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Ujabbkori bányajogi reformok. 
— Irta: Dr. Fehér Manó, oraviczabányai ügyvéd. — 

(Folytatás az 591. oldalhoz.) 

A nyugati iparállamok ma már gazdasági jövőjüket és terjeszke
désüket féllik a rohamosan emelkedő szénszükséglet folytán; mert 
nyilvánvaló, hogy a növekedő mélységgel a termelés nehézségei is 
arányosan szaporodnak; s e mellett a szén kitermelt menynyisége nem 
áll arányban a rohamosan fejlődő társadalomgazdasági munkával. 
Ez mind arra fog vezetni, hogy a Nyugat, szenének a kivitelét meg 
fogja nehezíteni sőt tahin egészen megszüntetni. 

Ezek a valószínű fejlemények arra fogják ösztökélni a hazai ipart 
és vasúti igazgatóit, hogy fokozatabb mérvben vegyék igénybe a hazai 
szenet, s így már most a viszonyok elmérgesedése előtt szükséges arról 
gondoskodni, hogy -a hazai szénbányászat a reá támaszkodó igénye
ket kielégíthesse. 

Amint a helyzet ma áll, egészen a kormány hatáskörébe tar
tozik annak eldöntése, hogy a közgazdasági helyzet a hazai szén
bányászat fejlesztése érdekében milyen védelmi intézkedéseket igényel. 

így argumentált nevezett derék bányafőmérnökünk olyan időben, 
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amikor Ausztriában a szénbányászat államosításáról még szó sem volt. 
Méltán kérdezhetjük tehát, hogy most már mi a teendőnk?, a 

mikor biztosra vehetjük, hogy az ausztriai tartományokban is a közel 
jövőben törvényileg ki lesz mondva, hogy az ásványszén felkeresése 
és kiaknázása az állam kizárólagos jogkörébe tartozik. 

S ezen fontos kérdésre már nem kell a választ keresnünk, mert 
arra már megadta a szenzácziós választ az arra leghivatottabb magyar 
államférfiú. 

Dr. Wekerle Sándor miniszterelnökünk ugyanis ugyanazon a napon, 
amelyen a szénbányászat reformálását czélzó fentebb ismertetett tör
vényjavaslat az osztrák parlamentnek beterjesztetett, kijelentette a 
képviselőházban, hogy az új magyar bányalörvényjavaslat tervezete 
nálunk is rövid idő múlva a parlament elé fog terjesztetni, és hogy a 
magyar állam is az ásványszén felkeresése és kiaknázásának a jogát 
magának fogja fentartani. 

Mindenesetre nagyon jellemző, hogy ugyanaz a miniszterelnök, 
aki eddig a magyar ásványszén szabaddá tételét nem tudta keresztül 
vinni, sőt aki az utolsó budget-tárgyalás alkalmával éppen a kőszén
kérdés miatt, tehát tisztán czélszerűségből az új bányatörvényt még 
szóba hozni sem engedte: rövid időre reá az osztrák államban tervbe 
vett bányajogi reformok hírének hatása alatt maga volt kénytelen az 
évtizedek óta vajúdó új magyar bányatörvény kérdését a vitába bele
vonni s ennek kapcsán azt a szenzácziós kijelentést tenni, hogy a 
szomszédos nyugati kullurállamok epokhális reformalkotásai után most 
már nem elégedhetünk meg azzal, hogy nálunk az ásványszén szabaddá 
tétetik, hanem a magyar állam is. ha nagyiparra, erős gazdasági életre 
és gazdasági önállóságra szert tenni s az európai kullurállamok kö
zött méltó helyét elfoglalni akarja, a szomszédos kulturállamok példá
jára maga is minél hamarább törvénybe iktatni tartozik, hogy a 
magyar szent korona öszszes országaiban az ásványszén felkeresése 
és kiaknázása az állam kizárólagos jogát képezi. 

S éppen azért én, akinek indítványára az országos bányászati és 
kohászali egyesület nagybányai kongreszszusán a szén szabaddá létele 
mellett foglaltam elvi állá-ponlot, s a kiazóla is mindenütt és mindenkor 
könyveim, czikkeim és felolvasásaimban a szén szabaddá lételének 
legbuzgóbb szószólója voltain, tekintettel az Ausztriában készülő leg
újabb bányajogi reformra s illetve az ennek folytán bekövetkezendő 
változott közgazdasági helyzetre, most szintén a magyar ásványszén 
államosításának a híve lettem. A miért is jelen dolgozatom végére 
érvén, ennek befejezéséül hazafias bánattal amaz óhajomnak adok ki
fejezést: Adja az ég, hogy a magyar állam belpolitikai éleiében a mái-
évek óta csaknem permanenssé lelt válság jogos és méltányos közjogi 
ésközgazdasági követelményeink teljesítésével végre-valahára megszűnjék! 



Meri. ha a várva vári belpolitikai béke mindnyájunk örömére be 
fog következni, akkor biztosra veszem, hogy rövid időre reá meg lesz 
az új magyar bányatörvény, még pedig olyan magyar bányatörvény, 
amelyben a már több mint száz év óta vajúdó magyar szénkérdés 
helyes és radikális módon, vagyis olykép lesz megoldva, hogy valamint 
a szomszédos kullnráliamokban. úgy nálunk is az ásványszén felkere
sése és jövesztése az állam kizárólagos jogkörének lesz fenntartva. 

(Vége). 

Tiszta tellurnak előállítása. 
Schelle Búbért k. főbányatanácsos, a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti 
főiskola r. tanárának, a londoni nemzetközi kémikns-kongreszszus, III./A.. metal
lurgiai és bányászati osztályának, 1909. évi május hó 31-én d. u. 4—6 óra közölt, 

az «Imperial-Institut»-ban tartott előadása. 

