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Nagyágnak és Selmeczbányának, az Országos Magyar bányá
szati és Kohászati Egyesületnek, a bányászati főiskolának, a 
magyar bányászok nagy családjának a halottja. Gyászol velünk 
minden igaz, becsületes, szakját szerető, munkás-bányászember, 
mert Hültl József lelkes bányász, igaz ember, tiszttársainak 
apja s barátja, igazságos főnöke volt. Szigorú volt s munkát, 

szorgalmat és pontosságot követelt alantasaitól; tehette, mert 
ő maga a munka embere volt, tehette, mert ő maga a szor
galom és pontosság mintaképe volt. Most hoszszú, sikeres 
pályafutás után a teljesített kötelesség megnyugtató érzésével 
hajtotta nyugovóra fejét. Nyugodjék békével. Emlékét híven 
megőrizzük az utókor számára. Legyen neki könynyű a föld, 
melynek titkait, munkás élete hoszszú évein át, fáradhatatla
nul kutatta. Lts. 
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Hnltl .József született Baján (Bács-Bodrog megyében) 1832. évi 
január hó 17-én. Középiskolai tanulmányait Budapesten. 1847. évben 
végezte; az 1847—1848. évek folyamán a bölcsészeti tanoda, az 1849— 
1850. évek alatt a budapesti József kir. ipariskola, 1852—1855-ben a 
selmeczbányai bányászati akadémia hallgatója volt. Mint végzett ösztön
díjas bányászakadémikus 1855. év október hónapjában a bányászati és 
erdészeti akadémián, a tanári szakhoz osztatván be, ugyanezen év 
november 23-án tanársegéddé lett kinevezve. Az 1856. évben az aka
démián a matematika, fizika és az erőműtan helyettes tanárává; 1859. 
évben a nagybányai bányaigazgatóság kerületében a veresvíz-kereszt
hegyi zúzómúhöz vezetőnek; 18b'6-ban Felsőbányára, zúzófelügyelővé; 
1870-ben Nagybányára gépészeti felügyelőnek lett kinevezve. 1873. 
évben bányatanácsosi ranggal a nagyági kir. és társulati aranybányamű 
főnöke, 1881-ben ugyancsak Nagyágon, főbányatanácsos és bányatársu
lati műigazgató lett. 1888. évben osztálytanácsos lett a pénzügy mi nis-
teriumban, ahonnét 1889-ben ministeri tanácsosi ranggal a selmeczbányai 
bányakerület igazgatójává neveztetett ki. Kitűnő szolgálatai elismeré
séül ö Felsége 1878. szept. hó 28-án a Ferencz-József-rend, 1895. évi 
okt. 5-én pedig a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki. 1897. évi 
január 12-én, negyvenegy évet meghaladó szolgálali idő után nyuga
lomba vonult. Meghalt 1909. évi deczember hó 17-én. Negyvenöt évet 
töltölt a bányászat szolgálatában, melynek egész odaadással szentelte 
életét, s melyet fejleszteni, jobb viszonyok közé hozni életfeladatának 
legfőbb czéljának tekintette. Mtj. 

A zártkutatmányok átruházásáról. 
— Irta: Dr. Fohér Manó oraviczabányai ügyvéd. — 

Természeti minőségükre nézve a dolgok lehetnek ingók vagy 
ingatlanok. 

A jogok is vagy az ingókhoz vagy az ingatlanokhoz számíttatnak 
a szerint, amint ingó vagy ingatlan tárgyra vonatkoznak. 

A magánjog szabályai értelmében rendszerint minden dolog és 
minden vagyoni természetű jog tárgya lehet a magánszemély vagyon
jogi uralmának. 

A magánszemély vagyonjogi uralma a dolog vagy jog feletti 
tulajdonjognak megszerzésében és gyakorlásában áll. 

A tulajdonjognak a szerzése lehel kétféle és pedig: vagy eredeti 
(aequisitio originaria) vagy származékos (aequisítio derivativa). 

Az ingóknál és az ingatlanoknál egyaránt a tulajdonjog eredeti 
szerzése a magánszemély egyoldalú ténykedése: foglalás (occupatio) 
állal, a tulajdonjog származékos szerzése pedig élők közötti átruházás: 
átadás (traditio) által történik. 



A telekkönyvi intézmény behozatalával az ingatlanoknál a tulaj
donnak egy új neme t. i. a telekkönyvi tulajdon keletkezett. 

A telekkönyvi tulajdon a nyilvánkönyvi bejegyzés által szereztetik. 
Ez a szerzés eredetileg a helyszínelés által történt, amikor is 

minden ingatlan a telekkönyvbe felvétetett és minden tényleges birto
kos mint az ingatlan tulajdonosa bevezettetett. 

Azóta pedig minden ingatlan tulajdonjoga csak származékosán, 
vagyis csak az eddigi tulajdonosnak átruházása folytán telekkönyvi 
bekebelezés által szerezhető. 

Ezeknek előrebocsátása után áttérve a bányajog vidékére, az 
osztrák bányatörvény kétféle bányajogosítványokat ismer és pedig: 

1. bányakutatási jogosítványokat; 
2. bányamívelési jogosítványokat. 
A bányakutalási jogosítványokhoz tartoznak: 
1. az általános kutatási jogosítvány (kutatási engedély); 
2. a zártkutatási jogosítvány (zártkutatmány). 
A bányamívelési jogosítványokhoz pedig tartoznak: 
1. a bányaadományozás tárgyát képező vajnamértékek, határközök 

és külmértékek. 
2. a bányaengedélyezés tárgyát képező segédvájások és megye

tárók, 
A kutatási bányajogosítványok az ingókhoz tartoznak. 
A bányamívelési jogosítványok pedig ingatlan birtokot képeznek 

és mint ilyenek a bányakönyvi bejegyzés tárgyát képezik. 
Az általános kutatási jog eredetileg olykép szereztetik, hogy a 

bányahatóság a kutatónak kérelmére kutatási engedélyt ad. 
Ezen jogosítványnak specziális jellege abban áll, hogy csak egy 

évre adatik és hogy a kutató kérelmére évről évre meghoszszabbílható, 
de csak abban az esetben, ha a kért meghoszszabbítás, törvényes elő
feltételei fennforognak. 

A kutatási engedély az osztrák bányatörvény szerint elidegenít
hető lévén, az általános kutatási jog származékos szerzése a tulajdo
nos átruházása által történik. 

A zártkutatmány eredetileg az állal szereztetik, hogy a kutató 
valamely már meglevő vagy egyidejűleg kért kutatási engedély alap
ján a bányahalóságnak azt a pontot bejelenti, amelyen a kutatő-vájást 
megkezdeni és a kutatási jegyet felállítani szándékozik. 

Ezen jogosítványnak specziális jellege abban áll, hogy a kutató 
ennek megszerzésével a zártkutatmány területére nézve a bejelentés 
időpontjától fogva kizárólagos kutatási jogot nyer. 

A zártkutatmányok szerzése tehát tisztán a prioritás elve szerint 
történvén, nem jöhet figyelembe sem a bányahatósági megerősítésnek, 



sem a zártkutatmányi könyvbe való bevezetésnek az időpontja, hanem 
egyes-egyedül a bejelentésnek az időpontja a döntő. 

