkantjáról és emlékére, elagott és 
munkára már képtelen, rokkant fúrómesterek és fúrómunkások szá
mára menhelyet alapítottak. (Vége.) 

Tuöomány-Byakorlat. 
A Baum H. rendszerű réselőgép szerkezete és üzeme. 
Baum H Clarenthal, Saarbriieken m. 171(522. sz. N. B. szabadalma a „Der Bernhmr 

1909. évi 24. számából. 
— A szerkeztőség és a szerző engedélyével. — 

(Minden jog fentartva.) (U tánnyomás tilos.) 

A következőkben leírt „Baum rendszerű", szabadalommal védett 
(Clarenthal bei Saarbrücken) réselőgépel egyszerű szerkezel és köny
nyen való kezelhetőség jellemzik. .Miután verseny réselések útján elő-
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nyüs oldalai többszörösen bebizonyosodlak, a Szaarkerület igen sok 
bányájába bevezették. A Baum réselő-gép, a nyomott levegővel hajtott 
ütve működő réselő-gépek sorába tartozik, amely a gép és a feszítő
oszlop kapcsoló részének különleges konstrukcziója folytán, az eddig 
ismeretes réselő-gépeklől ellérőleg, nem köríves, hanem trapez-alakú 
réselö-síkol állít elő; minek az a következése, hogy a szén akadály 
nélkül való beszakitását hátráltató sarkokat nem hagy a megtámadott 
szénfalban. A gép egyszeri felállásából kivágható résnek a szélesség
mérete a behatolásnak a mélységével arányosan növekedő lévén, a 
réselő-sík nagysága lesz ama tényező, amely a Baum-rend-zerű rése-
lésnek jövedelmezőségét megállapítja. Xagy előnyére válik a rendszer
nek az is, hogy a gép felállítása nagyon egyszerűen történhet meg, e 
mellett igen szilárdan áll, könynyen kezelhető s könynyen mozgatható. 

Baum réselő-gépének alkotó-részei: 
1. egy lökve működő, nyomott levegővel hajtőit fúrógép; 
2. egy vezető-szerkezet; 
3. két csavaros feszítő oszlop és 
4. a réselő-szerszámok. 
Fúrógépül, akármely használatos, nyomott levegővel hajtott, lökve 

működő közeletfúró-gép alkalmazható. A fúrógép a kétszeresen vezetet1 

géptartóra van erősítve, mely elülső részén eresztékes, hátulsórészén 
orsószerű vezetővel van a vezetőszerkezetbe mozgathatólag beágyazva. 

A vezelöszerkezet a szokásos konstruczióktól eltérő, s nem vezető-
szektor módjára s úgy van kiképezve, hogy a réselő-fúró körívben 
mozog, hanem eliptikus és fogazott vezető-vésettel ellátott kettős vezető
karból áll. 

Ez anynyiban fontos, amenynyiben vésőmunka közben a gépnek 
a kezelése szabatosabb é s még hoszszú fúrórúdakkal is teljes erővel és 
helyes irányítással lehet dolgozni, vagyis a fúró vésőjét szabatosan 
határozott helyre s ha kell, ismételten egy azon pontra való behatásra 
lehet kényszeríteni, minek folytán még a hoszszabb rúdnak a nagyobb 
súlya sincsen ártalmas befolyással a réselő-munka menetére. A gép 
könynyen, nyugodtan és biztosan dolgozik. 

A fúró-gép ágyazására rendelt feszítő-oszlopok csavarorsó-szerűén 
&gj vannak kiképezve, hogy az orsónak kicsavárasával azokat az egye
nes vonal irányában 400—600 mm-rel meg lehet hoszszabbílani. A két 
oszlop lábrészéhez, a fejtésben való könynyebb szállíthatásuk végett, 
csuklós göröndők csatlakoznak, amelyekre talpas kerekek vannak ékelve. 
A kerekes-göröndöt, réselő-munka közben viszsza lehet és viszsza kell 
hajlítani. Az orsónak a kicsavarása, a gép öszszes csavartokjaira rá
ülő egyetemes csavarkulcs segítségével történik. 

A réselő szerszámok: réselő-rúdak és réselő-fejek, illetve fúrókoronák. 



S z e m l e . 
BánV&míVCléS I A bányacsillék gördülő-képességének a 

_ 1 vizsgálata. A Schamrok I II. Xeche-bánya 
gondnoksága, hogy a csilletolók kifogásainak alaposságát megbízható 
módon megállapíthassa a felső szállító-akna csatlóhelyének a szintjén 
»csille-lefútó-pályát« létesített, amelyen a csillék gördülő-képességét rövid 
pár pillanat alatt igen könynyen meg lehet állapítani. A csille-lefútó-
pálya, középen 2 m. hoszszuságban szintes és kétoldalt 15 eséssel lejtő 
pályatestből áll, amelyre a megvizsgálandó csilléket bármelyik oldal
ról fel lehet tolni. Vizsgálat közben a csillét anynyira előre tolják, 
hogy hátulsó kerékpárja még a szintes pályarészen, elülső kerékpárja 
azonban már a lejtős sínrészleten álljon. Indítása lökés nélkül törté
nik meg. Ha a megindított csille a lejtős útvonalon nem fut le, meg
tisztítják és megkenik s csak azután indítják ismét útnak. Abban az 
esetben, ha a második kísérlet sem sikerül, javításba kerül a csille. Az 
üzemre-képes csilléket megfelelő módon megjelölik úgy. hogy e jelek
ből az utolsó próbajárat idejét megállapítani lehessen. A csillevizsgála-

*tot minden évnegyedben végzik; a 3000 csillének a kipróbálása két 
napol vesz igénybe. Az első negyedév végén 2455 megvizsgált csille 
közül százhuszonkettőt javítani kellett. A csillevizsgálatnak emu rend
szeresítése nagyon czélirányosnak bizonyult. Br. (28.) 

K Ő S Z é n - é S é r C Z e l Ő k é s Z Í t é S . I Szenet tartalmazó meddő-
I nek ismételt mosása. Bre-

felden, Saarbrücken mellett, a iMéguin Ferencz & Tsa, dillingeni czég 
másod-mosótelepet létesített, amelyben naponként 20 t, az osztályozó 
rostákról válogatás utján lekerült és 4 t. szeperáczióból eredő, de sze
net még mindig tartalmazó meddő hulladékot dolgoznak fel. A váloga
tásból és az ülepítőkből kikerült nyersanyagot, kőlörökön. 25 mm. 
szemnagyságuvá elaprózzák és ülepítőgépre adják fel ismétlő mosás 
végett. Naponként átlag 6 t. kazánszenet termelnek így, amelynek 
hamutartalma sohasem több 25° 0 -nál . A másodülepítőből kikerült 
meddőt, az iszapolva berakás czéljaira jól lehet hasznosítani. Ig. (24.) 

V t l s k o h c l S Z c l t Vasöntés állandó mintákba. Ouafer \ E. az 
_L 1 Chem. Eng. f. é. 10. k. 28. oldalán idevonat-
kozólag a következő érdekes dolgot közli. A »Taconi Iron Co.« öntő
müveiben egynéhány év óta kísérleteznek oly eljárással amelynél a 
folyós vasat öntött vasból készült állandó mintákba öntik. Az ezen 
öntőmintákban történő vasöntést, a kemény öntéssel nem szabad öszsze-
téveszteni. A vasöntőminták igen vastagfaluak azért, hogy megveteme-



désük és alakjuk megváltozása megakadályoztassák és, hogy a meleget 
hamarosan elvezessék. Bevonásukra nem roszsz hővezetőanyagokat, 
hanem olajjal kevert grafitport használnak. A hü lés következté
ben nem képződik fehér-vas; ezt az által érik el, hogy az öntvényt 
éppen csak megmerevedni hagyják az öntőminlában: megmerevedése 
után azonban rögtön kiveszik onnét, hogy arra alkalmas helyen, las
san kihűlni hagyják. Főkövetelés, hogy az öntésre kerülő vasnak magas 
legyen a hőmérséklete. Az ilyen öntvények igen tömöttek és igen szilár
dak és hólyagtöl mentesek: kémiai tekintetből az öntött-vashoz igen 
közel állanak, csak kötött szénanyagban való tartalmuk különböző 
mi a lehűlés időtartamával van okozatos öszszefüggésben A kénnek 
és a foszfornak káros behatása jelentékenyen csökkentve van. Helyesnek 
tartják, hogy az öntöminlák súlya, az öntvény súlyával megegyező 
legyen. Az öntőminták igen tartósak. Cr. (993—1000.) 