Általánosan ismeretes dolog, hogy Magyarországban, lellurt tar
talmazó arany- és ezüst-érczek, Nagyágit, Sylvanit, stb. alakjában elő
fordulnak. Ezeket az érczeket Magyarország fémkohóiban feldolgozzák 
és belőlük a kereslet arányában, időről-időre lellurt is előállítanak. Ebből 
a czélból a nyers érczeket, amelyek 05—2*7°/o telllurfémet tartalmaz
nak, ismert módon, forró, tömény kénsavval feltárják, utánna pedig 
sósavat tartalmazó vizzel kilúgozzák. A leszűrt oldatból a tellurt eleinte 
czinkkel, ujabb időben, kénes-savval kicsapták. Az akként termelt tellur, 
fekete por alakjában kerül forgalomba. E fekete por-alakú tellur, kü
lönösen ha kiejtése czink közvetítésével történt, igen tisztátalan. Leg
fontosabb ronditói: réz és antimon; tellurfémben való tartalma 30—70% 
között ingadozó. 

Tiszla tellurfémnek, az emiitett nyers teliúrból való előállítása 
anynyiban okozott nehézségekel, amenynyiben a sósavas oldatban lévő 
réztől, kénessav segítségével való különválasztása, még ismétlések 
esetén sem sikerült. Kicsinyben való. illetőleg a tellurnak analitikai le
választásánál, a hol a savnak és folyadéknak nagyobb menynyiségben 
való jelenléte, nem képez akadályt, a különválasztást nehézség nélkül 
keresztül lehet vinni; de ez esetben is megesik, hogy a kénessavval 
való kiejtést meg kell ismételni. Nagyban való munkánál, de még 
akkor is, ha csak kevéssel több anyaggal kell dolgozni; a kiejtett tellur 
mindig sok rezet tartalmaz. Ezenkívül egészen lehetetlen dolog a tellurt, 
ezen az úton, — még oly csekély aranylarlalmálól különválasztani. A 
szelénnek a tellurlól való különválasztása meg éppen igen sok nehéz
séggel jár. 

Sok kísérletezés ulán, még avval is megpróbálkoztam, hogy a 
tellurt kénnatrium-oldatából. elektrolilikai útón különválaszszam. Ebből 
a czélból, a nyers tellurI, vagy szódával és kénnel megömlesztve, viz-
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ben kilúgoztam, — vagy pedig úgy jártam el. — s ezen eljárás egysze
rűségénél fogva ajánlatosabb is, — hogy kénnatriumoldattal és kénnel 
való főzés útján, oldottam. Mind a két esetben, sötéten sárga oldat 
rezultál, a mely a poliszulíidok nagy fölöslege következtében, elektro
lízishez nem használható. Ebből az okból kísérletet tettem abban az 
irányban, hogy az oldatot natrium-sulfit (Na2 S 0 3 ) segítségével szín
telenítsem, vagy pedig a natriumpoliszulfidot, monoszulíiddá redukáljam-
Ez alkalommal szürkés-fekete csapadékot kaptam, a melyről bebizo
nyosodott, hogy nem egyéb tiszta teliurnái. Szelénnel, arzénnel, antimon-
nal, czinnel, aranynyal és platinával végezett kisérlelek nyomán be-
igazolást nyert, hogy ezeket a fémeket a kénnatriumoldatból. natrium-
szulfit-tal (Na2 S 0 3 ) nem lehet kiejteni, — és miután a réz, a nyers-
tellurnak, már kénnatriummal való kezelése közben is viszszamarad: a 
tiszta tellur előállítására vonatkozó kérdés, meg volt oldva. 

A lellurnak kénalkali-oldatból, natriumszulfit állal való ezen re-
dukcziója folytán, a mely. eddig — legalább előttem — ismeretlen volt, 
a tellurnak meghatározása és érczeiből való kinyerése is, rendkívül 
egyszerűvé lett. A finom porrá őrlött érczeket szódával és kénnel, vagy 
víztelenített natriumthioszulfiáttal megömleszteni, vízzel kilúgozni, az 
oldatból pedig natrium-szulfiltal kiejteni kell. 

Az ekként termelt tellur porszemű és szürke, megömlesztése után 
pedig ezüst-fehér színű. Ha natriumliidroszulfáttal történik a megöm
lesztése, megmerevedése pedig szénsav-atmoszférában megy végbe, 
antimonra emlékeztető regulus stellatust. kapunk, melynek felületén 
páfrányhoz-hasonló kristályalakok jelentkeznek. A levegőn megmere
vedett tellur felületén ezek a rajzok nincsenek meg. 

A lellurnak ezt a tulajdonságát sem ismerték eddig, tudtommal. 

A modern ólomkohászat alapelvei. 
— Kivonat Ilukn-Oker kohóinspektor Goslarban, 1909. febr. 21-én tartott 

előadás-anyagából. — 
íA «Der Bergbau* 1909. évi folyamának 12—17. számaiból.) 

(Folytatás az 593. oldalhoz.) 

A pörkölés, vagyis a kénnek az érezek felhevítése útján való el-
hajtása. illetőleg a kénnek az elégetése régebben nagyrészt nyitott 
helyen, vagy födél alá helyezett pajtákban, faágyazatra rakott halmok
ban történt. Midőn később a halmokat, szilárd falazattal körülvenni 