Ha tehát valamely kutatónak a bejelentésére a hatósági megerősí
tés vagyis a zártkutatmányi bejelentésről szóló bizonyítvány kiadása 
későbben, mondjuk napok vagy akár hetek múlva is történik, ez a 
körülmény a kutató szerzett jogát éppenséggel nem érinti, mert az 
már a bejelentés időpontjától fogva jogosítva van zártkutatmányának 
területéről minden későbbi bejelentől kizárni. 

Valamint a kutatási engedély úgy a zártkutatmány is az osztrák 
bányatörvény szerint elidegeníthető jogosítványt képezvén, a zártkutat
mány szerzése szintén a tulajdonos átruházása által történik. 

E tekintetben nálunk 1885. év óta egy ministeri rendelet folytán 
az a törvényes korlátozás áll fenn, hogy a zártkutatmányok egyik kuta
tási engedélyről a másikra át nem írhatók és más kutatóra csak úgy 
ruházhatók át, ha egyszersmind az alapul szolgáló kutatási engedély is 
átruháztatik. 

(Folytatjuk.) 

Az abrudbánya-verespataki bányamegye bányászata 
•hanyatlásának okairól. 

— Irta: Medzny János k. főbányabiztos. — 
(Szerző engedelmével az »Abrudbánya és Vidéke* 1909. évi 49. számából.) 

Általánosan ismert dolog, hogy az erdélyi aranybányászat hanyatló
ban van. Nemcsak az abrudbánya-verespataki bányamegyének bányá
szata érzi ezen hanyatlás következményeit, de más erdélyrészi nagy 
bányavállalatok is, amelyek az évek előtti dús aranytermelés csökke
nése okán, kénytelenek bányászatuk jövőjének biztosításáról a meg
levő eszközök felhasználásával, már előre gondoskodni. 

A sajtóban és a köztudatban általánosságban, a hanyatlás okául, 
vagy a telepek kimerítése, vagy a tőke szegénysége szerepel; holott, ahogy 
elődeink évszázadokon át bányászkodtak, utódaink is hoszszú évtizedekre 
terjedő kereseti ága maradhat a bányászat, ha az idővel és a tekhniká-
val előre haladva, előre és praeventive gondoskodnak azon intézkedé
sekről, amelyekkel a bányavállalatok üzeme produktívvá tehető. Ismerve 
úgy az abrudbánya-verespataki bányamegyének a bányászatát, mint 
Erdély jelentősebb bányászatainak a viszonyait, azt kell állítanom, 
hogy a hanyatlás oka két tényezőre vezethető viszsza, u. m. a rabló 
bányászkodásra s a manapság nagymértékben elharapódzott bánya-
tolvajlásra. A rablóbányászal, az aranybányászat sajátosságában gyöke
rezik. Míg az arany, dús csapása tart, természetes, hogy azt a vállal
kozó minél előbb igyekszik kiaknázni, annál is inkább, hogy hívatlan 
kezek tulajdonába át ne menjen. Természetes, hogy ilyenkor a bánya-



mívelés tekhnikájának szabályait félreteszik, mi ellen a legtöbb eset
ben a hatóságnak is alig lehet.szava, hiszen aranyról van szó. Meddig 
az ily rablóbányászat csak a dús ponton folyik, miként előbb mondot
tam is, az ellen számbavehető kifogást alig lehet emelni, mihelyest 
azonban a bányászat csupán arra terjed ki, hogy a dús közöket lefejtse, 
ujabbak feltárásáról, vagy egyáltalában nem, vagy későn gondoskodik, 
az illető bányászat alapjában meg van rendítve. Áldozatokkal a hibát 
pótolni lehet, rendszeres bányamíveléssel a hibát kiköszörülni lehet, 
de az egykori dús jövedelem leapadásával is számolni kell. Ott pedig, 
ahol a megcsappant jövedelem nem elégíti ki a bányavállalat igényeit 
s ott, ahol áldozatok, tőke hiányában nem hozhatók, az egykor dús 
jövedelmű bányaüzem parlagon marad. 

Az abrudbánya-verespataki bányamegyének aranybányászatát is 
az ily rablómívelés tette tönkre, mely jelenleg megfelelő anyagi erők 
hiányában, belátható időn belül fellendülni nem lesz képes mindaddig, 
amíg az aranytermelés tekintetében, a bányabirtokost, törvényes intéz
kedések, a tolvajlások, az aranylopás ellen, legalább részben nem fog
ják megoltalmazni. 

Erdély egyik legnagyobb bányavállalata, kezdeményezője ama 
lépéseknek, hogy a dús termelés csökkenésével, aránylagos jövedelmét 
oly fokon tartsa mely állal részvényesei tőkéjének megfelelő kamatozá
sát biztosítsa. E vállalat is érezvén a fokozott arany termelésnek, az 
elkésett feltárások okán, lényeges csökkenését, jövedelmezőségét azál
tal kívánja pótolni, hogy bányáiból évente körülbelül 400000 koronára 
becsülhető aranynak a kilopása ellen igyekszik védekezni s együtles 
lépések lételére Erdély nagyobb bányavállalatait, csatlakozásra szóllílotta. 

Az abrudbánya-verespataki bányamegyében az aranylopás a fej-
letség hallatlan fokát érte el; anynyira fejlelt volt ulóbbi intézmény, 
hogy szinte túlélte magát s ma már nincs mit a bányából ellopni. 

Birtokosaink az arany lopással szemben eléggé paszszive viselked
tek. Nem is volt mit tenniök egyebet. Az aranytolvajok ellen sem a 
hatóságok, sem a bíróság nem oltalmazta a bányabirtokosokat s így 
ezek csendesen beletörődtek abba a lehetetlen állapotba, hogy a sza
bad-arany, egyúttal szabad préda is. Még ha a lelet nagyobb volt. a tol
vajokon kivül valami jutott a birtokosnak ís; a termelés csökkenésével, 
illetve a szabad arany fogytával, a termelt csekély aranyat is csak 
a tolvajok tulajdonították el. 

Hogy pedig a szabad-arany fogytával a bányalolvajok az u. n. 
bányarablásra, a viszszahagyott pillérek és gyámok berepesztésére vete
medtek, a bányákat egyúttal tönkre is tették. 

A bányarablás ellen való védekezés szpecziell a bányamegye 
kötelessége, az elterjedt aranylopás meggátlása azonban az egyesek 
erejét túlhaladja, ahhoz felsőbb, állami beavatkozás kell. 



A »Rudai Tizenkét Apostol Bányatársulat* szolgáltatja az arany
lopás elrettentő mértékének érdekes statisztikáját. Csupán a különböző 
állami beváltó hivataloknál, a tolvajok, illetve orgazdáik, évente 400.000— 
500.000 korona bevallott értékű szabad aranyat váltottak be. Az arany
lopás utóbbi társulatnál-anynyira elharapódzott, hogy a legutóbbi idő
ben hat felügyelő személyzetbeli alkalmazottat és negyven munkást 
tetten értek. Utóbbiakon kivül még akárhányan folytatják ezt a jöve
delmező ipart anélkül, hogy eddig tetten érhetők lettek volna. Kzeket 
csak mint gyanúsakat, szemmel tartják. 