KémléSZöt ^ Parr-féle módszer pontosságának kérdésé-
! hez. Zárda XV. oroszországi antraczitok fűtő

értékének a meghatározása közben Parr módszere szerint járván el, 
azt tapasztállá, hogy e mellett a szenet egy esetben sem sikerült 
tökéletesen elégetnie. Az el nem égett antraczitnak a menynyisége 88 
és 318 mg. között ingadozott, ami 713—2576 Kai. (M2—3'04%) 
hibának felel meg. Kzl a hibát a Parr-féle készüléknek az alkalmazá
sánál tehát feltétlenül számításba kell venni még akkor is, ha nem 
antraczitok, hanem egyéb szénfajok fűtőértékének a laboratóriumban 
történő meghatározása képezi a teljesítendő munkának a feladatát. 
Br. (26.) 

Műhelygyakorlat . E I i á r a s a c z é , > v a s é s m a s fémek íágyi-
_ _ ! tására vagy edzésére. A kezelendő fémet 

szorosan elzárt tartányba helyezzük s ebben nyomás alatt álló kén
esőgáz hatásának leszszük ki, mikor is a fém ellenállási képességének 
növelésére villamos áramot vezetünk keresztül rajta. E művelet köz
ben, a tartányt a fémmel együtt izzó parázs között tartjuk s ezután 
lassan lehűtjük — Eljárás frissen ónozott bádog tisztítására. Az 
ónfürdőből kivett bádogot tisztító hengerpárokon vezetjük keresztül 
anélkül, hogy az, emezekkel közvetetlenül érintkeznék. Tisztilószerül kor
pál használunk, amely egyúttal a bádognak a hengerek között való 
mozgását is elösegeti. Szb. (21.) 

Gépészet Kisérletek elszigetelőkkel. Eberle Chr. a gyakor-
1 latban használatos és gőzvezelőcsövek burkolása köz

ben bevált izoláló szerek vizsgálatával foglalkozván a következő ered
ményekhez jutott: A legjobb eredmények üveggyapottal érettek el, ame-



lyet kovagur-sinorokkal keverten alkalmaznak. Ilyen csőburkolatokkal 
ha a csővek telített gőzt vezettek és a csőkarimák is védve voltak 
90*r> °/0-ig menő hőben való megtakarítást értek el. Az u. n. »Patent-
gur* is elég jónak bizonyult. E védőszer lényegében, nagyvasolvasztó
salaknak őrleményéből áll. amelyhez aszbesztrostokat kevernek. A hőben 
való megtakarítás 89*I "/0 körül van. A közönséges parafa-kéreggel való 
izolálások nem bizonyultak igen jóknak; jobban sikerült az izolálás ha 
régi dugók rétegét, csalányvászoncsikokkal banda/sirozták rá a gözt-
vezető csövekre. A megtakarítás itt is 89" 1 % körül volt. Jól bevált 
a selyem-izolálás is, amelyet a kereskedelemben »Remanit-izoláIás« 
néven ismernek. A Hemanit, selyemhulladékokból áll, amelyeket hőte-
lentálló-képességük fokozása végett 130° C melegben, kénsavgőzök 
behatásának alávetettek. A hőben való megtakarítás itt is elérte a 
89*1 ° 0 halárát. A közönséges kova-gur-izolálókkal mindöszsze 8 2 5 ° ; ü 

hőben való megtakarítást lehetett elérni. Valamivel jobb eredményeket 
értek el az égetett kovagur-küvekkel. (Xft. Bayer. Kev. Ver. 1909. BOY. 
11-15.) Cr. 965 -971 >. 

l í l 6 k t r o t 6 k n Í k a I , v , á m p a , korong-alakú szenekkel. Angliá-
! ban új formájú ívlámpát szerkezteitek, 

amelynél a fényív két szénkorong között képződik. Ezt a két korongot 
óramű mozgatja úgy, hogy a közlük átugró fényív a korongok kari
máit teljesen egyenletesen emészti fel. Ezen új lámpafaj sok előnyei 
közül különösen érdekes a lámpák igen kis mérete. A 10 Ampéres 
lámpa hoszszúsága csak 40 cm. Ez a lámpa alkalmas szenekkel, láng
ívvel, vagy zárt fény ív vei egyaránt használható Világítási tartamuk 
egy és ugyanazon szénpárral kétszer akkora, mint a hengeralagú szén-
rúdakkal ellátott lámpák égéstartama. Psz. (32.) 

Vegyesek. Díszlövészeti ágyú . (Szokol Gyula selmeczbánya/ 
m. k. külácsmester találmánya. Két képpel.) A 

Szokol-féle díszlövészeti ágyút, feltalálója avval az intenczióval ter
vezte és szerkeztette meg. hogy a bányászvidékeken, régi hagyomány
képpen, ma is dívó díszfelvonulások és bányászali jellegű templomi 
ünnepségek alkalmával szokásos díszlövéseket olcsóbban és a kezelő 
személyzet veszélyeztetése nélkül lehessen leadni. Eddig erre a czélra 
taraczkokat (mozsarakat) használtak, amelyekről általánosan ismeretes 
dolog, hogy több. gyorsan egymás után leadott lövés után erősen fel
melegednek s töltésük megismételésekor szikrát fogva lelrobbannak, 
ami már sok esetben igen súlyos szerencsétlenséget okozott. Az új 
ágyúnak a kezelése veszedelemmel nem jár, egyszerű, könynyű és 
gyors. Egy-egy lövéshez 4 dekagramm lövőpor elegendő. Az egy-egy 
lövéshez megkívánt fojtás (fadugasz). lövőkupak és lövőpor kerűköltsége 



Kii) 

2. sz. kép. A diszlövészeti Agyú, leadott lövés után. 



mindöszsze 7 lillér; míg a taraczkoknál minden egyes lövés 3ő fillérbe 
kerül. Az új szerkezet, teljesen felszerelt állapotban 230 kg. súlylyal 
bír; ára, 24 drb. öntöltaczél-töltényhüvelylyel együtt, tehát használatra 
kész állapotban 360 K. Közelebbi felvilágosítással szívesen szolgál a 
feltaláló. Lts. 

Közgazöaság. 
Közgazdasági hírek. I ^ s . z e ^ m

M

é s £*; 
£2 I legközelebb felszámol. A vállalatnak 

500.000 K részvénytőke mellett 174800 K volt a vesztesége. A fel
számolást az e hónap 30.-ára öszszehivott rendkívüli közgyűlés fogja 
kimondani. Pu. (274.) — A káliszindikátus magyarországi irodá
jának feloszlatása. A nyugateurópai káliszindikátus Budapesten is 
tartott fenn egy tájékoztató központi irodái. Az irodát a szindikátus 
deczember 31.-ével beszünteti. Us. (276.) 

