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Vékony barnaszéntelepek lefejtése és a fejtőműhelyek 
közvetetlen szellőzése. 

(Folytatás a 671. oldalhoz) 

A munkások által lefejthető szén hektoliterekben kifejezett meny-
nyiségének és ezen menynyiségnek s ezen munkateljesítésnek a lefejt
hető szén tömegéhez, az omlasztó-fejtőműhely alapterületéhez, valamint 
vágatokkal és vágatok nélkül számított üregtarlalmához és a munkások 
számához való viszonyai, az áttekinthetőség megkönynyítése végett, a 
következő táblázatba lehet öszszefoglalni: 
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A bizlonosító pillérek méreteinek megállapításánál ugyanazon 
nézőpontokból kell kiindulni, mint a pilléres omlasztó-fejtésnél. Mérté-
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kel-adók ott is, mint itt is: a szénfekvet vastagsága, az omlasztó-fejtö-
munkaheiyek nagysága, a szén minősége és a hegység rétegezés- és 
egyéb viszonyai. A pasztákban való omlasztó-fejlesnél a bizlonosíló 
pillérek két faját lehet megkülönböztetni. Vannak ugyanis kisebb és 
nagyobb biztonosító pillérek. Azok az egyes omlasztó-fejtő-munkahelyek 
között maradnak állva; ezeket az omlaszlások sorai között, kell meg
hagyni. Ahol sívó-homoknak, vagy víznek betörésétől kell tartani, a 
sorok között való sávokat kell megerősíteni; az egyes omlasztó-munka-
helyek között maradó pillérek ilyenkor gyengébbek is lehetnek. Mély 
míveleteken járó barnaszénbányászatok, rendes körülmények között 
átlag 25—30% veszteséggel dolgoznak. Ha ilyen vagy ezt megközelítő 
veszteségeket feltételezünk az új fejtőmódszernél. a sorok és fejtő
műhelyek között meghagyott pillérek vastagságát, a szén lefejthető 
tömegének magasságával kellene megszabni. Súlyosabb viszonyok között 
a pillérek erősségét még fokozni kellene úgy, hogy a fejlésből eredő 
szénben való veszteség rohamosan felszökne. Ilyenkor különben a 
közönséges pilléres-omlaszló-fejtés is legalább 50°/0 fejtés-veszteséget 
okoz. A szén jövesztésének, a vájok és csillések által végezett tulaj
donképpeni munkálatai, a leirt két fejtő-módszernél, miben sem tér
nek el egymástól, mert a szenet úgy itt. mint amott is részint vájat-
szerűen, részint omlasztással termelik, a biztonosítást pedig mind a 
két módszernél egyező elvek szerint, egyformán végezik. A pásztaszerűen 
telepített és végezett omlasztó fejtésnek a közönséges pilléres omlasztó-
fejtés fölött való előnye különösen a szellőzés tekintetéből válik 
szembetűnővé, mely a új omlasztva fejtő módszernél a lehetőleg 
legtökéletesebb. Az üde levegő-áramlás, az omlasztó-fejtőmunka-
helyek, közvetetlenül és a szélesség teljes méretében vonul végig úgy, hogy 
még az állandósított világításnak sincsen akadálya. Kiemelendő végre, 
hogy a fejtőmunkának gyorsított menete, a biztonosítás költségeit a 
minimumra szállítja le; hogy a szállítás a lehetőleg legegyszerűbb, 
mert az üres csillék külön, a megrakott csillék ismét külön vágányon 
futnak és egymást nem akadályozzák és, hogy a munkások biztonságát 
sokkal jobban Óvja, mint a közönséges pilléres omlasztó-fejlés. Magát 
a fejtést, áttekinthető volta és egyszerűsége jellemzi s ezen tulajdon
ságok állapítják meg a közte és a közönséges pilléres-omlasztó fejlés 
között a különbözőség lényegét. Az áttekinthetőség főképpen az omlasztó 
munkahelyek konczentrácziójával van okozatos öszszefüggésben, aminek 
az a folyamánya és következése, hogy 7—8 vájatszerű mívelés mellett, 
csupán egyetlenegy omlasztó-munkahely van üzemben és a munka, 
nyolezóránként, egy-egy omlasztással szabályosan előre halad. Ha rend
kívüli körülmények s váratlanul jelentkező különösebb rétegezés- és 
nyomás-viszonyok valamely omlasztó-munkahely betörését siettetnék, 
ezt hamarosan észre lehet venni úgy, hogy a munkásokat pár perez 