kezdették; — pörkölő színeket építettek, a melyekben a pörkölés köz
ben fejlesztett gázokat, magas kürtőkön át a szabadba elvezették, 
ülomérczeknél a nyitott pörkölés ezen módját azonban nem lehet mindig 
előnyös és czélravezető módon alkalmazásba venni, mert ezek az érezek, 
nagyrészt a lángpestek magas hőmérsékletét követelik meg ahhoz, 
hogy a kéntől szabadulás alapfeltételét képező kellő zsugorodást elér
jék. A pörkölés folyamata kezdetén, a kén. kénszulfát képződése folytán, 
az ólomhoz van kötve. Ezt a kötött ként egyszerű felhevítés útján 
pedig rövidesen el nem lehet hajtani. Csak mikor a pörkölés alá kerülő 
érez, a beolvadás hőmérsékletét elérte, kezdi meg a kovasav, ként ki
hajtó munkáját, a menynyiben a pörkölendő érezhez pótló-anyagul 
bőségesen feladandó kovasav, a ként. kénsav alakjában elhajtja. A 
megpörkölt adás ekkor tésztaneművé lesz. hogy belőle későbben oly 
zsugorított termék képződjék, amely kellő szilárdsága mellett, még a 
porozítás követelésének is megfelel. A pörkölt termék kellő szilárdsága 
és megfelelő porozítása, a folyamat helyességének kritériumai, mert a 
porozítás a behatoló gázok közvetítésével történő redukeziót megköny-
nyíti, — a szilárdság pedig lehetővé teszi, hogy az adás nagyobb da
rabjait is be lehessen olvasztani, vagyis megakadályozza, hogy az 
olvasztó-kemenczébe feladott anyag, az adás oszlopa nyomásának be
hatása folytán, öszsze ne morzsolódjék. 

Az utolsó évek folyamán a konverter-pörköléssel, oly eljárásnak 
vetették meg az alapját, a mely egyrészt a tüzelőanyagban és a mun
kabérekben jelentős megtakarítást eredményezett, — másrészt pedig 
az olvasztóba feladásra kerülő nyersanyag minőségét, feltétlenül meg
javította. Ezt az eljárást feltalálói, Hungtington és Heberlein, tovább 
fejlesztve, a nagy-üzem czéljaira alkalmassá tették. Későbben, Savels-
berg és Carmichael-Bradford javító módosításokat végeztek az eredeti 
folyamaton úgy, hogy most már három konverter-pörkölő-eljárásl is
merünk a kohászatban. Mind a három pörkölő eljárásnak az az ala
potvető.. Hungtington- és Haberlein által először üzemreképes módon 
alkalmazásba vett, ujjílása, hogy a zárt edényekbe feladott adáson, a 
pörkölő levegőt keresztül szorítják. Ezen alapot vető gondolat mellett, 
a mely a konverter-pörkölésnek jellemzője, az öszszes mellékkörül
mények fellétlenül háttérbe szorulnak úgy, hogy a Hungtington-Heber-
lein eljárásnak behatóbb ismertetése, minden egyéb részletezést fölös
legessé tesz. 

Hungtington-Heberlein és Savelsberg eljárásai között a lényeges 
különbség az, hogy míg Hungtinton-Heberlein, a galenit-marából, homok
ból és mészkőporból álló elegyadást, előbb, külön pörkölő kemenczé-
ben pörköli meg, addig Savelsberg az előző pörkölést mellőzi és az 
adást nyersen adja fel a konverterbe. Carmichael-Bradford. mészkő 
helyett gipszet használnak és ezen módosításukat avval okolják meg. hogy 



a gipsz pótlása útján az előpörkölést megtakarítják, ezen felül pedig ké
nessavas gázokat termelnek, amelyeket kénsav gyártására lehet haszno
sítani. — Megfelelő körülmények között, mind a három eljárás, ki
elégítő eredményekkel dolgozik. — A különböző ólomkohókban tett 
megfigyelések arról tanúskodnak, hogy a munka eredményét nem any-
nyira a pótlóanyagok, nem anynyira a munkák követett módjai, mint a 
konverterekre gyakorolt felügyelet gondossága ós ezeknek az olvasztás 
közben való helyes kezelése befolyásolják. Mindezek azonban nem okoz
nak különösebb nehézségeket, ha a feldolgozásra kerülő érez természe
tének leginkább megfelelő kezelés-mód, gyakorlati úton, egyszer meg 
van állapítva. 

(Folytatjuk.) 

Üreges beton-építőkövek és azoknak a szabadalomra 
bejelentett , ,Phönix"-gépen való készítésének módja. 

(Eredeti közlés a «Jó szerencsét* számára. — Kilencz szöveg közötti rajzzal.) 

Építő szakkörökban igen 
nagy érdeklődéssel fogadták az 
üreges beton-építő-kőveket, ille
tőleg a betonnak, üreges beton
kővek, vagy betontuskók alakjá
ban való hasznosítását. Az üre
ges betonépítő-kövek-kel való épí
tés módnak igen sok az előnyös 
oldala. Üreges falazatok kitűnően 
izolálnak nedvesség és hőmérsék-
változások ellen. Üreges beton-

k éP- kövekből kézzült épületek hélyi-
Az elülső réteget bedöngölik, a homloklap s é g e i n y a r o n hűvösek, télen pedig 

meleget tartók és minden más 
módon készült épületeknél olcsób
bak. Ezen felhozott és gyakor
latilag már is beigazolt okok
nál fogva, az üreges betonkövek
ből készült épületek úgy a hideg 
éjszakon, mint a forró déli éghaj
latokban is feltétlenül ajánlha
tók. Az üreges beton-kővekkel 
való építkezések méltán meg
érdemlik a közelebbi méltatást 

2. kép. (erre más alkalommal még visz-
A magokat betolják. szatérünk), mert nemcsak egy-

a fenéken fekszik. 