Közgyűlések. I A * B * n o ! i n í« bá?^V:'}' f*!6 ?e; 
n •' j czember hó 8-an délelőtt 10 órakor a vallalai. 

hivatalos helyiségében (Zágráb, Báró Jelacic-utcza 6. sz.) rendkívüli 
közgyűlést tart. Tárgy: Az igazgatóság jelentése s az abban foglalt 
javaslatok feletti határozat-hozatal. A letétre szánt részvények átvéte
lére jogosullak: a vállalat főpénztára, a Horvát-szlavón országos köz
ponti takarékpénztár Zágrábban és az Első magyar iparbank Buda
pesten. A közgyűlésen csak oly részvényes vehet részt, a ki részvé
nyeit nyolcz nappal előzőleg a vállalat pénztáránál, vagy az igazgató
ság állal meghatározott más helyen létéibe helyezi és a névre kiállí
tott letéti jegvet felmutatja. Tiz részvénv egy szavazatra jogosít. Bp. 
Kzl. (267). 

Mérlegek. A Fémárugyár r.-t. most telte közzé 1909. április 
30-án zárt első mérlegét, mely szerint 330.010 K 

volt a bruttó jövedelem, miből anyagokért és munkabérekre I95.S10, 
általános költségekre 116.265, alapítási költségekre 251 K-t fordítottak 
úgy, hogy a tiszta nyereség 18.575 K, ami a 200.000 K részvénytőke 
9-28 0 o-os kamatozásának felel meg. Az igazgatóság javasolni fogja, 
hogy ebből a rendes tartalékalapra 1000 K-t. értékcsökkenésre 5000 
K-t fordítsanak és 6%-os osztalékot fizessenek. Az igazgatóság jelen
tése szerint a vállalat a jubileumi katonai érdemkeresztek Magyaror
szágra eső hányadának legnagyobb részét állította elő és azonkívül 
jelentékeny szállításokat vállalt a szárazföldi és tengeri haderő, vala
mint az államvasulak számára. Mk. (47.) 

Piaczi hírek. F É M P I A C Z . Fémek. Az elmúlt heti üzletmenet 
igen élénknek mondható. A külföldi fémlőzs-

déken mindenütt nagy vételkedv volt észlelhető, mi az áralakulásra 



kedvező hatással volt. Rézben igen nagy volt az érdeklődés, éppen úgy. 
mint ónban, míg ólomban és alumíniumban csak a legkisebb szük
séglet kielégítésére irányuló fedezések történtek. Horganylemezekben 
a kötések ideje megkezdődött és már a jövő évi szükségletet fedezték. 
A nagy kereslet áremelkedést is okozott és pedig a külföldi müvek l / 2 

koronával emelték a horganylemez árát. A művek általában jól e£ 
vannak foglalva és ezért íiksz áron kötéseket nem akarnak elfogadni, 
legalább nagyobb mennyiségekre nem Mk. (47.) — Réz-tröszt. Né
hány nap óla a rézpiacz egy hír hatása alatt áll, mely szerint egy 
nagy réz-tröszt van alakulóban a termelés korlátozása és az árak fel
hajtása czéljából. Krre nézve egy érdekelt bécsi czég a következőket 
közli: Tény, hogy Amerikában az Amalgameled Copper Co. tárgyalá
sokat folytat más rézmüvekkel az amerikai réztermelö vállalatok egye
sülése végeit. A tröszt létrejötte azonban még nincs biztosítva, azon
ban nem tekinthető kizártnak, hogy már legközelebb a tröszt megala
kulásáról kapunk hirt. A tröszt részvénytőkéjének magasságáról külön
böző hirek szárnyalnak, melyek megegyeznek abban, hogy a részvény
tőke igen nagy lesz s a tröszt a világ legnagyobb trösztjei közé fog 
tartozni. A tröszt czélja első sorban a termelés korlátozása lesz, mely 
egy év óta nagyarányú túltermelést mutat. A rézmüvek raktáraiban 
felhalmozott készleteket a tröszt zár alá helyezi s fokozatosan bocsátja 
a piaezra, mely esetben a mai 60 f. sterling ár emelkedése azonnal 
be fog következni Mk. (47.) — A rézárak emelése. Bécsből jelentik: 
Az egyesület osztrák rézhengerlőművek az alapárakat 100 kg.-ként 
189 K-ról. 195 K-ra. illetve egyes gyártmányoknál 199 K-ról 205 K-ra 
emelték. A rézdrót-művek pedig gyártmányaiknál 100 kg.-ként 3 K-ás 
áremelést állapítottak meg. Us. (278). — Fémárak. Standard réz: kassza 
60 7 4, három hóra 7\.3/8lón, kassza 140.—, három hóra 152.—, ólom 13V«5 

horgany 2 3 1

8 font, angol tonnánként. Belföldi jegyzések: réz 150.—, 
ón 353.—, horgany 51.—, ólom 40.50, horganylemez 82.50 K, 100 kg.-
onkint. Mk. (47.) Részletesebbek a következő adatok: A fémpiaezon 
legutóbb jegyzett árak 1(0 kg.-ként helyben, a rakótárban készfizetés 
melleit 2% skontóval: finom vörösréz öntési czélokra 166 K, ócska 
tűzszekrény-res öntési czélokra 158 K, bárányon 995%-os 350 K, 
horgany Hohenlohe bányatermék 64 K. horgany átöntött minőség 
I. H. jelű 5450 K, ólom selmeczi, vagy nagybányai 4250 K, ólom 
kereskedelmi minőség 40 K, cmft'JHOW-regulus 70 K. Bp. (276.) — 
VASPIACZ. A vaspiaezon még mindig majdnem teljes üzlettelenség 
uralkodik. A nagyobb fogyasztási czikkek közül egyedül a vasgerendák 
iránt mutatkozik érdeklődés, míg a többi áruk egészen el vannak ha
nyagolva. A kisebb vasáruk forgalma sem kielégítő és az egész szak
mában általános a panasz a rossz üzletmenet miatt, ami kihat az 
inkaszszóra is. A vasművek legutóbbi bécsi kartelülésén felmerült az a 
terv, hogy ámbár a mostani árak már nagyon alacsonyak és nem ár
mérséklések, hanem az árak emelése volna megokolva, a január 1-én 
életbelépő magasabb fuvardijtételeket ne hárítsák át a vevőkre. A ma
gyar vasművek ebben a kereskedőkkel szemben való előzékenységet 
látják és ezért hajlandók a tervet magukévá tenni, de osztrák részről 
hevesen ellenzik. Végleges döntés még nem történt. Egyelőre az új 
tarifák figyelembevételével újra kalkulálják a relácziós árakat és azután 
fognak határozni. Mk. (47.J — Az amerikai vaspiaczról. Xewyorkból 
táviratozzák november 18-ikl kelettel. Az Iron Age szaklap irja: A 