Nevezett bányatársulat igazgatójának előadása szerint, egész 
rablóbandák működnek a bányákban, akik együttesen dézsmálják a 
szabad-aranyat. 

(Folytatjuk.) 

A magyarországi opálbányászat. 
(Történeti, geológiai és bányászati viszonyok.) 
— Irta: Abzinycr Gyula oki. bányamérnök. — 

(Minden jog fentartva.) 
(Folytatás a 220 oldalhoz.) 

Keletkezésüket alig lehet másként értelmeznünk, mint úgy, hogy 
az elfusivvá vált s még meg nem merevült eruptív anyagba egy idő
sebb kőzet zőldkővesedett darabjai belehullottak. Szóval itt valamely, 
a tipus-keveredéshez hasonló esettel találkozunk, azzal a különbség
gel, hogy egyik kőzetnek sem változott meg észrevehetöleg az öszsze-
tétele. vagyis abnormitás nem jött létre, hanem inkább csak hőhatá
sok érvényesültek, melyek következménye a forró lávába esett kőzet
darabok külső részeinek az eruptív tömeggel való öszszeolvadása lett. 
A különböző színű sávok az érintkezési helyek közelében beállott elvál
tozások következményei lehetnek. Abból, hogy maga a tipus-keverődés 
egészen nem következett be, hanem csak a külső szélek szövelbeli 
elváltozása jött létre, azt következtethetjük, hogy c darabok behullása 
alkalmával a főtömeg a hülés és megszilárdulás bizonyos fokát már 
elérte, oldóképességét legnagyobb részben elveszítette, mert ellenkező 
esetben az aránylag kis darabok az izzó tömegbe teljesen beolvadlak, 
s ha e darabok savanyúsága esetleg más, abban fel is oldódlak volna. 

Hogy e kőzetdarabok a pirokszénes andesit komplekszumnál idő
sebbek, épen az bizonyítja, hogy abban zárványként fordulnak elő. 

Származásukat illetőleg könnyű a magyarázat, ha a közel húzódó 
aranybányái ér-rendszer zőldkővesedett anyakőzetével hozzuk kap
csolatba. 

Kifogadható föltevés volna az is, ha a még izzó tömegből] föl
szálló gőzük és gázok által zöldküvesített első lávatakarónak darabjait 



keresnők bennük, ezen esetben azonban föl kell tennünk, hogy a sze
replő' gőz- és gázekszhálácziók rövid tartamúak voltak, mert magán az 
anyaközelen zöldkövesedés nem fordul elő s magát az opálelőfordu-
lást sem kiséri hasonló jelenség, hanem annál nagyobb számban talál
hatók a mállásra figyelmeztető jelek. 

Az opált vezető zóna a hegy főtömegében észak-déli csapást mu
tató elhelyeződésű s északon és délen két, vörös, tömött agyagból álló 
hasadék határolja. Biztosan nem tudjuk, de állítják, hogy ezeken túl 
opál nem fordul elő. A két agyagos hasadékot azután egy másik ily 
kitöltésű repedés (vető) köti öszsze. Ezeken kívül számtalan kisebb, 
mindenféle méretű repedés járja át e kőzet-komplekszumot s mind
egyiküknek jellemzője az agyagos kitöltés, bőséges limonit- és pirit-
képzödéssel. 

I '1. sz. kép. Dubnik-telep látóképe. 

A repedések mentén víz szivárog. 
Az opál ezen repedésekel kiséri s keresésénél a kőzet külső kiné-

zésén kívül leginkább a vízszivárgás iránya igazít útba. 
A kőzeten mutatkozó nagymérvű öszszelörődöttség dinamikai hatások 

sok szereplését jelzi. Ezek okait illetőleg a vidék geológiai alkotásának 
és tektonikájának ismerete adhatna fölvilágosítást. Anynyi így is bizo
nyos, hogy a dinamikai halások nem a kiömlés és megszilárdulás ide
jére esnek, hanem jóval ezek után nyilvánullak, meri a kőzeten réteg
zettség nem látszik s a piödzokristályosodás tünetei, — pl. zeolit-kép-



ződés — szintén hiányzanak. Egyedül a ragasztóanyag — az sem 
mindenütt — van meg, de ez is teljesen más eredetű, mint az, mely 
a piédzokristályosodás és a kataklízos szerkezet képződése kapcsán 
ismeretes. 

A repedések képződése és a kőzetzárványok zöldkövesesedése tehát 
nem egyidejű jelenségek s mindkeltő régebbi az opál képződésénél. 

Ezek a dinamikai hatások a kőzet összetartását megbontották, 
repedések támadtak, az eredetileg összefüggő tömegű kőzet egyes részei 
helyükből kimozdullak, csuszamlások jöttek létre s a nagy nyomás a 
kőzetanyagot sok helyen összemorzsolta. 

A rombolás a már említett két határszegély között és az egész 
opált vezetőnek ismert közön végig húzódó agyagos lap mentén nyil-

2. sz. kép. Központi szállítógép- és akna-ház Upálbányán. 

vánull leginkább. Ez lehet az oka annak, hogy az északi és déli szegély
lapokon túl opál elő nem fordul. Nincs meg ugyanis a mód arra, hogy 
opál ezeken túl képződhessék, 

Az összefüggésében így megbolygatott pirokszénes andesit határain 
belül tág tér nyilik a csapadék-viznek hatásai érvényesítésére. A kő
zetnek könynyebben bomló ásványos részeit (szulfidok) fölvéve, munka
képessége növekedik úgy, hogy a nehezebben oldódó ásványok sem 
képesek tovább oldó hatásának ellentállani Az eredmény a színes al
kotórészek (pl. biolit) vasrészeinek kiválása, hidroksziddá és szulfáttá való 
átalakulása lesz. A különben sötét kinézésű kőzet elszintelenedik, meg-
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fakul, s árnyalata most már attól függ, hogy a kivált vasnak több vagy 
kevesebb része, vagy az egész mennyisége távozik-e el a bonló munkát 
végző vízzel együtt. így szürkés, sárgás, vöröses stb. színű kőzet fordul 
elő egymás közelében, aszerint, a mint a rajta keresztül-kasul járó ha
sadékrendszer több vagy kevesebb vizet képes odavezetni és ismét 
továbbítani. 

(Folytatjuk.) 

Tuöomány-Byakorlat, 
Az első Stassano-rendszerű elektroaczél kemencze 

Ausztriában. 
— Közli: Smelcz Ernő mérnök. — 

(Szerző és szerkesztőség engedélyével, az öst. Zft. f. B. u. Hw. IDD'J. évi 18. szá
mából. Két képpel.) 

A legtöbb czég, a mely a Stassano-rendszer alapján dolgozik, az 
aczélfaszon- és folytvasöntvény-gyártását vette fel elektromos olvasztó 
mülelepének munkaprogramjába. Az «Elektro-Stassano-kemencze»-czég 
(Wien, X, 1. Gudrun-Strasse 187—189.), amely Ausztriában az első 

1. sz. kép. 

Slassano kemenczét építette e telepítésénél szintén az elektromos át-
ömlesztés czéljait kívánja első sorban szolgálni s a szerszámacz^l gyár
tását csak másodsorban vette fel munkarendjébe. 