3. kép. 
A tömbül véglegesen bedöngölik és 

mítják. 
lesi-

szerű mezőgazdasági építmények, munkás-lakóházak, slb. helyreállítása 
közben kitűnően beváltak, — hanem nagyvárosi modern épületek, nyara
lók, bérházak és üzleti épületek 
czéljainak is kifogástalanul meg
felelnek. Amerikában az üreges 
beton-építőkővekkel való építke
zések előre nem látott fejlődésben 
vannak. Az építkezés ezen új mód
jának váratlanul kedvező felkaro
lása az üreges-beton-építő-kővek 
tömeges gyártásának követelésére 
vezetett és ma már egész sora 
létezik oly gyárosoknak, kik nagy
részt amerikai miniára készült ily 
gépek előállításával és forgalomba 
hozatalával foglalkoznak. Termé
szetes, hogy ezen importált és 
több-kevesebb sikerrel módosított 
különböző gépek, nem mindig felel
nek meg a nagy hangon tartott 
reklám-hirdetések által támasztott 
követeléseknek. Dicséretre érde
mes kivétel ezen a téren a „Leip-
ziger Ceniéntindustfie Dr. Gas-
pary & Co." czég Markranstddt-
ben, Léipzig mellett, mely „Piiö-
nix"-nek elnevezett „Üreges be
ton-építő-köveket készítő gépé"-
vel, minden más hasonló czélú 
konstrukeziót, már is teljesen a 
háttérbe szorított. Ezelőtt üreges 
építőkőveket, általán, két módon 
állítoltak elő. Vagy úgy jártak 
el, hogy a köveket, kényelmes 
munkamagasságban bedöngöl lék, 
a kész tömböket pedig alátétük
kel együtt a munkapadról le
emelve, a földre sorjában egymás 
mellé állították; vagy úgy, hogy 
a döngölést is már a földön végez
ték, -hogy a leemelés munkáját 
megtakarítsák maguknak. Első 

esetben a kész kövek elszállílá- illetve helyezik'. 

4. kép. 
A kész tömböt, a szárító térre tolják. 

5. kép. 
A mi utat a már leállított kő m3 lé elöntik, 



sára, többnyire két embert kellett ; 
alig birta ki hoszszabb ideig azt. 

6. kép. 
A mintát megnyitva, a leállított kőtől elviszik. 

7. kép. 
A 2. emelő állal lezárt mintába a követ
kező kő számára, alátét-lemezt, vagy alátét-

deszkát tesznek be. 

8. kép. 
A megkeményedett követ, alkalmas targon-
czávat megemelve, a rakodó helyre elviszik. 

unkába állítani, mivel egy ember 
íogy a 12 kő-nagyságú tömböket, 
melyek súlya, 50 kg. körül van. 
kézben a munkapaciról leemelve 
és a földön sorba helyezze. A 
munka eme módjánál még a 
tömb rázkódtatásának és szétsza
kadásának veszedeclelme is járt, 
mert az alátétek a teher súlya 
alatt, nagyon könynyen megha
joltak. — A második helyen 
említett munkamódnak az volt 
a legnagyobb baja. hogy itt az 
emberek hoszszabb időn át és 
jóformán állandóan, mélyen leha
jolva, tehát meghajlott derékkal 
dolgoztak, a mi nemcsak kényel
metlen, de rendkívül fárasztó is 
volt. — A «Phönix»-gép mind
ezeken a nehézségeken és bajo
kon, egy csapással segített és 
könynyített. Szabadalomra beje
lentett, szellemes koiistrukcziója 
lehetővé teszi azt, hogy a köveket 
kényelmes munkamagasságban 

.döngölni és a gépnek egyszerű 
buktatása útján a földre helyezni 
lehessen. A gép kerekekre van 
állítva. A tömbnek a súlya a mun
kást nem allerálja. A leállított, 
frissen döngölt tömbtől a gép 
egyszerűen eltolható. Mig a régi 
eljárással csak oly tömböket lehe
let! előállítani, a melyek 12 kő 
nagyságának megfeleltek, addig a 
«Phönix» géppel, egy munkás, 16 
kő nagyságú tömböket, minden 
nehézség nélkül, képes előállítani. 
Megjegyzendő, hogy a munkatel
jesítés ma, egy ember munka
bírását alapul véve, a régibb 
gépek munkateljesítésével szem
ben, legalább is egyharmaddal 



növelhető. Nem vetjük el a sulykot, ha azt állíljuk, hogy az üreges 
beton-építő-kővek gyártása csak a «Phönix»-gép munkába állításával 
lett raczionális és jövedelmet 
igérő foglalkozássá. Talán mon
dani is fölösleges, hogy a «Phö-
nix»-gép szerkesztői, gépük kon-
strukcziója közben arra is figye
lemmel voltak, hogy azt, meg
felelő betétek alkalmazásával, 
minden, az építés iközben hasz
nálatos, kőformák előállítására 
alkalmassá tegyék s módját ejt
sék a hoszszanti- és keresztbe
menő feles-tömbök, sarok-töm
bök, sima és boszszírozott kövek, 
stb. stb. akadály nélkül való 
előállításának. A gépet és a 

vele való bánásmódot, a becsatolt 9. képen mutatjuk be olvasóinknak. 
Érdeklődők az üreges betontömbökkel való építkezés és az új «Phönix»-
gépek dolgában, minden felvilágosítást díjtalanul megkapnak a „Leipzi-
ger Cementindustrie, Dr. Gaspary & Co." czégnél, Markranstadt-ben, 
Leipzig mellett. 

9. kép. 
A kemény követ alátétlapján a rakodó helyre 
viszik, ott buktatás utján lerakják, az alá

tétet pedig ismét a munkatérre viszik. 

5ZLIÍLE 

e : m 
Bányamíuelés. 

tá- ai 
Robbanó-gázok. (A. De la Rufíie.) Levegőből és robbanó gázok

ból álló keverékek, az alkotó-elemek minden keverés-arányában meg
gyulladnak, ha az egész tömeg hőmérséklete 650 fokra felszáll. E hő
mérsékletig való részleges felhevülés csak akkor okozhat lángvetést, 
ha a levegő-gáz-keverék, keverődés-aránya a kritikus határon átlépett. 
A tüz tovaterjedésének a gyorsasága is ettől a körülménytől, de attól 
is függ, hogy a levegő-gáz-keverék nyugalomban, vagy mozgásban 
van-e? A robbanó gázok, növényanyagok korhadása folytán keletkez
nek. A széntelepek tömegében a gáz. a telepekre nehezedő nyomás ha
tása alatt, be van zárva; ezen elzárt gáztömegek előlörése különböző 



körülmények közrehatása mellett történik. A védekezés módjai között 
a legfontosabbak: a robbanó-gázok veszedelmes öszszegyülemkezésének 
megakadályozása és a levegő e gázban való tartalmának folytonos 
ellenőrzése. (Rev. génér. Chim. pure et appl. 1909. 12. köt. — Chem. 
techn. Repertórium. 1909. 61. sz!) 