nyersvaspiaczon a nyugodlabb irány jobban észrevehető volt, mig kész 
gyártmányokból sokrendbeli áremelkedés mellett, mint eddig, úgy most 
is élénk volt az üzlet. Szemmel-lálható azonban a törekvés arra, hogy 
az ár további emelkedését megakadályozzák. Húdvasat 145, lemez- és 
forma-vasat 1*50 dolláros alapon árultak. Korábbi szállítmányok után, 
prémiumokat engedélyeznek. A jövő évi szállításra vásárolt sín mcny-
nyiségét eddig 1500000 tonnára teszik. A drótpiacz élénk, félgyártmány 
jövő évi szállítással magasabban jegyez Hír szerint déli öntöttvasból 
ismét történt eladás 14 és fél dolláros alapon. A keleten lévő gyárak 
bázisos vasat 1860, illetve 18*50 dolláros alapon vásároltak lOIŐelsö 
felében leendő szállításra. Pn. (274.) — A finom lemezek drágulása . 
A magyar és osztrák vasművek elhatározták, hogy a finom lemezek 
alapárát minden reláczióban ICO kg kén öO fillérrel fölemelik. A többi 
czikkek árai egvelőre változatlanok maradlak. MA:. (47.) — A vasipar 
helyzetéhez. A »Magyar, Vas- és Gépújság* hiteles forrásból arról 
értesült, hogy vasgyáraink a rúdvas gyártása terén igen gyengén van
nak foglalkoztatva s, hogy a rúdvasra vonatkozó megrendelések igen 
gyéren érkeznek. Um. (32). - - SZENP1ACZ. A szénpiaczról. A felső-
sziléziai szénpiacz helyzete a lefolyt héten alig változott. A megren
delés valamivel élénkebb volt ugyan, de ez az időjárással van öszsze-
függésben. Porszén üzlete valamivel javult ugyan, azonban alig észre
vehetően. Abban, hogy az üzlet tavaszra javulni fog, az öszszes gyárak 
egyetértenek s így a szénpiacz helyzete is javulni fog. Koksz iránya 
változatlanul szilárd s a felsősziléziai kokszolóművek január 1-től kezdve 
az eddig érvényes árat emelni fogják. Kovácsszén kereslete kielégítő. 
Az osztrau-dobraui bányáknak elég a megrendelésük és eddig nem 
kellett csökkenteniük a termelést, sőt a koksz termelése még emelke
dik is. Deczemberi szállításra nagyobb számban érkeznek a megren
delések, a minek okát, a szállítás drágulásának adják meg. A felső-
szilézia szénbányák napi állagtermelése 8400 kocsi, míg ez év elején a 10000 
kocsit is méghaladta. Bp. (278). PETROLEUMPIACZ. Petróleum-árak. 
A Magyar petróleumipar r.-t. gyártmányai a következő árban jegyez
tetnek: Császárolaj 38.—, egykereszt-jegyü petróleum 31'—, három-
kereszt-jegyü petróleum 20:—, kétkereszt-jegyü petróleum 2750 K, 
tiszta súlyú 100 kg.-ként ingyen hordóval, tiszta göngysúly, Budapest-
Ferenczváros állomásra állítva, vagy budapesti gyárában átvéve. A buda-
pasti ásványolajgyár árjegyzései a következők: Napjegyü (Standard) 
petróleum 27*— B. B. C. (viztiszta) petróleum 28*—. Nobel-petróleum 
31*—, császárolaj 37— K hordóval együtt. Mk. (47). Hesz Izidor és 
társa jelentése szerint a jegyzések a következők: Standard-petróleum 
27 K, 2 keresztes (nap) petróleum 27 K., 3 keresztes (abc) petróleum 
28 K, 1 keresztes (3 rózsa) petróleum 30 K. Amerikai császárolaj 
ottani finomítás 62 K. Belföldi császárolaj 40 K. Az árak 100 kilo-
gramonkint. készpénzfizetés mellett 20 százalék göngysullyal, az itteni 
vasúthoz szállítva értendők. Karbolineum 1. rendű 15 K. karbolíneum 
II. rendű 13 K. Baku gépolaj (orosz) 48 K, Oliva gépolaj I. rendű 96 K. 
Oliva gépolaj II. rendű 80 K. Sűrített gépkenőcs I. rendű 68 K. Sűrí
tett gépkenőcs II. rendű 54 K. Benzin közönséges 38 K. Benzin szag
talan 50 K. Ligroin 80 K. Bp. (276). 



Statisztika. Angol szén. Két esztendő előtt, amikor az egész 
világon, főleg Magyarországon, nagy volt a szén

hiány, erős szerepet játszolt nálunk az angol szén. Éppen ezért nem 
lesz érdekleien, ha az angolországi széntelepekről egy-két fölvilágosí-
tással ssolgálunk. Anglia a legrégibb ipari állam s így az idők folya
mán szénlelepein már hatalmas réseket vágott. Mint széntermelő or
szágot Nagybritanniát az Egyesült -Államok már rég leverték. Amerika, 
Kina kivételével, nemcsak a világ legnagyobb kiterjedésű széntelepeivel 
bir. hanem aránylag a s/énkincseiből még igen keveset is használt föl. 
Már a mult század végén a széntermelő országok közt az első helyet 
foglalta el, s ma körülbelül egy harmaddal több szenet szolgáltat, mint 
Anglia, mely szén vagyonát illetőleg az 1901—1905. években egy egye
nest ezen czélra kirendelt állami bizottsággal igen pontos fölvételt esz-
kezöltetett. E bizottság becslése szerint a szénvagyon még mintegy 
600 évre elegendő lesz. A jelenlés azonban hozzáfűzi, hogy a szén nem 
mind első-rendű s, hogy egy bizonyos része nehéz hozzáférhetősége 
következtében a rendes árak mellett nem lesz felszínre hozható, tekin
tetbe veendő továbbá, hogy a szénfogyaszlás is óriási mértékben nö
vekedett, amennyiben a fogyasztás az 1908. évben '269 millió lonnára 
emelkedett az 1905 év 236 millió tonnájával szemben. Ezzel termé
szetesen karöltve jár az árak erős emelkedése is, ami a külföldi szén
nel szemben való versenyképességének növekvő jelentőséget kölcsönöz. 
Nagybrittania összes szén vagyona 140 milliárd tonnára becsülhető, Né
metország szénkészlete 150, Francziaországé 17 és Belgiumé 16 milli
árdra tehető. 1905-től 1907-ig a fogyasztás emelkedetl: Angliában 2̂ 56 
millió tonnáról 268 millió tonnára; Németországban 119-ről 141-re, 
Francziaországban 35-röl 36-ra, Belgiumban 211

 2 r ő l 23 millió tonnára. 
Ilyenképpen Németország szénkészlele ez idő szerint egyenlőnek te
kinthető Anglia szénkészlelével, mert Németország 10 millió tonna több
lete az angol gőz- és légszeszszén jobb minősége által kiegyenlítődik. 
Az ország lakosságát tekintve, Anglia fejenkint 6 tonnát termel, Bel
gium 3'/ 2 tonnát. Németország 2V4 tonnát és Francziaország aiig 1 
tonnát, mert ott a lakásokban többnyire fával fűtenek. Pn. (268). — 
A porosz kincstári bányászat 1908. évi eredménye azt mutatja, 
hogy maga a porosz kincstár több mint hétszer akkora értékű bánya
terméket hoz évente felszínre, mini hazánk összes kincstári és 
magánbányája együttvéve. Az 1908. évi ásvány termelés értéke 257,193.983 
márka és csak maga a köszénbányászat 212 025.366 márka eredményt 
mutat fel. Az emelkedés az előző évhez képest 6 5 ° 0 - o t tett, ami nagy
részt a magas szénáraknak köszönhető. Mert Németország ipari köre
iben állandó a panasz, hogy a kincstári bányaművek a szénárakat meg-
okolallanul magasan tartják. Ugyanezt a viszonyt találjuk a vasbányá
szat terén is, ahol a termelt vasércz mennyisége 098 százalékkal emel
kedett, míg az árlöbblet következtében a bevétel 156 százalékkal ma
gasabb. A termelés mennyisége emelkedett a sómüveknél is. de már a 
kálimüvek termelése csökkent és ezzel együtt ez a bevétel is. És da
czára a folyton emelkedő bevételnek, a tiszta nyereség nagy viszsza-
esést mutat, az előző évhez képest a tiszta nyereség majdnem 13 
millió márkával kevesebb. Pn (275). — A Harkort-féle bányamüvek 
és kémiai gyárak r.-t. (Harkortsche Bergwerke und Chemische Fab-
riken zu Schwelm und Harkorten A. G.) erdélyi aranyérczbányamüve-



iben a f. év. október hónap alatt 122-824 g aranyat termeltek. A szep
tember hónap aranytermelése 121.567 g-al, a múlt év október havi 
aranytermele.se 146*658 p-al van kimulatva. Az 1908. év július hó 1-töl, 
1909. október hó végéig termeltek összesen 470.890 g aranyat. A múlt 
év megfelelő időszakaszában az arany termelés 594200 g volt. Mh. (22). 