Az első számú rajzban bemulatott telepen, a mely a «St. Pöltner 
Weicheisen-Stahlgiesserei. Leopold Gasser in St. Pölten* czég tulaj-



dona, 250 PS kapaczitású Stassano kemenczét létesítettek, a melynek 
típusa a Turinban és Bonnban már több év óta folytonos üzemben álló 
kemenezéknek a rendszerével azonos. Egy másik kemeneze szerelése 
folyamatban van. Az épülelbe a két Stassano-kemenczén kívül az 
öntőmühelyt és az öntvénytisztíló-helyiséget is el fogják helyezni. 

Három hónapig tartó építés-idő után, szeptember hó 2-án indult 
meg az első olvasztó-kampagne, melynek első adása kis menynyiségű 
szürke öntvény volt. a második adás már az átvétel feltételét képező 
garanczia-olvasztás czéljait szolgálta s igen jelentékeny eredménynyel 
záródott. 

Feladásra került oly adás. a melynek összetétele 15 % kemény 

2 sz. kép. 

vésőaezél hulladékból és 85 0

 0 lágy kovácsoltvas tördelékből és szeg
végekből, tehát nagyrészt nehezen olvasztható anyagokból állott. 

A keresztül vitt raffináczió után konstatált áramfogyasztás ennek 
daczára csak 1010 KW/őra volt a megolvasztott tömeg tonnája 
után. Habár ezt a számot nem is lehet igen alacsonynak mondani s 
hideg adás és aczélalaköntvény-gyártásánál, majdnem az öszszes elektro
mosan olvasztó kemencze-rendszerek, ugyané felhasználás-számmal 
dolgoznak, ez esetben még arra is tekintettel kell lenni, hogy a 
kiszolgáló személyzet ezen első adásnál még egészen gyakorlatlan volt 
és így az anyagadás. salakhúzás, stb. munkái nem voltak a kellő gyor
sasággal végezhetők, aminek az volt a természetes következése, hogy 
a kemeneze melegének egy része veszendőbe ment. V, veszteség, kurrens 
üzemmenetben elő nem fordulhat. 

Az. ezen első kemenczében elért raffináczió-eredmények teljesen 
megegyeznek más Elektro-Stassano-telepek eredményeivel, ami mellett 



itt még azon körülményt kell különösen kiemelni, hogy az anyag fo-
lyóssága, a néha csak 01 ° 0-nyi szénanyagtartalom daczára, még min
dig olyan volt. hogy belőle kisméretű s vékonyfalú öntvényeket aka
dály nélkül előállítani lehetett. 

Bebizonyosodott továbbá újólag, hogy a Stassano-kemencze az 
áramol a vezető hálózatból egyenletesen veszi át és a fővezeték áram
szolgáltatását nem zavarja. A telep, St. Pölten város és az alsó-ausz
triai országos elektromos mű fővezetékébe van becsatolva s az egész 
város világító- és erő üzemével párhuzamosan dolgozik, anélkül, hogy 
ez üzemágakat bármiben is zavarná. 

Különleges újdonsága e telepítésnek, hogy másodperczenként 25 
periódusban dolgozó forgó-árammal működik, inig az összes eddig épült 
kemenczék 50 periódussal dolgoztak. E körülmény, — mint az külön
ben előre is látható volt, — mi komplikácziót sem okozott, mert a 
Stassano kemenczék szerkezetük tekintetéből, az indukcziós-elven ala
puló kemenczékkel ellentétben, a váltás-számtól egészen függetlenek. 

A második számú rajz a kemenczét az adás-ajtó oldaláról mu
tatja be. A képen úgy a kemencze köpönyegéből rézsút kiálló elektró
dákat, mint a kemencze forgatásai lehetővé tevő görgönyés karimái 
igen jól lehet látni. (Hogy a két elektróda-rész (a széntartó fémrésze 
és az elektróda) között az elektromos érintkezés biztosítva legyen, az 
elektródák vízzel hűtőit hengerekben vannak vezetve.) Az áram veze
téke és a forgató-szerkezei hajtómeklianizmusa. az öntőmű szinttalpa 
alá van telepiive. Lts. 

5zemle. 
Bánva,!!]ÍVCléS I Arretáló szerkezet szállító kasok számára. 

í I Best bányatanácsos új arretáló készüléke 
szállító kasok számára, a Stekrade aknalelepen igen jól bevált. Czélja 
az új szerkezetnek, hogy oly baleseteknek az elejét vegye, melyek a féke-
zőnek elhamarkodottságából, illetőleg abból erednek, hogy a fékező a 
kast a szintről elhamarkodva felhúzza. Maga a szerkezet, a talpszinl 
fölött 70 cm. magasságban, az aknaácsolathoz erősített szintes görönd, 
amelyre súly és ehhez derékszög alatt emelőkar van erősítve. Utóbbi 
a kasnak a rögzítésére van rendelve. A szállító-osztály lezárása közben 
a tolós ajtó. a derékszög-alatt hajlított emelökarhoz szorul, a mely a 
görönd elülső oldalára van ráékelve. A csillének a kasról való lehú
zásánál, az első helyen említett emelő, mihelyest a tolós-ajtót a csat
lós félrehúzta, a kas keretére ráfekszik. Amíg az ajtó nyitva van, a 
kasnak felhúzása lehetetlen. A tolós-ajtóval kapcsolatos pántvas arra 



való, hogy a jeladásnak a lehetőségét mindaddig megakadályozza, míg 
az ajtó nyitva áll. Der Be rohan. 1909. 45. sz. 

Kőszén- és érczelőkészítés. | É ; " ^ n e k !"ed?^r°ndj" 
tóiktól való különválasztása Norris H. (1907. évi jun. 27-én kelt 213141 sz.) szabadalma

zott eljárása szerint. Az ércz-zagy nyitott edényben van. Ez edénybe 
levegővel telített vizet vezetnek. A felszálló levegő-buborékok a zagy
nak fémes részecskéihez tapadnak és ezekkel a folyadéknak a felszí
nére felszállanak, ahol öszszegyűjthetők. A meddő, a vizzel együtt, alul 
lefolyik. A mekhanikus szerkezet olyanszerü, hogy a zagyot felülről-
lefelé irányuló áramlással folyatják az edénybe, míg a levegővel ter
helt vizet alulról-felfelé szorítják be a készülékbe. Cr. (121). 

V t l Q k o h c l S / c l t Gázzárványok az aczélban. Rbben a tárgy-
, i ban igen érdekes vizsgálatot végeztek: (íraham, 

Farry, Stead és Müller, Troost és flautcfeuille, Boudouard. Belloc és 
mások. Baker ama gázok természetével és menynyiségével foglalkozott, 
a melyek a vákuumban izzított aczélból kiválnak, és annak a meg
állapítására törekedett, hogy menynyiben van e gázoknak része abban, 
hogy az aczélban hólyagok (üregek) támadnak. Az 1000'ra felhevített 
aczélból kihajtott gázoknak kémiai analízise a következő eredményeket 
adta: 0-48% C0 2 , 4962%H 2 , 4805% CO, 040% C H 4 , 145% N. (Me-
tallurgie b\ 1909). Cz. (40). 