Kőszén- é s érczelőkészítés . 

Kötörö, melylyel óránként 800 t követ lehet elaprózni. A 
Power and Mining Machinery Company Milwaukeeben, egy nagy ame
rikai czementműnek hatalmas oly kőtörőt szállított, a melylyel órán
ként 80 t igen kemény mészkővet lehet elaprózni. A mészkővet 3200 
kg befogadó-képességgel biró csillékben, 3x1*5x0 9 m nagyságú dara
bokban szállítják a gép tölcsérébe, a hol a tok aczéllemezeihez s az 
abban körben forgó bordás törőfejhez ütődve, fokozatosan széttörik. 
A tölcsér legnagyobb átmérője 6 m, a kőtörő magassága 575 m, a 
gép öszszes súlya 193000 kg. Üresen 29 PS erőt, törő-munka-közben 
56—153 PS erőt kivan. (Prometheus 1909. 428. old. — Chem. techn. 
Repertórium. 1909. 62. sz.) 

—tel 

Bányajog, 

Uj porosz törvényjavaslat, külföldiek bányajogosítvány-szer
zésének megszorításáról. Poroszországban oly törvénynek előkészítésén 
dolgoznak, a mely szerint külföldi és Poroszország területén kívül lakó 
bányalársnlatok, az állam ellenőrzési jogának biztosítása érdekében, 
csak úgy szerezhetnek Poroszországban bányajogosítványokat, ha e 
jogosítványok szerzésének jogát illetőleg, előzőleg királyi engedélyt esz
közöltek ki. (Ung. Mont. Ind. u. Handls. Ztg. 1909. 11. sz.) 

Uaskohászat. 

Poralaku ferrowolfram. A Fürth-gyár ujabban poralaku ferro-
wolframot hozott forgalomba; a keresztülvitt elemzések a következő 
legmagasabb ériékeket mutatták: 

. W .... — 85. % 
G... . . . . . . . . . . . 0.30,, 
Si 0.45 „ 



Mn 0.45% 
Al + Ca + Mg - 0.25,, 
S 0.01 „ 

Sn, P, Cu és As nem voltak kimutathatók. 
A poralaku ferrowolfram jellemzői: 
1. kémiai tisztaság, 
2. magasabb fokú ötvöződő-képesség, 
3. alacsony okszidáczió-képesség. 
Keresztül vitt kísérletek azt látszanak bizonyítani, hogy a ferro-

wolframnak poralakú válófaja, különösen a wolframban dús (gyors
esztergályozó) aczélok tekintetéből bírnak nagy jelentőséggel és nagy 
valószínűséggel arra lesznek hívatva, hogy specziálaczélgyárakból, a 
darabos ferrowolframot és a fémes (96—98%) wolframot eredményesen 
kiszorítsák. (Stahl u. Eisen. 29. éf. 12. sz. — Schroeder. Der Ingenieur. 
[21. éf. 15. sz.) 

i2r 

T e k h n o l o g i a . 

Az üveggyapot alkalmazásáról. A gyakorlat az üveggyapotot 
hoszszú ideig laboratóriumokon kívül nagy ára miatt nem alkalmazta. 
Az utóbbi években sikerült előállításának tökéletesítése folytán 1 kg 
üveggyapot árát 40—50 markról, 10 markra leszorítani. Ma már szá
mos laboratóriumban és gyári üzemben főleg szűrő- és elnyelő-készü
lékeknél, ujabban pedig nagy menynyiségben az akkumulator-gyárak 
használják, ólomlemezek és elektródák szigetelő részeinek biztosítására. 
A berlini Max Anacker czég ujabban elektrokémiai gyárak részére, 
üveggyapotból készült tömlőket hoz forgalomba. (Chem. Ztg. 1909. — 
M. M. és É. E. H. É. 1909. 21. sz.) 

Közgazdaság. 
É 

Három új szénbánya. Három év előtt nagy széninség volt az 
egész kontinensen, és miután a hazai szénpiaczok egy részét az impor
tált szén foglalta le, természetes, hogy ez a széninség minálunk foko
zottabb mérvben nyilvánult. Ehhez járult a hirtelen jelentkező vaggon-
hiány és az új iparvállalatok létesülése által fellépő nagyobb szénszük
séglet, a munkáshiány és csak természetes, hogy enynyi kedvezőtlen 
körülmény között a magyar szénbányák nem tudták a piaczot momen
tán ellátni. Vagyis egy átmeneti jellegű, de hatásában annál kedve
zőtlenebb széninséggel kellett megküzdenie a szénre utalt iparvállala-