Hírek. 
Szeinélví h í rek KITÜNTETÉSEK, ö császári és apostoü. kirílyi f.l 

sége 1909. évi november 7-én Bécsben kell legfelső 
elbalározásával Farbaky István nyugalmazott főbányatanácsosnak, az Orsz. Magy. 
Bányászati és Kohászati Egyesület ügyvivő alelnökének, a hazai bányakohóipar és 
a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül, a ministeri tanácsosi czímet díj
mentesen adományozta. Bp. Kzl. (267.) — MINISTERI KÖSZÖNET. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minister kös7önetét nyilvánította a Pelsömagyarországi 
bánya- és kohómü részvénytársaságnak, a mely a nagyalmási állami elemi 
iskola három tintermét 1UO0 kortékü bútorral látta el. Bp. Kzl. (265). — HALÁ
LOZÁS. Winásch Lajos nyug. m. kir. bányafelőr nov. 18-án Selmeczbányán 
meghalt. 

Hímdások I Villamos u z e m a petrozsényi kincstári köszén-
I bányákban. A m. kir. köszénbányák központi 

igazgatósága a petrozsényi kincstári kőszénbányák részére nagyszabású 
villamos telepet létesít, amelyen két darab, egyenként 3700 HP. telje
sítményű Zoelly rendszerű gőzturbina és a velők kapcsolt háromfázisú 
generátorok lesznek felállítva. A háromfázisú áram feszültsége 5000 V., 
a periódusok száma: 50. A gőz előállítására 8 darab egyenként 265 
m 2 . fütöfelületű Babcock-Wilkox-rendszerü kazán szolgál, önműködő 
lánczrostély tüzeléssel, 12 alm. üzemnyomásra szerkesztve, s túlheví
tőkkel ellátva. A központi telep létesítésére a Ganz-féle villamossági 
r.-t. kapott megbízást. Psz. (32.) — Új nagyvasolvasztó r.-t. van ala
kulóban, amelynek részvényesei budapesti, németországi s belga tőke
pénzesek és egy nagy budapesti bank lesznek. A részvénytársaság azt 
tervezi, hogy Fiumében több nagyméretű nagy vasolvasztót fog építeni. 
Tervezgelései komolyak, mert a társaság a konczeszsziól már is kérel
mezte. Az új nagy vasolvasztó-telepen Boszniából és Spanyolországból 
hozott vasérczeket fognak kohósítani. Ismeretes, hogy Triesztben, ugyan-
ily alapon már üzemben van egy nagyvasolvasztö, mely igen jól prosz-
perál. A részvénytársaság székhelye Budapest lesz. Az alaptőke már is 
biztosítva van. A tervezet részletei hiányoznak. Dm. (32.) — Antimón-
bányászat Bazinban. Klíma Lipót nyugalmazott százados szerződést 
kötött Bazm város közönségével a város tulajdonában levő anlimón-
bányák üzembehelyezése tárgyában. Mk. (47.) — A magyar petróleum-
források iránt a külföld érdeklődik. A magyar petróleum-források 
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iráni külföldi szakkörükben élénk érdeklődés jelei mutatkoznak. Bailly 
de la Falaise Lajos Vince Gábor gróf opczió-jogot szerzett az iza-
völgyi és alsófehérmegyei petroleu/n-forrásokra és ezek hasznosítására; 
Sociele (len gisement petroli/'rres de llongrie czég alatt Parisban 
részvénytársaságot szándékozik alapítani; egyelőre azonban a fúrásokat 
konzorczium végezi, mely megszerezte az eredetileg a budapesti Aldor 
és Társa czég tulajdonában volt és később Brngcr Oltó berlingeni 
(sváiczi) lakos birtokába átment szemelnyei (erdélyi) petróleum-tele
pet, ahol a fúrás-munkát szorgalmasan folytatják és állítólag már 800 
m. mélységnél tartanak. De belga tőkepénzesek is érdeklődnek a magyar 
petróleum-források iránt és e czélból nemrégiben egy brüszszrli czég 
képviselője Budapesten is járt. Mk. (47.) — Kolozsvári köszénbánya 
r.-t. czég alatt Parisban egy részvénytársaság alakult 12 millió frank 
alaptökével, mely Kolozsvárott fiókot jegyeztetett be és annak üzleti 
tökéjeként 50.000 K-t deponált a Kolozsvári kereskedelmi bank r.-t-nál. 
A kolozsvári fiókot Selényi Marczel vezeti. Az alapszabályok nem jelö
lik meg a társaság birtokait, hanem csupán az Erdélyben levő azokra 
a bányákra utalnak, amelyeket apportként számítoltak be az alaplökébe. 
Mk. (47.) — Közelebbi részletezést 1. a Küzponti Értesítő f. é. 92. 
számában. Lts. — Kincstári földgáz. A kolozsmegyei Kissármás ha
tárában a Bolygó-rét szélén levő mélyfúrásból nagymennyiségű földgáz 
tódult fel. A kissármási földgázt dr. Papp Károly állami geológus fe
dezte fel. aki 19v)7. évi mezőségi kutatásaiban észrevette, hogy a 
Bánlly-féle Bolygó-rét mocsaraiben pá-ztorgyerekek éjjelenkint meg
gyújtják a kiáramló gázt s a halványkékes bolygótüzzel rémítgetik a 
vidék lakosait. Papp geológus felfedezéséről jelentést tett a pénzügy-
ministériumnak s a kissármási Bolygó-réten mélyfúrást javasolt. Wekerle 
Sándor ministerelnök mint pénzügyminister el is rendelte a fúrást s 
19o8. november 26-án Böhm Ferencz mérnök vezetésével megkezdték 
a fúrást a rét szélében, Veszprémy Antal főszolgabíró birtokán. Már a 
huszadik mélerből tetemes gáz csapott fel, ami azután a kétszáz mé
ter mélységben olyan erejűvé fokozódott, hogy ökölnyi kavicsokat do
bott fel a magasba. Egy ízben a gőzgép szikrájától a gáz lángra is 
lobbant s az egész furó-tornyot elhamvasztotta. Csak nagy bajjal tud
ták a fúrást tovább folytatni, de 1909. április 22-én a fúrást beszün
tették, mert a 302 méter mélységből olyan erővel tódult fel a mel-
hangáz, hogy már a közeli vasúti pályatestet is veszélyeztette. Jelen
leg a föld színéről hat méter magasra kiálló csőből szabadon tör ki 
a gáz, még pedig oly erősen, hogy a cső fölé dobott deszkadarabokat 
pehelyszerü foszlányokká tépi szét. Süvílése tiz kilométernyire elhal
latszik. A csőből Pfciffer ígnácz műegyetemi tanár mérései szerint má-
sodperczenkint két köbméter gáz lódul ki, ami húszezer lóerőt képvi
sel s ideális tisztaságú mcthangáz, amelyben alig fél százalék az ide-



gen, nitrogéntartalmú anyag. A ritka természeti tüneményt, már szá
mos hazai és külföldi szaktudós megvizsgálta; nemrégiben ott járlak 
Lóczy Lajos, Cholnoky Jenő egyetemi tanárok. Pfeiff'er Ignácz mű
egyetemi tanár. Schmidt Károly bázeli geológus-tanár, Szoutagh Tamás 
földtani intézeti aligazgató, Pazar István gépészmérnök. A mult héten 
a pénzügyministerium megbízásából dr. Böckh Hugó, Schelle Róbert 
és Hermann Miksa selmeczbányai főiskolai tanárok vizsgálták meg a 
gázkútat és megállapították, hogy a kiömlő gáz nyomása száz atmosz-
férán felül van. A bizottság véleménye szerint a gáz elfogyásától nem 
kell félni, mert ha évtizedek multán a gáz nyomása csökkenne is, a 
szomszédos báró Bánlfy-féle Bolygó-réten ujabb fúrással mindig lehet 
tetemes gázt feltárni. Minthogy a gáz jogilag a földtulajdon tartozéka, 
azért a pénzügyministerium a szakértők javaslalára a gázkúl kihasz
nálásának jogát megvette Veszprémi/ Antal birtokostól százezer koro
náért. A gáz felhasználásának joga tehát most már a magyar kincs
táré, amely a Mezőség felvirágoztatása érdekében nagyszabású köz
ponti villamos művet kivan itt létesíteni. A Mezőség községei most már 
reménykedve várják a mű létesítését. JRw (272). 