FéíTlkohás/clt I C z i n k 0 , o n v é r c z e k kohósítása. Snyder E. I. 
c " c ' 1 (Am. Egy. Áll. 1909. 933133. sz. sz.) eljárása oly 

czink-ólom-ércz-keverékek kohósítására vonatkozik a melyek a közön
séges kemenczeszerkezetekben csak nehezen, vagy éppen nem dolgoz
hatók fel. (Az érez czinkben való tartalma 30%, ólomban való tar
talma 10%)- Az erezet először megpörkölik, ezután pedig anynyi mész
szel és vasoksziddal keverik, hogy a képződő salaknak olvadási hőmér
séklete a czink és az ólom ömlési hőfoka között (1000—1100") feküd
jék. Az adást szén hozzáadása mellett előhevítik, hogy így a redukezió-
folyamatot megindítsák s, hogy a nem fémes gázokat elhajtsák. Erre 
az erezet oly salakfürdőn ömlesztik meg, amely megümlötl ólom elek
tródán úszik. A felhevítés teljesen elzárt kamarában, a salaknak két 
megömlött ólomelektróda közölt való felmelegítése útján történik, a 
fémek redukálódnak, az ólom az ólomfürdöbe lesülyed, a czink elgő
zölög és kondenzálva lesz. A salak föltétlenül 80% mészből, 30% v a s _ 

okszidból és 40% kovasavból álljon, mert csak ekként felel meg az 
alacsony fajsúly és magas elektromos feszültség feltételének. Hogy a 
salak az ólomokszidot, vagy czinkokszidot ne oldhassa, szénréteggel ta-



karják be, a mely legalább K)° 0-nyi fülöslogben kerül feladásra. A kép
ződő szénokszidot a czinknek a kondenzácziója után tovább haszno
síthatják az által, hogy a pörkölő kamarákba viszszavezetik. Cr. (126). 

GéüéSZet Kigyózó-csöves-gözkazán. A víz- és gőz-tartány. 
_ ! amelybe a kazán kígyózó csövei torkollanak, a víz 

színe alatt választófallal rekeszekre van osztva s a választó-falaknak 
kamara-alakú meghoszszabbílásában, hüvelyes kerekek vannak elren
dezve, a melyek megfelelő forgásnál a vizet, a tarlány alsó részéből, a 
kazán kígyózó csövei felé hajlják. Szb. (22). 

É p í t é s z e t Vasbétondrótok rozsdásodása. A beton szilárd-
_ L j ságát és kötését, tartósságát és későbbbi viselke

dését már eléggé ismerik, csupán a vasbetétek viselkedése nincsen még 
eléggé tisztázva. Főleg a vas rozsdásodásának a kérdését nem derítet
ték még ki eléggé, habár az már bizonyos, hogy helyesen készített vas
betonban a vas nem rozsdásodik. A nürnbergi kiállításon kísérlet-kép-
pen nagy feszítő-távolságú ívet szerkesztettek, a melybe rozsdás vasat 
helyeztek és egy évvel utóbb az ívet szétbontva konstatálták, hogy az 
azelőtt rozsdás vas teljesen tiszta s rozsdától mentes. Meg is állapítot
ták e jelenség okát: ugyanis a beton lekötésének folyamán oly vegyü
letek keletkeznek, amelyek vasokszidot, a rozsdát feloldják. Ez azon
ban csak addig tart, míg a czément köt is keményedni kezd, mert ha 
a teljes megkeményedés már beállott, akkor a rozsda többé nem tűnik 
el. Minden egyéb nem nemes fém alkalmatlan a betonnal való kombi
nálására, mert pl. a réz. ólom, ón, stb. nagyon gyorsan okszidálódik 
benne. A réz tiszta marad a betonban, ha vas is jelen van. A vas te
hát az egyetlen nem nemes fém, amely a czémenttel való rozsdától
mentes egyesítést megtűri. Tengeri vízzel is sikerült jó vasbetont elő
állítani, de csak úgy, ha a portlandczémentet konczentrált konyhasó 
— vagy klórkalczium — oldattal keverik. Az ily tengeri vizes vasbe
ton készítése a legnagyobb gondosságot követeli, különben egyes helye
ken rozsdásodni kezd és a rozsda itt nemhogy eltűnnék, hanem tovább 
terjed. Ellenben édesvízzel helyesen készített vasbeton vasbetélje soha
sem rozsdásodik, ha tiszta volt a behelyezés alkalmával, sőt a csekély 
mértékben megvolt rozsda a jól készített beton belsejében el is enyé
szik. Mm. (44). 



Közgazdaság* 
Közgazdasági h í r e k . A "V^olaj-kedvezmény. A ma-

. _ gvar királyi államvasutak igazgató
sága a jövő évben szállítandó, tüzelési czélokra rendelt nyersolaj-külde
mények nlán a B. osztály alkalmazását javasolja a kereskedelemügyi 
ministernek. Mk. (51). 

K o Z Í ^ V l l I e S e k . A "Magyar Brikettgyár Részvénytársaság» 
. .. . • — : '• h ó 1 6 - á n tartotta alakuló közgyűlését. A 
berlini liorsig. r nedlaender- Fould czégek és a magyar érdekeltség 
közreműködésével alapított társaság czélja vas- és érczhulladédoknak 
a „Rónay"-féle szabadalom szerint való brikettezése. Az alakuló köz
gyűlés az igazgatóság elnökévé Söpkéz Sándor műegyetemi tanárt al
elnökévé pedig Láng Gusztáv nagyiparost választottá." Pn. (297) 

Piaczi h í r e k . ÉRTÉKPIACZ. Értéktőzsdei árfolyam-jelentés. 
(A Központi Váltóüzlet R.-T. Budapest, V.. Sza

badság-tér 3., eredeti heti tudósítása.) 

1909. deczember 16—22. 

Ganz és Társa v a s ö n t ő é s gépgyár 
4V s°/o kö lc sönkötvény . . . . 

Ganz "és Társa vasöntő é s gépgyár 

Magyar által, k ő s z é n b á n y a 4' ,°/ 0 

e lsőbbségi kötvény 
Magyar ált. k ő s z é n b á n y a r é s z v é n y 
Urikány-Zsi lvölgyi k ő s z é n b á n y a 

4°/ 0 e l sőbbség i kö tvény . . . . 
Beocsini czementgyár i Unió r.-t. 

Észak magyarországi k ő s z é n b á n y a 
r é s z v é n y 

Esztergom—szászvár i k ő s z é n b á n y a 
r é s z v é n y 

Fe l sőmagyarország i b á n y a - é s 
k o h ó m ű r é s z v é n y 

K ő s z é n b á n y a é s tég lagyár (Drasche) 

Magyar asphalt r-t. r é s z v é n y 
Salgótarjáni k ő s z é n b á n y a r.-t. 

Salgótarjáni kőszén b á n v a r.-t. 
új r é s z v é n y (1909. kib ) . . . . 