alatt más helyre, más omlaszló-fejtésbe, vagy éppen más fejtőpásztára 
lehet áttelepíteni, a veszélyeztetett omlasztó-munkahelyet pedig elzárni 
vagy elgálolni lehet anélkül, hogy mindez az üzem menetét észrevehető 
módon megzavarná. A bányamunkások biztonságát első sorban azon 
körülmény fokozza, hogy az omlasztás egy munkahelyre van redukálva. 
Iszapbe lőrések esetén a munkások egyszerre figyelmessé lesznek és 
külön figyelmeztetésre nem szorulnak amenynyiben mindanynyian egy 
ponton dolgoznak; a vájatszerű műveletekben dolgozók pedig veszedel
men kívül vannak, mert az aknához könynyen eljuthatnak, azonfelül 
pedig a falazott védőgátakon kívül foglalatoskodnak. Az üzem bizton
ságát azon körülmény is fokozza, hogy váratlan iszapbetörések alkalmá
val hamarosan nagy menlőszemélyzetet lehet öszszevonni. Mindezeken 
felül, egyszerre két útirány áll a menekülni vágyok rendelkezésére és 
a menekülők ezen útvonalokon sehol sem találkozhatnak csillékkel, 
vagy csillevonatokkal, ami a közönséges pilléres-omlasztó fejtésnél sok 
bajt, zavart, sőt veszedelmet is okozott már. Ha az iszap-, víz-, vagy 
sívóhomok betörését, az óvórendszabályok daczára, sem lehetne hama
rosan leküzdeni, a veszedelem elharapózását, a falazott védőgátak, 
gyorsan és könynyen végezhető lezárása útján, azonnal meg lehet 
akasztani. A felügyelet rendkívül meg van könynyítve, mert az üzem
vezető a vájatok bejárása után, csupán még az omlasztó-munkahelyen 
folyó fejtés-munkát kell, hogy ellenőrizze. Az üzem konczentrácziójá-
ból rezultáló egyéb előnyök: a bérezés megkönynyítése, tömeg-, vagy 
egyesített műszakbérek folytán, fokozott munkateljesítés, a munkás
létszám csökkentésének lehetősége és a vízszivárgások leszállítása. 
(Nahnsen J. czikke a «Braunkohle» VIII. éf. 13. sz. ban.) 

(Vége) 

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

előadás-anyagából. — 
(A «I)er Bergbau» 1909. évi folyamának 12—17. számaiból.) 

(Folytatás a 641. oldalhoz.) 

A pörkölt terméknek olvasztása ma mindig aknás pestekben, 
vagyis oly olvasztó kemenczékben történik, amelyek köralakú, elipti-
kus, vagy többé-kevésbé egyenszögű négyszög keresztszelvénynyel bír
nak s melyeknek a talptól a torokig mért magassága mindig nagyobb, 



mint a fúvókatokok-sikjának legkisebb átmérője. Az aknás pestek a 
redukálva olvasztó-munka tekintetéből, azért előnyösek, mert az adás
nak a szénokszidgáz állal való tökéletes áthatolásán kivül, még a 
tüzelőanyag szilárd szénanyagtartalmával való közvetetten érintkezé
sét is biztosítják. Feltétlenül kedvezően befolyásolják különben az üzem
nek a menetét is, mert a tüzelőszer melegét jól kihasználják és igen 
egyszerű kezelést kövelelnek. 