BányászegyeSÜletek. A z Országos Magyar Bányászati 
: _ I és Kohászati Egyesület igazgató 

tanácsa legutóbb tartott ülésén. Gálócsy Árpád titkár a lagjelentkezé-
sekröl tett jelentést, majd bemutalta a Gyáriparosok Országos Szövet
ségének átiratát, amely az egyesületet a Turinban rendezendő nemzet
közi kiállítás megbeszélésére meghívta. Az ülés több konkrét esetből 
kifolyólag tárgyalta azt a sérelmes állapotot, hogy a közigazgatási ható
ságok a vallás- és közoktatásügyi minister rendeletére való hivatko
zással a bányáméinüki oklevél birtokosait nem fogadják el hivatalos 
beadványok szerkesztőiül Elhatározták, hogy illetékes helyen a rende
let megváltoztatását fogják kérni. Bejelentették, hogy az aranylopás 
megakadályozása ügyében értekezletre hívták meg az egyesülelet. Az 
ülésen felmerült az az eszme, hogy az 1911. évit követő nemzelközi 
bányász-kongreszszust Budapesten tartsák meg 1915-ben. Az igazgató
tanács megindítja az illetékes tényezőkkel a tárgyalásokat. Us. (274.) 
— Ugyanezen egyesület Borsód-Gömöri osztálya mint már jelen
tetlük f. hó 20-án Rozsnyón, díszközgyűlést tartott Bránszky Vendel 
kir. bányatanácsos és Hermán Sándor bányagonduok negyvenéves 
szolgálatának megünneplésére. A díszközgyűlésen és az ezt követő társas 
vacsorán igen sokan vetlek részt. Részletes tudósításunkat a legköze
lebbi számban hozzuk. Lts. — Ezen egyesület Selmecz- Bélabánya
vidéki osztálya, f. hó 20-án tartotta évnegyedes ülését, a melyen a 
nagy számmal megjelent tagokat Sobó Jenő kir. lőbányalanácsos. osz-
lályclnök üdvözölve, az osztály két illusztris tagjának Swartz Olló dr., 
és Farbaky István legmagasabb kitüntetéséi bejelenti, s felhatalmazást 
kér, hogy az uj ministeri tanácsosokat, az osztály nevében üdvözöl
hesse. A lagbejelentések után, a választmány kiegészítésére kerülvén a 
sor, a Selmeczbányáról eltávozott Bradofka Frigyes helyére elnök in
dítványára Litschauer Lajos k. bányatanácsos lett választmányi taggá 



megválasztva. A Mechvardt emlékre az osztály 25 K-át szavaz meg. 
A Cséti szobor ünnepélyes leleplezését az osztály a főiskolával együtt 
fogja rendezni s az ünnepély a főiskolai ifjúság belevonásával fog meg
történni. Az ünnepi beszédet Sobó .lenő főbányatanácsos fogja megtar
tani; a* leleplezett szobrot pedig a rektor fogja a főiskola nevében át
venni. A leleplezés május hó folyamán lesz. Erről a központ és a Cséti 
család tagjai értesítve lesznek. Á Tizenhét-apostol tninyatársulatnak 
az aranylopások meggátlására vonatkozó támogató kérését az ülés ta
nulmányozás végeit kiadja Réz Géza főiskolai tanárnak, Niki .lános k. 
bányatanácsosnak és Arkossy Béla kir. főmérnöknek. A gyűlés után 
dr. Vitális István megtartotta. »A balatoni kecskekörmökről* czím 
alatt bejelentett előadását. Előadás ulán a Bogya-féle vendéglő külön 
helviségében kedélyes összejövetel volt. Sz. V. 

Főiskolai körökből. A selmeczbányai főiskolai zászlóalj 
e hó 20-án szombaton alakult meg. 

Az alakuláson jelen volt Szőke Aladár m. kir. honvédfőhadnagy a 
zászlóaljnak katonai vezetője is. A zászlóalj parancsnoka Balogh István, 
századparancsnokok Vécsey Ferencz cs Marék Sándor leltek. Sh. (AT). 

Társadalmi hírek. I ?ranszky Vendel kir. bányatanácsos 
1 ünneplése. Megható módon rótták le 

a rozsnyói ni. kir. vaskőbányászat altisztjei és munkásai tiszteletűket 
és hálájukat Branszky Vendel kir." bányatanácsos főfelügyelő iránt a 
bányászai terén való működésének negyvenedik évfordulója alkalmá
ból, Folyó hó 13-án esle gyülekeztek össze a munkások a rozsnyói 
városháza udvarán, ahonnan az altiszti kar vezetése alatt teljes szám
ban vonullak fel égő mécsesekkel a Rákóczi-induló hangjai mellett a 
jubiláns házához, kit az altiszteknek és munkásoknak e ragaszkodása igen 
kedvesen érintett. Az üdvözlő beszédre, melyet Hlcsák János kir. 
bányafelőr a jubiláló főnökhöz intézett, meghatottan válaszolt s azon 
igérelének adott kifejezést, hogy mint eddig, úgy ezenlúl is szivén fogja 
viselni alattvalóinak sorsát. Májd átvette a neki átnyújtott ajándékot. 
<-*oV gyönyörű virágcsokrot s az őt ünneplő altiszti karral, Ocsenás és 
Filesák bányafelőrökkel s Kriszlek Márton irodasegéddel igen szíve
sen kezet szorított, és az idősebb munkásokat is külön-külön megszől-
litva visszavonult. A menet ezután teljes renben a városházára vissza-

Üózsikát, Puszta-Kakason. Et. (276). 

V e R V e S hírek Féláru vasúti jegy váltására jogosító arczképes 
' • ' évi igazolványok kiállítása és << már hasenálaiban 

levőknek érvényesítése az 1910. évre. Az állami és törvényhatósági tisztviselők, 
valamint a községi és körjegyzők és a rendezett tanácsú városok tisztviselői féláru 
vasúti jegy váltására jogosító arczképes évi igazolványai a jövő 1910-ik évre leendő 
érvényesítés végett a magyar királyi államvasutak igazgatóságához (Budapesl, And-
rássy-út 73—75.) már beküldhetők, legkésőbb azonban deczember hónap Sl-vig ok
vetlenül beküldendők. Azoknak az igényjogosultaknak, kiknek a folyó évben arcz
képes évi igazolványuk még nem volt, a jövő 1910-ik évre azonban ily igazolványt 