Nadrági vasipar társ. r é s z v é n y . . 
R i m a m u r á n y — salgótarjáni v a s m ű 

r-t. r é s z v é n y 
Schlick-féle v a s ö n t ö d e é s gépgyár 

Klotild e l ső magyar vegyi ipar r.-t. 
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FÉMPIACZ. Az amerikai réztermelés redukcziója. A mint már mi 
is ismételten közültük, az amerikai rézhámor-vállalatok tröszt alakítása 
czéljából egymással tárgyalásokat folytatnak. Ezeknek a tárgyalásoknak az 
eredménye egyelőre az, hogy elhatározták a termelés és fogyasztás közt való 
helyes arány helyreállítása czéljából, hogy üzemeiket redukálják. Az egy
mással megállapodott vállalatok élén az Amalgamated copper, company, 
a Cole-Ryan csoport, a Guggenheim-féle érdekszövetség és az Ameri
can mttall-company állanak. A határozat egyelőre úgy szól, hogy a 
termelést 10° ü-kal kisebbítik. Ennek a határozatnak a hatása alatt több 
érczbánya is redukálta a produkczióját, igy a hires Calumnet-and 
Hekla bányák, amelyek a konvenczióhoz nem csatlakoztak, 14%-Kal. a 
Phelps, Dodge and Comp czég pedig még többel apasztották a terme
lésüket. Más érczbányákban változatlanul folyik ugyan az érezek lejtése, 
de a kitermelt érez egy részét nem pörkölik és nem szállítják el a 
kohóknak, hanem beraktározzák. A megállapodásoknak nemcsak az 
ad jelentőséget, hogy az üzemredukezió hallatlanul nagyarányú, hanem 
még inkább az. hogy a szerződést nem foglalták irásba, hanem becsü
letszóval kötelezte magát minden egyes résztvevő (gentlemen-agre-
ment), hogy a kikötéseket szigorúan betartja. Az üzemmegszorításnak 
természetesen az árak föihajtása a czélja. Az érdekeltei azt tervezik, 
hogy a vörösréz árát, amely most 13'/, cent körül van, 15 centig föl
verik, ami átlag 60°/0-os hasznot jelentene a kohóknak, mert ma a réz 
előállítási költsége még a legdrágábban dolgozó vállalatoknál sem hal-
ladja meg a 10 centet, de soknál 9 centen alul marad. Persze a meg
állapodások daczára sem bizonyos, hogy ez a terv sikerül, mert az ilyen 
konveueziók mindenütt, de különösen Amerikában könynyen fölbom-
lauak; ámbár a jelen eselben a fölbomlás valószínűségét csökkenti az, 
hogy nem a mostani konvenczió a végső czél, hanem egy tröszt alko
tása körülbelül olyanformán, mint az aczéltröst; csakhogy az alakí
tandó társaság nem az egyes vállalatok részvényeit fogja megszerezni, 
mert ez törvénybe ütközik, hanem magukat az iparvállalatokat vásá
rolja meg. Ma még nem lehet tudni, hogy ez a terv menynyire sikerül 
majd, de az elmondottak érdekes jelenségei az Amerikában az ipar 
terén most általában folyamatban levő konczentráló törekvésnek. Mk.(51 I. 
— Fémárak. Budapest, decz. 18. Finom vörösréz 102 korona. Ócska 
tü/.szekrényréz 155 korona. Bárányon 98 százalékos 361 korona. Bá-
rányo/i 99 százalékos 367 korona. Horgany Hohenloho bányatermék 
64 korona. Horgany J. H. jelű 5650 korona. Horgany W. H. jelű 54 
korona. Ólom selmeczi, vagy nagybányai 42.50 korona. Ólom kereske
delmi minőség 3950 korona. Antimon Regulus 70 korona; mind Buda
pesten, készpénzfizetés mellett. 2 százalék skontóval. Newyork decz. 18. 
líéz 14.87—15.12. Ón 32.72—30.10. Bit. (300). - VASPIACZ. A vas
üzlet változatlanul csöndes. A mult hét óta roszszabbodás ugyan nem 
állott be, de már régebb idő óla a megrendelések nagyon gyéren foly
nak be és a detail-vaskereskedések üzletmeneteié sem kielégítő. Ter
mészetes következménye ennek, hogy az inkaszszó is megfelelően 
gyönge. Különösen a kisebb vasáruk forgalma hagy sok kívánni valót 
és ennek folytán a rúdvas és vaslemezek, meg a vashuzal iránt cse
kély az érdeklődés. Mk. (51). — A kovácsolt vascsövek olcsóbbo
dása. Az egyetlen magyar csöhengerlömű (az állami vasgyár) és az 
osztrák kovácsolt vascső-gyárak elhatározták, hogy a gázcsövek árát 



brullo 4° „-kai, a karimás és forralócsövekét pedig o° ,,-kal leszállítják, 
illetőleg az ezekre érvényes engedménytételeket enynyivel fölemelik. 
Mk. (51) — Nyersvas. (ilasgovvban élénk üzlet és jelentékeny forga
lom mellett a 3. számú Midlesborough-warransok árai a múlt hét fo
lyamán 60710-ig emelkedtek, később azonban Amerikából érkezett ked
vezőtlen kábelhírekre a hangulat valamicskét ellanyhult. A szárazföld
ről még mindig élénk a kereslet tavaszí szállításra, de jelentékenyebb 
kelések nem igen történtek. Míddlesboroughban a piacz meglehetősen 
szilárd és különösen hemalit élénk kereslet tárgya. Mk. (51). — Az 
amerikai vas- és aczélpiacz. Newyorkból jelentik: Az Irón Age szak
lap irja: A drótszög ára 2 dollárral emelkedett. Azt remélik, hogy a 
nyugoli vasutak január elseje után jelentékeny kocsimenynyiségeket 
rendelnek meg. A darabáruk készlete úgylátszik igen tekintélyes, ami 
azzal hozható kapcsolatba, hogy az olcsóbb árak mellett kötött szer
ződések lejáratát várják. A szindikátuson kivül álló vasmüvek cső-
gyártmányai rövid időn belül valószínűleg emelkedni fognak. A nyers
vasárak a paczílik-kikötőkben általánosságban valamivel olcsóbbak. A 
»Metall Trade Association* társaság elhatározta, hogy kívülről behozott 
építőanyagot fog használni, mert a vasút a keletről rakott anyagra 
dilTerencziális tételeket nem engedélyezett. Eddig 20000 tonnányi meny-
nyiséget rendeltek meg a külföldön. Az »American Shet and Tín-Plate 
Co. C.aryban. uj gyárakat létesít. Us. (298). — PETROLEUMPIACZ. I<§ 
Petróleumárak. Hesz Izidor és társa czég heti jelentése. Standard 
petróleum 27 K. Két keresztes petróleum 27 K, Három keresztes petró
leum 28 K, Egvkeresztes petróleum 30 K. Amerikai császárolaj ottani 
finomítás 62 K, Belföldi császárolaj 40 K. Az árak 100 kg.-ként kész
pénzfizetés mellett, 20% göngysúlylyal a budapesti vasúti állomáshoz 
szállítva értendők. Carboliueum I. 15 K, Carbolineum Ií. 13 K, Baku 
gépolaj (orosz) 48 K, Oliva gépolaj I. 96 K, Oliva gépolaj II. 80 K. 
Sűrített gépkenőcs 1. 68 K. Sűrített gépkenőcs II. 54 K. Benzin közön
séges 38 K. Benzin szagtalan 50 K, Ligroin 80 K. Az árak 100 kg.-ként 
értendük. Us. (300). 