toknak, de sőt még magának a nagyközönségnek is. A széninség elmúlt, 
a panaszok megszűntek, de a szénbányavállalatok arra a meggyőző
désre jutottak, hogy a magyar ipar és különösen a hazai gyáripar érde
kében áldásos munkát végeznek, hogyha üzemeiket oly fokra fejlesz
tik, hogy a hazai szükségletet minden körülmények között elláthassák. 
Mert a porosz bányák csakis túltermelésüket hozzák a magyar piaczra, 
szénszükség esetében pedig a hazai bányákra van utalva a fogyasztó 
közönség. És nyugodtan elmondhatjuk, hogy bányavállalataink kötele
zettségeiknek eleget is tettek és üzemüket valósággal napról napra fej
lesztik. Alig van szénbánya az országban, amely az utolsó három év 
alatt berendezését ne tökéletesítette volna és új feltárások által igye
keznek a termelőképességet a lehetőségig fokozni. Ennek az igyeke
zetnek köszönhetjük, hogy ma már két és fél millió métermázsa barna
szenet ekszportálunk és ez az öszszeg évről-évre növekszik. De a rendes 
eddigi keretek között a bányavállalatok feladataiknak csak nehezen 
tudtak volna megfelelni. A sziléziai szén elleni harczban nem küzd-
hettek egyenlő fegyverekkel, mert Magyarország északnyugati része a 
sziléziai szénre nézve jobban megközelíthető, mint a magyar szén
bányákra nézve. Az ország északnyugati része természetszerűleg a 
sziléziai bányák rajonjába esett, mert ne feledjük, hogy a rajonokat 
maguk a távolsági és közlekedési viszonyok, a tarifa teremti. Ezért a 
határszéli megyék túlnyomólag a sziléziai szénnek nyújtottak piaczot. 
Ez a helyzet tetemesen megváltozott, amióta a Salgótarjáni- és a 
Magyar Altalános kőszénbánya együttes kutatásai feltárták a handlovai 
hatalmas széntelepekel. A handlovai barnaszén előfordulás már régóta 
ismeretes, de csakis a felsőbb szinteket művelték primitív módon. 
Néhány év előtt a két fentnevezeit társaság vette opczióba a terüle
tet gróf Pálfíytól és nagyszabású kulatásokhoz kezdtek. Harminczkét 
mélyfúrás által feltáriák az egész területet és 135—370 méter mély
ségben hatalmas széntelepeket konstatáltak. A telepek öszszes vastag
sága 28—30 méter és a szakértők becslése szerint a területen 70—80 
millió tonna barnaszén aknászható ki. Iiandlován tulajdonképpen két 
szénkomplekszus ismeretes, egy oligoczénkorú barnaszén és egy neogén-
korú lignit. Az előbbi melleit a palákon fekszik és fénylő, kagylós 
törésű barnaszén. Hamutartalma átlag 1'%, {'ütőereje 5327 kalória. E 
felelt trahiltufa rétegbe lép fel a 2*5—3 méter vastagságú lignit, amely 
elég jó minőségű, fűlőereje 3834 kalória és az üzem szükségletét el
látja. A régibb munkálatok csakis a kibúvásokra szorítkoztak. 1874-ben 
az öszsztermelés csak 2570 métermázsa volt, 1906-ban amikor már 
javában folytak a kutatási munkák, széntermeléssel 20 munkás foglal
kozott és a termelés 35.965 métermászát tett ki, 50 fillér egységárban. 
1907-ben már 85 munkás dolgozott és a termelés 55.965 métermá
zsára, az egységár pedig 90 fillérre emelkedett. A kutatási munkála-



tokát a mult év végén fejezték be és a legközelebbi jövőben meg is 
alakul egy részvény társulat 1 0 millió korona alaptőkével a bánya 
kiaknázására. Egyelőre 1 0 millió métermázsa évi termelésre rendez
kednek be, de valószínűleg már néhány év múlva még tovább fejlesz
tik a bányát, amely hivatva van az északnyugati Magyarország piaczait 
ellátni. Csak örömmel üdvözölhetjük az új vállalat minden sikerét, 

> amelyek külforgalmi statisztikánkban is előnyős változásokat fognak 
okozni. Csakhogy a hazai szeneknek a porosz szén sokkal komolyabb 
vetélytársa, sem mint azt az első perezre hinnők. A magas kaloriáju 
sziléziai szeneket igen sok iparágnál a kisebb kaloriáju magyar szén 
abszolúte nem helyettesítheti, fekete szénben pedig a hazai termelés 
igen alacsony. Hogy tehát a beözönlő porosz szénnel sikeresen felvehes
sük a küzdelmet, ahhoz föltétlenül szükséges, hogy fekete szénbányá
szatunkat fejleszszük. És a közel jövőben ez is meg fog történni. A 
Szab. O.-M. Allamvasuttársaság két év elölt elhatározta, hogy Krassó-
szörény megyében fekvő hatalmas szénmedenczéinek még feltáratlan 
részét felkutatja és azokat bányászni is fogja. A fúrási munkálatok 
már folynak és néhány év múlva itt bizonyára meg fog sokszorosodni 
a termelés. A fejlődés jele, hogy már ekszport czélokra is nyitnak 
hazánkban szénbányát. Homorod-Almás vidékén tárnak fel barnasze
net, Zombor, Homorodujfalu, Homorodokland és Homorodkarácsonyfa 

r községek között. A szén közepes minőségű barnaszén, de a szénben 
szegény Romániában jó piaezra talál. Különösen az új, kedvező vám
egyezség mozdítja elő a szénekszportol Románia felé. Amint láthatjuk, 
mindenfelé lázas munka folyik és széntermelésünk évről-évre növe
kedni fog. A szén pedig az ipari élet alapja és a növekedő termelés 
maga után fogja vonni iparunk fejlődését is. Aradi Vidor. 

K ö z g a z d a s á g i h í r e k . A meczenzéfi hámorosok termelő szövet
kezete, mint már megírtuk megalakult. Ezen korlátlan IWelőségű szövetkezet az 
1909. évi április hó 25. napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabá
lyok szerint keletkezett. Székhelye: Meczenzéf. A szövetkezet czélja, a meczenzéfi 
vasipar fejlődését és versenyképességét közös üzletkezelés mellett a kölcsönösség 
alapján előmozdítani és biztosítani, termékeit főleg az árúsajtolás utján előállítani, 
a meczenzéfi hámorosok termelőképességét a külfölddel megismertetni és ez által a 
kiviteli üzletnek alapját újból megteremteni. Tartama: 15 év, és egy üzletrész értéke 
100 (egyszász) korona. Az igazgatóság nyolcz tagból áll, kik közül hetet két évi 
időtartamra a közgyűlés saját tagjaiból választ. Egy igazgatósági tagság a kereskede-

p. delemügyi m. kir. minister kiküldöttjének tartatik fenn, egy igazgatósági tagság pedig a 
kassai kereskedelmi s iparkamara mindenkori titkárával töltetik be. Az alakuló köz
gyűlésen igazgatósági tagokká választattak: Göbl György, Bőhm Jakab, Göbl Mihály, 
Schmidt János, Bodenlósz József és Gedeon János M. meczenzéfi lakosok; ugyan
csak az alakuló közgyűlésen a kassai kereskedelmi és iparkamara ez időszerinti 
titkáraként dr. Siposs Aladár kassai lakos jelentkezett mint igazgatósági tag. — 
A Salgótarjáni Köszénbánya Részvénytársaság alaptőkéjét utolsó ízben 1907 
január hónapban emelte föl a végett, hogy a tulajdonát tévő zsilvölgyi bányáinak 