maguk részérő szerezni kivannak, az igazolvány kiállítását ugyancsak a Iont jelzett 
időben kell kérelmezniük. Különösen figyelmeztetjük az érdekeltekel. hogy az igazol
ványok érvényesítéseért és az újak kiállításáért járó egy korona kezelési illeték 
m. kir. póstabély egekben rovandó le. A póstabélyegek a beterjesztendő nérjeyy-
zi'kre, vaun k'!w:nyrt' rayasztandók főt. Készpénz vagy okmánybélyeg kezelési 
illeték fejében el nem fogadtatik. A hivatalok részéről beterjesztendő névjegyzékek 
az előirt záradékkal és a hivatali pecséttel látandók el. Ez alkalommal a nyugdíja
sokat arra is figyelmeztetjük, hogy a folyamodványon a lakhelyükre illetékes köz
igazgatási halóság állal igazoltatni kötelesek azt, hogy semmiféle díjazott tisztségei 
vagy fizetéssel járó hivatalt nem viselnek. Lts. — Osztrák százkoronás arany
érmek. A hivatalos lap f. hó 18-án kiadott száma közli a pénzügyminister hirdet
ményét az osztrák százkoronás aranyérmekről. A hirdetmény leirja ezt a nagy ér
met és közli a rajzát is. Az osztrák kormány 1909. évtől kezdve veret és bocsát 
forgalomba ilyen száz koronás aranyérmeket Bp. (264) A cherry-i bánya-
katasztrófa áldozatai hátramaradottainak felsegélyezése. Bienmih minister-
elnök megbízta Biachi képviselőt, hogy gr. Aerenthal külügyministerrel lépjen 
érintkezésbe a cherry-i bányakatasztrófánál elpusztultak családjainak segélyezésére 
indítandó akczió tárgyában, l'n. (274). — Az amerikai bányakatasztrófa magyar 
áldozatai. Beérkezett jelentések szerint a cherry-i bányakatasztrófa háromszáz ál
dozata között negyvennégy osztrák és negyven magyar alattvaló van. Silvestry 
osztrák-magyar konzul, kit a helyszínére rendellek, a legmelegebb támogatásban 
részesíti a szerencsétlenül jártak családjait. Három bányafelügyelő november 19-én 
leszállott a bányába s a második szinten igen sok holttestet talált. Us. (27ő . No
vember 20-án a legutóbb ismételten megkísérlett mentési munkálatok alkalmával 
halomszámra találtak holt-testeket. Állítólag bizonyossá kezd válni, hogy a bánya
társaságot súlyos mulasztás terheli. Us. (276). — Új ágyúgyár Magyarországban. 
A napilapok híradásai szerint új ágyúgyárat akar egy tökepénzesekből álló vállal
kozó-csoport Magyarországon létesíteni, s erre a czélra 60000 K szubvencziót kér 
az államtól. — A Bohacsek Pál-féle budapesti fémöntőczég, gyártelepét új felsze
relésekkel látta el úgy, hogy ezen új berendezkedése révén a legnagyobb dimenziójú 
bronzöntvényeket is akadály nélkül elfogja készíthetni. — A Meiszner József 
féle gépgyári czég fogaskerekek gyá-lására rendezkedett be s ezen üzemét már 
meg is indította. Um. (32). — A Szápári Köszénbánva r.-t.-nál (Budapest) 
Di'. Szivdk hnre igazgatósági tag ebbeli minőségét és czégjegyzési jogosultságát a 
budapesti törvényszék nov. 3-án 123130 (9608/7). sz. alatt bejegyezte. Kp. (91). — 
Új gépgyár Budapesten. A Dietz és Salamon czég Budapesten (VIII, Dobozi-
utcza) uj gél-gyárat és vasöntődét létesített. Mk. (47). — A rimamurány-salgó-
tarjáni vasmű r.-t. vashegy-bányatelepi olvasókörének alapszabályait a 
m. kir. belügyminister az 1909. évi 129932. szám alalt láttamozta. Bp. Kzl. (265.) 
— Veress József m. kir. bányatanácsos Ribnikröl való végleges eltávo
zása alkalmából f. év november hó 21-én reggel ',,9 órakor az oltani intézői iro
dában megható beszéd kíséretében búcsúzott el a zuzómúfelügyelőséget vezető 
segédmérnök úrtól és a zúzóműüzem öszszes altisztéitől, hrban Vilmos intéző az 
altisztek nevében sajnálatát fejezte ki a bányatanácsos távozása fölött és megkö
szönte az altisztek iránt mindenkor tanúsított jóindulatát és kérte, hogy tovább is 
tartsa meg őket pártfogásában, mire a jelenlevők a távozó bányatanácsost lelkesen 
megéljenezték. 11 órakor Veress József bányatanácsos a városi vigadóban társas 
ebéden megvendégelte az altisztikart. abol leereszkedő módon kedélyesen töltötte el 
az ebéd idejét az altisztek körében. A távozónak sok szerencsét kívánunk új állá
sában. 



H í r e k a k ü l f ö l d r ő l . Egy tőkeemelés meghiúsítása. Megírtuk, 
• hogy Bilmski osztrák pénzugyminister, a mi

nap kijelentette az osztrák parlamentben, hogy semmi szín alatt sem fog beleegyezni 
Kesztranek vállalatának, a „Prayer Eisonimlitstrie-Gesellschaff-imk a tőkeemelé
séhe. Most aztán Kesztranek úgy akar kifogni Bilmski ellenzésén, hogy a szüksé
ges tőkét egy függőkölcsün alakjában veszi föl, amit az üzemi fölöslegekből fog 
fedezni. Később ezt a fúggőkölcsönt elsőbbségi kötvények kibocsátásával fogják 
fölcserélni. A tőkeemelés visszautasítását különhen Kesztranek vállalata a közigaz
gatási bírósághoz megfölebbezi. Egyébként Kesztraneknek legutóbb felajánlották a 
berlini Laurahütte vezérigazgatói állását Pn. (274). — A Standard Oil Company 
p ö r e . Newyorkban a szövetséges kormány megnyerte a Standard Oil Company 
t-iIIMI indított pőrét. A bíróság törvénytelennek jelentette ki a társaságot és elren
delte feloszlatását. A Standard Oil Company ellen most kimondott itélet harmincz 
nap múltával válik jogerőssé, ha csak felebbezés foly'án a legfelsőbb szövetségi 
bíróság meg nem változtatja. A pört 1906. évi november hónapban indította meg a 
kormány a New-Yerseyben székelő Standard Oil Company, annak hét hivatalnoka 
és 70 fiókintézete ellen, azon vád alapján, hogy megállapodásokat létesített, a me
lyeknek czélja az államok közötti kereskedés korlátozása és az olajkereskedelem 
monopolizálása volt. A feloszlató itélet a 70 fiókintézet közül harminczat nem érint. 
Eí. (276) — Canada Steel Corporation czég alatt 70 millió Dollár alaptőkével 
új társaság alakult, a mely tulajdonképpen nem egyéb a Dominion lron Steel Com
pany és a Dominion CoaI Company egyesülésénél. Um. (32). 

M u n k á s ü g y e k . " i ^ ó ^ T 1 "!TÉlM™Y£V "V!" 
_ kásosztály helyzetének javítására irá

nyuló intézkedések a Német-birodalomban az 1908. év folyamán. 
(A berlini cs. és kir. főkonzulátus jelentése). A munkásosztály helyze
tének a javítása folytonos tárgya volt a törvényalkotásnak. Így a töb
bek közölt 1908-ban a munkaidőre és a vasárnapi munkaszünelre vo
natkozó rendelkezéseket hoztak Poroszországban, Brémában, Hamburg
ban, Szász Altenburgban. A munkásvédelem terén Poroszországban 
szabályokat alkottak a felvonó készülékekre vonatkozólag, a kénporral 
való munkára, villamos erőművek felügyeletére, az ólommérgezésre 
vonatkozólag és a munkanélküliség eseteire. Würltenberg a többi kö
zött fölösleges munkásoknak más szakmában való foglalkoztatását ille
tőleg gondoskodott, Hamburg pedig a magas-építkezéseknél foglalkoz
tatott munkások védelméről gondoskodott. A munkásbiztosítási illető
leg megemlítendő a betegség esetére való biztosítás kötelezettségének 
az állami üzemekre és alkalmazottakra való kiterjesztése Szászor
szágban. Kg. (46). 