Hírek* 
KINEVEZÉSEK. A pénzügyministerium vezetésé
vel megbízott m kir. minislereinök Lyachovics 

Béla mánunarosszigeti díjtalan pénzügyi számgyakornokot ideiglenes minőségű se
gélydíjas m. kir. pénzügyi számgyakornokká az aknaszlatinai föbányahivatal mellé 
rendelt számvevőséghez, Bp. Kzl (287). — Lencsó Vilmos okleveles közép
iskolai tanárt a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskolához ide-
itílenes minőségű tanársegéddé Bp Kzl. (290). — Schweiger JenÖ bánya
biztost, VIII. fizetési osztályú főbányabiztossá, ifj. Grigercsik Géza bánya-
esküdtet, bányabiztossi és Vas János végzett jog- és bányamérnök-hallgatót 
bányaesküdté nevezte ki l's. (312.) - H A L Á L O Z Á S . Hültl József m. kir. minis-
teri tanácsos, a selmeczbányai kir. bányakerület nyugalmazott igazgatója, a Lipót-
cs Ferencz József-rend lovagja, Selmccz- és Bélabánya szab. kir. város díszpol
gára, az országos magyar bányászati és kohászati egyesület tiszteletbeli tagja stb. 

Személyi hírek. 



folyó hó 17-én hajnalban, tevékeny életének 78-ik évében hoszszas szenvedés 
után Budapesten meghalt. Temetése folyó hó 19-én délután 3 órakor volt a kerepesi 
uti temető halottasházából. Lts. - Miillmann Róbert körmöczbányai k. bánva-
altiszt, a kit a múlt hét elején szállítottak Budapestre a lipótmezei állami elme
gyógyító intézetbe, ott, deczember hó 19-én meghalt. Mfj. — Rudnay Imre dr. a 
Rimamurány-Salgótarjáni-Vasművek kerületi társpénztári orvosa, deczember 20-án. 
harminczhat éves korában meghalt Salgótarjánban. Bp. (302). 

BányaSZegVeSÜletek. A Magyar Bányász és Kohász-
Altisztek Országos Egyesületé

nek központi választmánya, ezt megelőzőleg ugyanezen egyesüld 
Selmecz-vidéki osztálya folyó évi deczember 19-én ülést tartottak 
Osztály gyűlés elnöke megemlékezik Hültl József ministeri tanácsos, 
volt bányaigazgató haláláról. Emlékét jegyzőkönyvileg megörökítik. A 
baleset és nyugdíjbiztosításra vonatkozó mozgalmat az osztály nem 
pártolja. Határozatikig kimondja, hogy az osztálytagdijjal hátralék
ban lévő tagok kötelezettségüknek 1910. január l-ig kötelesek eleget 
tenni, különben a tagok névsorából törültetnek. Tisztújítás során o. 
elnökké Balázsy János, alelnökké: Vancső József, pénztári ellenőrnek 
Keusch Tamás, jegyzőnek: Schoucsik Antal választatott. A választ
mány ülésén három uj osztály alakulását jelenti be elnök. A választ
mány kiegészítése után bejelenti küzp. elnök, hogy a baleset- és nyugdíj
biztosítás ügyét az osztályok nagyrészt nem pártolják, mert tagjaik 
többnyire már biztosítva vannak. Az országos társpénztár kreálására 
vonatkozó indítványt megvitatás végett az osztályoknak adja ki, s a 
közgyűlés tárgysorozatába illeszteni rendeli. A tisztikarban előfordult 
üresedéseket betöltve Keusch Tamás pénztári ellenőrnek, Matejka 
Gyula egyesületi jegyzőnek választatott. Indítványok során Hültl József 
nyug. ministeri tanácsos elhalálozása fölött érzett résztvételének kife
jezést adva, ennek a jegyzőkönyben való megörökítését határozta. Mtj. 

Főiskolai körökből. L I P t a y András főiskolai hallgató hir-
telén haláláról és temetéséről a kö

vetkezőket jelenthetjük. Deczember 17-én d. e. Liptay rendes és jó 
hangulattal ment az előadásokra, nem látszott a betegségnek nyoma 
sem rajta. Az órák közti szünet alatt jókedvűen elbeszélgetett szaktár
saival. Tíz órakor Szentistványi Gyula tanárnak a bányaméréstanból 
tartott előadás-óráján azonban hirtelen roszszullét lepte meg. mire a 
teremből kiment. Társainak ez feltűnt ugyan, de senki se gondolt 
egyébre, mint esetleges pillanatnyi roszszullétre. Kövest Antal tanár 
vette észre elsőbben, hogy Liptay nagyon roszszul lehet. A hírre a tár
sak a folyosóra jöttek és Liptayt itt öszszezsugorodott testtel, az ablak
hoz támaszkodva, melyet talán, friss levegőt keresve, kinyitni akart, 
találták. A gyorsan etőhivott orvosok élesztgetési kísérletei mitsem 
használtak s a három orvos végül a halált — szivszélhüdést — volt 
kénytelen konstatálni. Temetése szokott módon, nagy pompával, f. hó 
19-én, a főiskolai hallgatóság, a tanári kar és nagy közönség részvé
tele mellett este hat órakor volt. Az aulában felravatalozott halott 
körül díszörség állott. Hándel Vilmos ev. főesperes itt szép imát s Pető 
gyönyörű búcsúztató beszédet mondott. A temetőben Lecsó' László dr. 



bányajogász hallgató zokogásba fúló búcsúsztalója után felhangzott a 
főiskolai ifjúság zenekara által játszott kedves nótája »A fekete szem 
éjszakája . . .«, majd az énekkar által karban énekelt kedvencz bá
nyászdala: »Die Somme geht unter . . .« Szinte találóbban nem is 
fejezhették volna be a gyászszertartást, mint az által, hogy az örökre 
búcsúzó kartárs sírba tételekor a zenekar csendesen, szomorúan ját
szotta el a búcsúztatót: »Ballag már a vén deák tovább.* kezdetű dall. 
Jánossy J. Sh. f50). A főiskolai ifjúság szomorúságában szívben osz
tozunk s néma megdöbbenéssel elgondolkozunk a rettenetes végzeten, 
mely nyolcz évi középiskolai, négy évi jogi, egy évi katonai s négy évi 
bányamérnöki tanulás és küzködés után, virágjában és egy pillanat 
alatt semmisített meg egy szép reményekre jogosító, viruló életet. Lts. 