Úlomérczek olvasztására rendelt aknákspeslek három részre oszlanak, 
amelyek alulról-felfelé haladó sorrendben: a tüzelő-hely, a medencze 
és az akna. A tüzelőhely a pestgübüt tartalmazza, melyben a megöm
lött ásványos anyagok öszszegyülemkeznek és fajsúlyuk szerint elhelyez
kednek. A medencze. az olvasztónak a legfontosabb alkotórésze, mert 
a szél itt lép be a kemenczébe, s itt van a hőfejlődésnek a tulajdon
képpeni helye, vagyis itt ég el a tüzelő-anyagnak a szénanyaglarlalma. 
A medencze fölé sorakozó kemenczerész, először a töltést s feladást 
közvetíti, másodszor előmelegítőként szerepel, harmadszor pedig — 
alsó részében — a redukczió folyamatának a színtere. Az aknarész alsó, 
közvetetlenül a medencze fölött fekvő szakaszában uralkodó hőmérsék
letben, a fúvókatokok előtt képződő szénokszidgáz és a szilárd szén
anyag, a fémokszidokat közvetetlenül megtámadva, fémekké redukálja. 
A fúvókatokok szintjében, a fúvószéllel nagy tömegben beözönlő okszi-
gén következtében, okszidáló és tüzesítő atmoszféra képződik, amely 
a hozzáférhető, vagyis a salakburkolat által nem vedelt fémeket újból 
okszidokká égeti el. Itt jelentékenyebb redukcziónak az eléréséről tehát 
szó sem lehet már és mindama fémvegyületek, amelyek a fúvókatokok 
szintje fölött, nem redukálódtak a kemencze öinlési zónáján, okszidok 
alakjában vonulnak keresztül, hogy az adás kovasavas alkotórészeinek 
behatása alatt szilikátokká elsalakosodjanak. 

Ebből, az olvasztó-üzem vezetése tekintetéből rendkívül fontos 
azon alapelv re/.ultál, hogy a medencze felső részében és az akna alsó 
végén, illetőleg a redukczió zónájában uralkodó hőmérséklettől függ az, 
hogy mely fémokszidok redukálódjanak fémekké és melyek salakulja-
nak el. A hőmérsékletnek bizonyos magosságokban való megtartá
sával a redukcziót, a könynyebben redukálható fémokszidokra lehet 
korlátozni. Miután pedig a nemesebb fémek okszídjai könynyebben, a 
kevésbé nemes fémek okszidjai pedig nehezebben redukálhatok, a 
kemencze fémes termékébe annál több nem nemes fém, első sorban 
vas fog belekerülni, minél magasabb volt a redukczió-folyamat zónájá
nak a hőmérséklete. A vasnak az ólmot-olvas/.tókemenczék gübüjében 
való, nem kívánatos kiválása ellen csakis a redukczió hőmérsékletének 
korlátozása utján lehet sikeresen védekezni. Amint ez a 800° C-t nem 
haladja meg észrevehető módon, a vasnak csak jelentéktelen meny-
nyiségei redukálódnak és a kevés szabaddá lett vas a fel nem bontott 



szulfidok redukáló-szerét képezi, vagyis alapanyagává lesz a kéneskőnek, 
melyet mint az olvasztó-folyamatnak ráadását igen szívesen fogadha
tunk. Az aknás-pest első sorban olvasztó készüléknek minősül és az a 
feladata, hogy a beléje töltött anyagokat, a melegnek behatása alatt 
folyósokká változtassa. Az olvasztókemencze üzemének e szerint az a 
végső czélja, hogy elegendő hőnek előállításával és az előállított hőnek 
alkalmas felhasználásával az adás tömegét megolvaszsza. A kívánt 
meleget szénanyagnak, többnyire koksznak elégetése utján állítják elő. 
Kénnek, vagy fémeknek elégéséből előálló hőforrások az ólomkohászai 
proczeszszusában nem szerepelnek. Miután a koksz drága, nagyon ter
mészetes dolog, hogy e tüzelőanyaggal lehetőleg" takarékoskodni kell. 
E törekvés kapcsán annak a kérdésnek a tisztázására kerül a sor: 
hová lesz a tüzelőszer elégetése közben előállított melegnek ama része, 
amely az adás megömlesztése után, fölöslegül megmaradt? Az adás 
előmelegítésére s megömlesztésére, a megömlesztett termékeknek a 
csapolás! követő időig, folyós állapotban való megtartására és a ter
mékeknek a kemenczén kivül a gyüjtőgödörben, azok különválásáig 
felhasznált melegmenynyiség czélszerű módon van értékesítve. A túl
ságosba menő takarékoskodás, itt csak károsodással járhatna. 

(Folytatjuk.) 