Balesetek Golen Mihály korompai bányamunkás érezfejté-* közben, közet-
_ | omlás folytán súlyosan megsérült. Golen egyik lábán vesze

delmes zúzódásokat szenvedett. Ssh. (17). — Beuthenből híre jön, hogy a Hohen-
zollern-bányában bányagázrobbanás történt Egy gépészmérnök meghalt, egy 
munkás súlyosan, egy bányász és két hivatalnok könynyebben megsérült. Us. (277). 
— A cherryi nagy bányakatasztrófa alkalmával a bányába szorult munkásoK 
közül sikerült megmenteni hetvennyotcsat. A munkások megmentése nemcsak 
Cherryben, hanem egész Amerikában nagy örömet kelt. A megmentett bányamun
kások borzasztóan lesoványodtak. A mentőmunka rendkívül sok nehézséggel jár és 
sokszor magukat a mentőket is a legnagyobb veszedelem fenyegette. Amikor egy 



életben maradt munkást fölhozlak, megmentője a testvérét ismerte meg benne, aki 
nyolcz napig volt a bányába bezárva. A megmenekült munkások az aknának egy 
mélyebben eső részébe menekültek és itt befalazták magukat, hogy így védve le
gyenek az eqész aknát betöltő láng és mérges gáz ellen. Mihelyt fölhozták őket. 
frissítő szereket nyújtottak nekik, azután körházba vitték őket, ahol lassankint föl -
üdüllek és azt mondták, hogy már lemondtak megmentésük minden reményéről. 
Az aknában végtelenül sokat szenvedtek az éhség és szomjúság miatt és már az a 
víz is elfogyott, amelyet elpusztult társaiktól veitek el. Vájjon az aknában vannak-e 
még élő emberek, eddig még nem tudták megállapítani, de most. miután helven-
nyolcz embert ilyen a csodával határos módon meg tudtak menteni lázas buzga
lommal folytatják a mentőmunkát. A bánya igazgatóságát a legnagyobb szemre
hányással illetik s az összes lapok éles támadásokat intéznek ellene, mert az 
akna m^gvizsgiilásábid kitűnt, hoyy az igazgatósad a let/elemibb iidézk<'dések<t 
sem lette a munkások életének biztositfisára Az áldozatok száma most, miután 
hetvennyolc? embert megmenteni sikerült, százhetvenkettőre apadt le. Pn. (272). 

Irodalom. 
M e g j e l e n t k Ö n V V e k . Dampfkessel, Dampfmaschinen und 

& J I andre Warmekraftmaschinen. < iőz-
kazánok, gőzgépek és egyéb hőerőgépek). Tankönyv tekhnikai intézetek 
számára. Nyolczadik kiadás. Átdolgozta Seiifert F. mérnök, vezető ta
nár, a felsőbb gépépítő iskolán Stettinben. Öt láblamelléklettel és 408. 
szöveg közötti rajzzal. J. J. Weber kiadása Leipzigben (1909). Ára, kötve 
9 mark. Die Schmiermlttel. (A kenöszerek, módok a kenőszerek 
megviszgálására s értékmeghatározására). Grossnmnn J.-től. Második 
kiadás. - 48 rajzzal. — C \ \ \ Kreidel kiadása Wiesbadenben. Ára 
kötve 650 mark. Lts. 

i (IDSZeiTllC A M a & v a r Mérnök- és Építész-Egylet Heti Érte-
2 i __] sítöje 1909 évi 12. számának tartalmából, olvasóink 

ügyeimét felhívjuk Gouth liela »Hammer-Fennel-Tachymeter« c/.ímü ezikkénekelső 
közleményre. Szerző e dolgozatát aM.M. és Kp. Egy 1. geodéziai szakosztályának f. é. ápri
lis 1-én tartott ülésén adta elő. — Kőszállítási Értesítő. A kereskedelemügyi m. kir. 
minister kiadásában megjelenő »Kőzszállíiási Ertesilő«-nck legutóbbi száma árucsopor
tok szerint 75 (bel- és külföldi) pályázati hirdetési közöl s ezenkívül 275 versenytárgya
lási határnapról tartalmaznyilvántai tást »Közszállítási Naptár* c/imü rovatában. A »Ver
sen ytárgyalási eredmények* czimű rovatban 31 versenytárgyalásnak eredményét ta
láljuk. A kereskedelemügyi ministeriumnak ez a hivatalos szaklapja, közszállításokra 
reflektáló czégeknek nélkülözhetlen forrásmunkájává lett, hetenként egyszer (csütör
tökön) jelenik meg. Előfizetési ára egész évre csak 10 (tiz) korona. Közelebbi fel
világosítással a m. kir. Kereskedelmi Múzeumnál, (Budapest, V. Akadémia-u. 3 sz.) 
a lap kiadóhivatalában szolgálnak. 

Joerges Ágost özv. és fia nyomása Se lmecbányán . 1009. 



II I I 

Műszak i és egyéb nyomtatványok. 
(Az á r a k 100 i v e n k é n t é r t e n d ő k . ) 

I. É p í t é s i n y o m t a t v á n y o k . 
Rsz. 103. E l ö m é r e t K 3' — 

» 94. K ö l t s é g v e t é s (építési) belív . . . . . . 3'— 
» 95. „ » külív . . . . „ 3'— 
» 199. D ) M u n k a b é r e k é s a n y a g á r a k jegy

zeke külív ,, 3-— 
» 200. Ugyanaz belív , 3'— 
» 201. E ) Á r e l e m z é s (építési) belív 3*— 
» 202. „ » külív 3 ' - -
» 203. Epitési g a z d á l k o d á s i k i m u t a t á s ,, 3'— 

Némethy, Epités i t a n á c s a d ó , 2 kötetb. K 20'— 
S o b ó , Közép i t é sze t , 2 kötetben . . , 32'— 
11. B á n y a m é r é s i n y o m t a t v á n y o k . 

» 102. A b á n y a m é r é s töké l e t e s j e g y z é k e K 3'— 
» 174. H á r o m s z ö g o l d a l a k s z á m í t á s a , 2 db 

» 175. K o m p a s z m ó r é s j e g y z ö k ö n y v e . . ,, 3"— 
» 176. S z i n t e z é s j e g y z ő k ö n y v e . . . . . . 3'— 
» 179. S z ö g m é r é s a sorozati m é r é s m ó d 

szerint, 2 drb egy íven . . . . . . . 5*— 
» 188. E g y s z e r ű s z ö g m é r é s ,, 5'— 

III. E g y é b n y o m t a t v á n y o k . 
» 178. B é r c z é d u l a b á n y a m u n k á s o k ré 

szére , 4 drb egy íven ,, 2*— 
» 197. Fizetés i nyugta állami t isztviselők 

részére , 2 drb egy íven 3"— 
Mint oly töltőtollat, mely aránylag nem nagy ára mellett mégis 

minden igényt kielégít, igen ajánlhatjuk a 
= „Red Dwar»f-4 töltőtollat. = 

Egyet se adtak vissza — tehát jó! Á r a 7 korona. 

: : : Kitűnő és tartós könyvkötészeti munkák hivatalok részére. : 
R i c h t e r - , R i e f l e r - , G i s y - é s K e r n - f é l e r a j z e s z k ö 

z ö k e r e d e t i g y á r i á r o n . 
Minden nyelvit szakkönyvi7. beszerzése ered. bolti áron. 

J o e r g e s Ágost özv* és f i a 
könyv- és papirkereskedcse, f önyvkiadó:.ivat-I i és könyvnyomdája 

S e i m e c z b á n y á n . 
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