B á n y a h a t ó s á g i ü g y e k . A beszterczebányai m. kir. bá
nyakapitányság f. é. deczember 

hó 5 én 3430 és 3431. számok alatt a következő két határozatot hozta: 
1. Miután özv. Horváth Lászlóné szül. Janszky Ida kassai lakos, Zó
lyom vármegyében, Hermánd község határában 1900 évi 4406 sz. a. 
adományozott »Sarolta» és Háromvíztelepen 1900 évi 4407. sz. a. ado
mányozott »János« védnevű külmértékek birtokosa ezen külmértékek -
ben a bányakapitányságnak 1907. évi 529. és 2636 sz. a. kiadott fel
hívására az üzemet nem kezdte meg, illetve az üzemi akadályokat 
nem jelentette be és az üzemszünetelési engedélyért nem folyamodott, 
ezen külmértékeket a bányakapitányság ezennel elvonja s a jelen ha
tározat jogerőre emelkedése után ezen külmértékek a bányakapitány
sági nyilvánkönyvekben töröltetni fognak. 2. Miután özv. Fischer Ká-
rolyné, szül. Clandi Klementina gerliczei lakos, Zólyomvármegyében, 
Jecenye község határában 1900. évi 2766 sz. a. >Hedvig«, Horosznó 
község határában 1900. évi 4514 sz. a. »Aranka*, Libetbánya község 
határában 1900. évi 4550—4553. sz. a. » Nándor*, »IUés«, és »Emilt; 
Perhát község határában 1900. évi 4577. sz. a. »Géza« védőneveken 
adományozott külmértékek birtokosa ezen külmértékekben a bányaka
pitányságnak 1907. évi 2411. és 2625. sz. a kiadott felhívására az üze
mel nem kezdte meg, illetve az üzemi akadályokat nem jelentette be 
és az üzemszünetelési engedélyért nem folyamodott, ezen külmértékeket 
a bányakapitányság ezennel elvonja és jelen határozat jogerőre emelke
dése után ezen külmértékek a bánvakapilánvsági könyvekben töröltetni 
fognak. Bp. Kzl. (290). 

T á r s a d a l m i h í r e k . A zólyombrézói m. kir. vasgyár 
! tisztikara, 1910. évi január hó 5-én 

szerdán a vasgyári vendéglő helyiségeiben tánczestélyt rendez. Zv. (51). 
— E L J E G Y Z É S . Buchticska ígnácz a salgótarjáni köszénbánya részv. 
társulat főaknászának fia Buchticska Antal oki társulati tanító, állam
vizsgázott számtiszt, m. hó 27-én szép családi ünnepély keretében el
jegyezte Duhay József losonczi tekintélyes magán úri ember kedves le
ányát. Margitkát. Lts. 

V e S V e S h í r e k Magyar ásványórlö és vegyészeti gyár rt. czég 
_ ; ' _ alatt Pollák Lipót Budapesten, IX., Soroksári-út 41. sz. 

alatt levő ásvány-őrló-gyárát részvénytársasággá alakította át 100.000 K alaptőkével 



iö(IO drb gjBQ koronás részvény). Az igazgatósig tagjai: Steiner Lajos dr.. Ábrányi 
Sándor, Reichner Benedek, Fuchs Ignácz és Pollák Lipót (Vezérigazgató). A felügyelő 
bizottság tagjai: Fuchs Andor, Krausz Mór és Szabó Miklós dr. Mk. (51.) - A kir. 
kúria döntvénye. A kir. kúria érdekes és a közönséget is érdeklő Ítéletet ho/otl, 
amelyben kimondja, hogy mindenki, aki huzamosabb ideig elfogadja a neki postán 
kézbesített lapot, annak árát még akkor is meg kell fizetnie, ha a lapot nem ren
delte meg. Még érdekesebb az ítélet ama kijelentése és megállapítása, hogy az liyen 
perekben nem az adós lakóhelyén való bíróság az illetékes, hanem az. amely ott 
van, ahol a lapot készítik, vagy postára teszik Bs. (298.) — Uj ólomárúgyár 
Magyarországon. Az Első Magyar Fémtömlőgyár rt. Pozsony-Ligctfalu igazgató
sága f. hó 18-án tartott ülésében elhatározta, hogy az ipari czélokra szolgáló ólom
árúk, nevezetesen csövek és lemezek előállítását gyártása körébe felveszi. (A szük
séges anyagi eszközöket tőkeemelés útján fogják beszerezni). E czélból az igazgatóság 
f. hó 28-ára rendkívüli közgyűlést hívott öszsze. mely az alaptőkének 600,(HK) koro
náról, 1.000,000 koronára való emelésén kívül az alapszabályok megfelelő változtatásá
ról és Rechnitz Béla vezérigazgatónak, valamint Pikler Károly igazgatónak az igaz
gatóságba való beválasztásáról fog határozni. Us. (300.) — A tatabányai társas
kör alapszabályait a m. kir. belügyminister az 1909. évi 151.791. szám alatt látta
mozta. Bp. Kzl. (290.) 

H í r 6 k cl külföldről kénsavgyár Csehországban. A Kiin-
, | gental-Graslitzer Kupferbergbaugewerkschalt 

a griinbergi járásban engedélyt kapott egy kénsavgyár létesítésére, melyben bányái
nak melléktermékeit fogja feldolgozni. Mk. (51.) — Sószállítás Szerbiának. Leg
közelebbi számunkban idevonatkozólag hozott híradásunk kiegészítésére szolgáljanak 
a következők: Belgrádban a sóegyedárúságok igazgatósága határozatot hozott, hogy 
a beérkezett sóajánlatok közül a különféle sófajták analízise alapján a fehér prima 
kősó szállítását a szicziliai sómíivekre, a marhasó szállítását a »Magyar Kereske
delmi Részvénytársaságira bizza. Us. (299.) 

Munkásügyek. MUNKÁSMOZGALMAK. Az ausztráliai nagy 
sztrájk. A bányamunkások sztrájk-kongresxszus;> 

hozzájárult ahhoz, hogy a nyugati kerületben a munkát deczember 20-án megkezd
hessék. Azt hiszik, hogy a déli kerület bányamunkásai szintén csakhamar munkába 
állanak. Bh. (300.) — A déli kerület bányamunkásai az általános sztrájk ellen fog
laltak állást. Us. (301.) 

B a l e s e t e k Amerikából érkezett jelentések szerint az északamerikai Egye-
' _ sült Államok Illionois államában, Tscherg város kőszén

bányáiban közelebbről meg nem nevezett baleset történt, amely alkalommal 310 
bányász, köztük igen sok magyar ember vesztette életét. A jelentés szerint sáros-
vármegyei illetőségű 16 egyén pusztult el. A baleset áldozata lett még 14 magyar
országi munkás, azonban ezeknek honnét való származását még nem állapították 
meg. Et. (298.) — Borislawból jelentik, hogy Tustanovicében a Laura-akna eddig 
ismeretlen okból teljesen leégett. Us. (300.) 

Joerges Ágost özv. és fia nyomása Selmecbányán. 1909. 
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Budapest, VI I . kerület, Kertész-utcza 23. szám. X 
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. ,,_> H 
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JffiS. főaknászi és egy aknászi állás SSTLS 
tudó pályázók ajánlataikat eddigi működésük és fizetési igényeik 
megjelölésével, „ B á n y a 1804." jeligére Blockner J. hirdetési irodájá

hoz, Budapest, VI., Sütő-utcza 6., nyújtsák be. 2-2 

&ST zártkutatmányokkal fedett érkihúvás, S y « S 
árva kedvező „ L J i Kérdezősködéseket, ha „ B . L . " jelige alatt 

feltételek mellett 61800. és 10 filléres levéljegy melléklésével érkez
nek, szívesen továbbit a szerkesztőség. 

Nagy aranybányatársulatnál alkalmaztatni kivánó, megbízható és kifő-

3S& bányafelőrök és bányafelvigyázók, M A . 
vényeiket „ G . 211." jelige alatt és 35 filléres póstajegy melléklésével 

küldjék be a szerkesztőséghez. 2-5 
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