Bányamíuelés-
[D —  £l 

Aknák és rakodók nagy hegységnyomások elleni biztonosí-
tása. A Xuickau-bányakerület több bányaművében az aknák és rako
dók, a fellépett igen nagy hegység-nyomás következtében, aggasztó 
jelenségek mutatkoztak, amelyek ellen a védekezés megindult. Fejtő 
módszerül addig a pilléres omlaszlást alkalmazták. Később azonban e 
fejtőmódszer folytatása veszedelemmel fenyegetett, a miért is. az aknák 
körül meghagyott hatalmas biztonosító pillérek daczára, a berakással 
való fejtéseljáráshoz tértek át. A hegység nyomásának leküzdésére két 
eljárás mutatkozott ajánlatosnak. Vagy az által igyekeztek a romboló 
hatások ellen eredményesen megküzdeni, hogy rendkívül erős és merev 
biztonosítást építettek be. vagy megelégedtek avval, hogy a törést 
engedékeny biztonosítással csak anynyira megfékezték, hogy az üzem 



biztonságát ne veszélyeztethesse. Miután helyenként még erős tégla
falazattal sem lehetett czélhoz jutni, amenynyiben az érvényesülő 
nyomások ezt is öszszemorzsolták, vasbeton alkalmazásával próbálkoz
tak meg. Kerek aknák és keresztvágatok biztonosítására vasgyűrűbéton-i 
használtak. Az oldalakat emellett a legjobb minőségű czémentbétonba 
állították, amelyet 075 m közökben beépített, hegesztett vasgyürűkkel 
merevítettek. A folyó méter czémentbótonbiztonosítás e mellett azon
ban igen drága (480 mark) volt. Rakodók számára vaspillér-bétont 
építettek be úgy, hogy soronként rakott ócska sínekből pilléreket emel
tek és a sínek közeit betonnal kitöltötték. Miután a biztonosításnak ez 
a módja azonban igen költséges elhatározták, hogy csak földalatti gép
kamarákban és élénk forgalmú rakodókban alkalmazzák. Még erős vas-
tübbingek sem küzdöttek le minden egyes esetben a nagy nyomohatá-
sokban megnyilatkozó elementáris erőket. A nehéz és merev biztono-
sítások körül szerzett tapasztalatok azt bizonyították különben, hogy 
még ezek feltétlenül magas hordás-képessége sem teljesen megnyugtató. 
Ezért, a merev biztonosító-módokkal felhagyva, ezek helyett, engedékeny 
de azért szilárd biztonosító módszerekhez folyamodtak, vagyis fával 
építették ki az aknákat és rakodóhelyeket. Aknákban támasztékos gár-
dozatot használtak, amelynek ellentállóképességét feszitőkkel igyek
szenek fokozni. A teljes gárdozatot nagyobb ellentálló képessége daczára 
sem alkalmazhatták, mert az öszszeroppant keretek kiváltásánál, igen 
nagy nehézségekkel kellett megküzdeniök. A támasztékos gárdozatnak az 
a rendkívül nagy előnye, hogy az aknaoldalokatmég öszszeroppant álla
potban is elegendő módon védi. Szögletes keresztmetszésű aknákban, 
ócska sínekből öszszerótt biztonosítást is használtak, amelynek ellent
állását még feszítőkkel és támasztókkal is fokozni igyekeztek. A clúczok-
kal való biztonosítás is bevált egyes esetekben, mert ez, nagyobb nyo
mások esetén, öszszenyomhatósága folytán engedékenynek és rugalmas
nak bizonyult. Oly esetekben, amikor még az aknák kerek kereszt
szelvényeit sem lehetett falazással, vagy bétonírozással, elegendő módon 
biztonosítani, a sokszöges ácsolás használásához folyamodtak. Az ily— 
szerű aknabiztonosítás méterje, 4'5 m átmérő mellett, átlag 90 mark 
költséget okozott. A sokszöges ácsoláshoz a fatégla-falazás csatlakozik, 
amelyhez, ékalakúan megfaragott, négyszöges oly fatuskódarabokat 
használnak, amelyek 50—75 cm hoszszúság mellett, 15—20 cm magos
ság — illetve szélességmérettel vannak megbárdolva. E fatéglákkal, 
gyürűalakú falakat építenek, ilyenszerű engedékeny biztonosító-módok
kal, még nagyon kedvezőtlen viszonyok esetén is, elég hoszszú ideig 
lehetett az aknákat járható állapotban megtartani. Ezeken kívül azon
ban még kombinált biztonosító módszerekkel is kísérleteztek és merev 
és engedékeny építő-anyagokat váltakozva alkalmaztak. Egyes helyeken 
pl. a betont, közberakott, fatégla-gyűrűkkel erősítették meg, e mellett 