•~ termelését évi 5 millió mélerm ázsával fokozza. Az e czélból megindított munkála 



tok a legnagyobb rendben folynak és bizonyos, hogy az újonnan mélyített és kitű
nően felszerelt akna, mely évi 5—6 millió métermázsa termelésre van berendezve, 
programszerűen már ez év őszén üzembe jön. 1908 elején jött létre a királyi kincs-' 
tárral az a megállapodás, mely a társulatot arra kötelezte, hogy a zsilvölgyi királyi 
kincstári szénbányákat az üzemi berendezésekkel, tiszti- és munkáslakásokkal együtt, 
a szerződésben a társulat javára biztosított kedvezések ellenében a királyi kincs
tárnak már most viszszabocsássa. A társaság által e szerződésben vállalt és előre
látott kötelezettségek gyors teljesítése tetemes kiadásokkal jár. Ezekben a napokban 
alakult meg a Nyugatmagyarországi Kőszénbánya Részvénytársaság, melynek ala
pításában a társaság résztvett és a 10 millió koronában meghatározott alaptőkének 
felét jegyezte. A társaság igazgatósága ezen újonnan fölmerült kiadások fedezését 
alaptőkéjének fölemelése által akarja biztosítani és elhatározta, hogy e czélból rész
vényeseink június 19-re rendkívüli közgyűlésre hivja meg. Az igazgatóság a rend
kívüli közgyűlés elé azt az indítványt fogja terjeszteni, hogy határozza el 20 000 
darab 200 korona névértékű részvénynek kibocsátása által az alaptőkének 4 
millió koronával való fölemelését. Fölhatalmazást fog kérni továbbá, hogy a 
kibocsátandó részvényekből 10.000 darabra adja meg a régi részvényeseknek 
az elővételi jogot és a fenmaradó 10.000 darab tekintetében bízza meg a közgyűlés az 
igazgatóságot, hogy ezeket a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezetése alatt álló. 
több évre alakult szindikátusnak adja el oly föltétellel, hogy a szindikátus tartama 
alatt e 10.000 darabot piaezra nem hozhatja és, hogy az általa átveendő részvé
nyek ára a részvényeseknek átengedendő részvények átvételi árfolyamánál alacso
nyabb nem lehet. Az újonnan kibocsátandó 20 000 darab részvényre a befizetések 
1909. és 1910-ben lesznek teljesílendők, de e részvények sem az 1909. sem az 1910. 
évek üzleti eredményében nem részesednek, hanem a részvényesek a befizetés után 
5 százalékos kamattérítést kapnak. A nyerendő új tőke oly befektetésekre szükséges, 
amelyek a társaság eddigi befektetéseihez hasonlóan biztos jövedelmet Ígérnek. (Bp. 
Hrlap. 1909. 131. sz.) —  A Magyar Aszfalt Részvénytársaság f. hó 5-én tar
totta igazgatósági elnökének, Matlekovits Sándor v. b. t. t. elnöklésével évi rendes 
közgyűlését, melyen 52 részvényes jelent meg, kik 7766 részvényt képviseltek. Az 
előterjesztett jelentés megállapítja, hogy úgy Budapesten, mint a vidéken állandó 
szükséglet mutatkozik kocsiút és gyalogjáró aszfaltozása iránt. Ehhez képest a múlt 
évben is elégséges megrendelésekkel volt a társulat ellátva. A tavaly elnyert mun
kák egyrésze a korán beállott fagyos időjárás folytán csak ez évben teljesíthető. 
A Bihari szénbánya és villamossági részvénytársaság újjászervezésére irányuló 
tevékenység a múlt évben is tervszerüleg folytattatotl; a széntermelés fokozódott és 
ez évben már kedvezőbb szerződések voltak köthetők. Az igazgatóság a függő adós
ság egy részének konszolidálása czéljából 3,800.000 korona öszszegre rúgó, •ö száza
lékkal kamatozó és a névérték után számítandó 5 százalék díjöszszeggel 30 év alatt 
viszszafizetendő törlesztéses kölcsön felvételét, valamint a részvénytőkének 3 millió 
koronával való fölemelését javasolta a közgyűlésnek azzal, hogy ez utóbbi művelet 
időpontjának és föltételeinek megállapítására az igazgatóság hatalmaztassék föl. A 
zárószámadás 209.8Í9 korona 95 fillér üzemfölösleget tüntet föl, melyre vonatkozó
lag az igazgatóság azt a javaslatot telte, hogy ez öszszegből 200.000 korona az 
újítási, helyreállítási és értékcsökkenési alap javadalmazására fordíttassák, a fenn
maradó 9849 korona 95 fillér pedig új számlára elővilelezlessék. A társulat jelenlegi 
helyzetének és a jövőben várható eredmény tekintetében egyes részvényesek 
részéről tett kérdésekre az elnök és Fellner Henrik igazgatósági tag a kívánt 
fölvilágosításokat megadták. Az igazgatóság jelentéseit és javaslatait a közgyűlés 
elfogadta. Végül megválasztották az igazgatóság tagjaiul: Matlekovits Sándor dr. v. 
b. t. t, Abonyi Emil, Bischitz Gyula dr., Brükler Mihály, Enyedy Béni, Fellner Hen-