azonban azt tapasztalták, hogy a beton repedezett. Keresztvágatokban 
a betonból és fatéglagyürűkből készült biztonosító falazat azonban, e 
hibája daczára jónak és tarlósnak bizonyult. A tulajdonképpeni fabéton-
biztonosítás nem vált be. Hogy a téglafalazatoknak tartósságát és álló
ságát fokozzák, végre még, fatéglasorokat iktattak be a téglák sorai 
közé, mi szintén jónak bizonyult azért, mert a fatéglák fenyőfa-anyaga, 
a nyomás hatása alatt magasságának felére öszszelapul. (Glückauf; 
1909. 22. sz.) Bk. (13.) 

Kőszén- és érczelőkészítés. 
Permetező cső szérlapok számára. Érczeknek, mozgó, oly szér-

lapokon (pályákon) való előkészítése, amelyek felületükön, magas visz
kozitással és tapadó-képességgel biró anyagokkal, olajjal, zsírral, stb., 
vannak bevonva és melyek üzemközben állandóan permetező vízsugarak 
behatása alatt állanak, — ismeretes dolog. Az erezel e mellett, iszap 
alakjában vezetik rá az olajjal bevont szérlapra. A Wolf D. J. féle 
(1906. évi okt. 7. 208993. sz. N. B.) szabadalom oly permetező készü
lék-újdonságra vonatkozik, amelynél a víz, szabályozható nyomás alatt, 
a szér-lapja fölé szerelt osztó-kádba és a szér síkjához rézsútosan és 
keresztbemenőleg állított hasitokon át a mozgás síkjával egyenlőközűen 
fekvő vezető-táblára folyik, ahonnan a víz azután lapos és vékony 
sáv alakjában a szerre jut. Gr. (71.) 

Uasfcohászat. 
Uj feladó-készülék Martinkemenczék számára. A Martin-

kemenczékre való feladás nehézségeit és azt is jól ismeri minden szak
ember, hogy a munkások menynyit szenvednek ilyenkor, a nagy meleg 
és a szétfrecscsenő vasrészecskék folytán. Szilézia két aczélművében 
legújabban, automatikusan funkeziónáló, villamosan mozgatott új ado-
goló-készülékeket állítottak üzembe, amelyek a feladás munkáját jelen
tős módon megkönynyítik és jóformán veszélytelenné teszik. A nyers-
és ócska-anyagot, vas-teknőkbe (szekrényekbe) töltik és futó daru köz
vetítésével, a feladó-padig elszállítják. Itt. sínekre szerelt feladó kocsi 
áll, amely előretolásra, forgó mozgásra, fel- és le-billentésre berende
zett vaskarjával, a megtöltött teknőt (szekrényt) megkapva, a töltő
vagy feladó-nyilás elé gördül és a toknőt, a kemencze belsejébe beve
zeti, hogy azután tartalmát, csekély elfordítással, kiürítse. A feladó-kocsi 
mozgásait, a készülék vezetője, emelőkkel kormányozza. A villamos 



áramot magasan vezetett, vörös-réz-sínen kapja a készülék. (Jahres-
bericht d. österr. Gewerbeinspektoren f. 1907. Megj. 1908. Alig. Beriehl. 
114. old.) Bh. (27.) 

Fémkohászat. 
-m 

A czink eksztrakczióját illető javaslatok. Hőmmel W. és 
Sullman H. javaslala szerint, az erezet, a czink kinyerése czéljából, 
előzőleg meg kell pörkölni. Ha az érez esetleg kénben szegény volna, 
piritet kell pótolni, hogy sok kénessavat lehessen termelni. A pótolva 
feladott vas, későbben az érezek olvasztása közben, folyósítóként sze
repel. A czinket valamely kemenczében elűzve, kamarákban okszíd 
alakjában felfogják; a lugozás kénessavval történik. A czinkbiszulfit-
oldatból a czinket monoszulfid módjára kicsapják; a csapadékot okszíddá 
kiizzítják. Imbert H. A. a szfaleritból, pörkölés nélkül, vassal való 
kezelése útján akar czinket termelni. A vas itt, okszíd vagy szulfid 
alakjában, salakot képző pótló-anyagként szerepel. A vas, megömlött 
állapotban hat az érezre, ami zárt edényekben történik. A czink gőzei 
a zárt edényekből, hozzájuk csatlakozó kondenzácziós-kamarákba jut
nak. (Eng. and. Min. Journ. 1908. 87. köt.) Cr. (71.) 