rik, Fehér Miksa (új), Pirnitzer Gyula (új), Rózsa Mihály, Schwartz Félix, Várady 
Gábor dr.. Weiner Sándor. A felügyelő-bizottság eddigi tagjai újból megválasztanak. 
(Bp. Hrlap. 19U9. 133. sz.) 
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Híraöások. 
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Magyarország a londoni kémiai kongreszszuson. A London
ban ülésezett VII. nemzetközi kémiai kongreszszus közgazdasági 
szakosztályában Bokor Gusztáv dr., a Magyar Vegyészeti Gyárosok 
Országos Egyesületének titkára, előadást tartott Magyarország kémiai 
iparáról. Előadásában tüzetes képet adott a kémiai iparágak jelenlegi 
állásáról, jövő kilátásairól, nemkülönben a magyar kormány iparfej
lesztő akcziójának e téren elért eredményeiről. Az előadás a kongresz
szuson élénk érdeklődéssel találkozott. Befejeztével Bokor dr. határo
zati javaslatot nyújtott be, amelynek értelmében gondoskodni kell 
arról, hogy a különböző országok kémiai iparának fejlődéséről a későbbi 
kongreszszusokon kimerítő jelenlések terjesztessenek elő. Ezekben külö
nös figyelem volna fordítandó arra a körülményre, hogy a vámtarifák 
és a vámrendszer milyen befolyással voltak ez iparágak fejlődésére-
A határozati javaslatot a szakosztály egyértelműen magáévá tette. 
(Bp. Hrlap. 1909. 131. sz.) 

Mammuth-lelet Magyarországon. Diluvialis elefánt maradvány-
nyaira talállak Akmár községben Pongrácz Géza alvinczi főszolgabíró 
és dr. Vájna Izidor járásorvos fáradhatatlan keresés-kutatás után. A 
nyomokra a folyó melletti partbeomlás vezette őket, melynek omladé-
kában szokatlan fehérségű csontkemény darabokat találtak. Kutatás 
közben reáakadtak egy agyarra, melyet ásás közben azonban több 
darabra tört a tudatlan munkások csákánya. A leletből egy darabol 
elküldtek D. Szádeczky Gyula, az Erdélyi Nemzeti Múzeum ásvány- és 
földtani gyűjteményének igazgatójához, Kolozsvárra, aki ez év május 
huszonnyolczadikán a helyszínére küldötte dr. Szentpétery Zsigmond 
tudomány egyetemi adjunktusi. Dr. Szentpétery Zsigmond a tudományos 
világnak be fog számolni majd felfedező kutatásainak eredményéről. 
(Egyetértés. 1909. 135. sz.) 

V e g y e s h í r e k . A felsőbányái m. kir. bányahivatalnál a Pelruzsényba 
áthelyezett Ember Péter utódjául pénztári kezelőnek Schnier Imrét nevezték ki , 
akinek a pénztárt a napokban adta át Berks Leó pénzügyi főtanácsos. (Nagyb. és 
Vidéke. 1909. 23. sz) —  Húszonötéves jubileum. A Schlik-féle vasöntöde és gép
gyár r.-t. műszaki igazgató-helyettese, Kohn János tegnap ünnepelte húszonöléves 



Szolgálati jubileumát, mely alkalomból az igazgatóság üdvözölte öt és a hivatalnoki 
kar emlékül szép ajándékban részesítette, mely az ünnepelt működését szinbolizálja. 
(Egyetértés. 1909. 134. sz.) 

H i r e k a  k ü l f ö l d r ő l . A Balia Karaidin ólomérczbányák (Törökország) 
bányamezőin új ólomércztelepeket fedeztek fel, amelyek a bányamívelést hoszszú 
időre biztosítják. Az üzemet tágítani akarják és új kohót fognak létesíteni. —  Az 
Anhalt állambeli ólom- és ezüstércz-bányákat a legközelebbi hetek folyamán 
be fogják szüntetni. A napokban 60 tisztviselőnek és munkásnak felmondták a szol
gálatot; köztük olyan egyének is vannak, akik 30 éven át állottak a bányaművek 
szolgálatában. A telepeken a Neudorf aknák (Harz) beszámításával, előbb 600 mun
kás dolgozott. Az üzemek redukeziója folytán a munkások számát fokozatosan úgy 
csökkentették, hogy most már csak 40 ember maradt. (Ung. Metellarbeiter. 1909.16. sz ) 
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ÍTlunkásügyek. 
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Munkásmozgalom. A darabmunka-rendszer életbeléptetése miatt a Bar le 
Duc közelében levő Stenay-féle aczélmüvek 2ö00 munkása beszüntette a 'munkát 
(Egyetértés. 1909. 134. sz.) 
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Közlekeöés. 
é. m 

A torda-topánfalva-abrudbányai vasút építésére Torda város 
50.000 K hozzájárulást szavazott meg törzsrészvények ellenében. — 
Az apezi bányavasút átépítése. Bán Ernő hevesi vállalkozó apezi 
kőbányáiból az apez—zagyva-szántói vasúti állomásig vezetett lóüzemű 
vasútját gőzüzemre szándékszik berendezni. A keresk. miniszter a köz
igazgatási bejárást június 9-ikére tűzte ki és annak foganatosításával 
a vasúti és hajózási főfelügyelőséget bízta meg. Ugyancsak megadta a 
miniszter az engedélyt nevezett czégnek egy hegyi sikló megépítésére-
(M. Keresk. Lapja. 1909. 23. sz.) 

TARTALOMJEGYZÉK. 
Ujabbkori bányajogi reformok. Irta: Dr. Fehér Manó. — Tiszta tel

lurnak előállítása. SchelJc Róbert előadása. —  Tudomány-gyakorlat. A modern 
ólomkohászat alapelvei. — Üreges beton-építőkövek és azoknak a szabadalomra be
jelentett «Phönix»-gépen való készítésének módja. —  Szemle. — Bányamívélés. — 
Kőszén- ét érczelökészités. — Bányajog. — Vaskohászat. — Tekhnologia. — Köz
gazdaság. — Hírek. Híradások. — Mnnkásiigyek. — Közlekedés. 

W A köz l emények csakis a forrás megje lö lésével vehe tők át. ~&fh 

Lap zárása: 1909. jun. 11. d. u. 5 óra. Laptulajdonos: LITSCHAUER LAJOS. 

Joerges Ágost özv. és fia nyomása Selmeczbányan. 
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