Kémlészet. 
-Dj 

Antimon-ötvözetek elemzése. Nicolardot és Krell ide vonatko
zólag a következőket jelentették az alkalmazott kémia f. évi VII. Nem
zetközi kongreszszusán Londonban. Az antimont, a többi fémtől rend
szerint kénhidrogén segítségével választják el. Ez úton szulfid-vegyület 
keletkezik, amelyet savval kell felbontani, mire az antimonszulfid szén
sav-gáz áramlásában, fekete szulfűrré változik át. Zc. (24.) 

Sziliczium-ezüst-ötvözetek. A termikus elemzések útmutatására 
megállapítható, hogy sziliczium, ezüsttel vegyületet nem alkot. Folyós 
állapotban feltétlenül keverhetők; 90—100% sziliczium között, szilárd 
állapotban kevert kristályokat alkotnak, amelyek 90°/0 sziliczium mel
lett telítve vannak. A 4%-nál kevesebb szilicziumot tartalmazó ötvö
zetek, primer módon kivált kristályai kicsinyek. Öszszetétcleik: ezüst 
és «Eutektikum.* (Zeitschr. f. anorg. Chem. 1908. 60. köt.) Bh. (21.) 

Fer rosz i l i cz ium a n a l í z i s e . Oly lerroszilicziumot. amelynek szilicziumban 
való tartalma 30%, 80 -100 fokon, a folyós kénklorűr még akkor is könynyen meg
támadja, ha előzőleg nincsen is elaprózva. Hogy, szilicziumban való veszteségek 
elkerültessenek, a leghelyesebb' eljárás a zárt edényben való munka, miközben. 



bedugaszolt, vagy csappal elzárt oly ballont használnak, amelyet előzőleg (20 cm 8 

kénesőoszlop-nyomásig) evakuáltak. Az ásvány minden 0 5 jy-jára 2 cm kénklorűr 
essék. A kihűlés után amnioniakalikus vizet, gyenge sugárban kell az edénybe 
bocsátani. Nicolardot. Gs. (69) 

Sépészet. 
Gázgépek és gőzturbinák a kohászat szolgálatában. Andrews 

öszszehasonlító számítási végzett arra vonatkozólag, hogy kohóüzemek
nél a gázgépek vagy a gőzturbinák alkalmazása gazdaságosabb? Angol
ország 10 millió tonna vasat termel, amely alkalommal egyúltal 2 
millió lóerőt képviselő gázl is termelnek. Ennek a felét a fujtatókhoz, 
a levegő előmelegítéséhez, a másik felét a hengerek hajtására hasz
nálják fel. Andrews számításait 1600 lóerős telepre vonatkoztatja, mi 
közben egyszer gázgépet, másszor gőzturbinát vesz számításba. 

Gázgépnél. Gőzturbinánál. 

1. Gépek és elektromos generátorok 3.880.800 2.304.000 
2. Kazánok, szivattyúk, csővezeték . . . . . . — — 1.944.000 
3. Gázgenerátor-telep 1.864.800 
4. Épületek, alapozások 1.002.000 432 000 
5. Kapcsolótábla 120.000 126.000 
6. Előre nem látottak (5%) 343.968 240.288 

üszszesen 7.223.56S 5.064.288 
A befektetés tehát KW.-onként gázgépeknél 453i0 R és gőz

turbináknál 31440 K. 
Az üzemi költségek pedig 140 millió KW. órát véve számba egy 

év alatt a következőleg alakulnak: 
Gázgépnél. Gőzturbinánál. 

Szén 165.000 t 12 K 1.980.000 
Javítások a gázgeneráloron ... . . . . . . 678.000 — 
Munkabérek 216.006 168.000 
Javítások 153.600 210.600 
Olajozás, kenőanyagok 104.880 42.000 
Törlesztés (10%) 772.352 504.024 

Öszszesen 1.874.832 2.904.621 
Az üzemköltség tehát 1 KW. órára számítva gázgépeknél 1*35 

fillér, gőzturbináknál 204 fillér. Ezek a költségek azonban, 100%-os 
terhelést véve alapul, vannak kiszámítva, amelyet azonban elérni soha 
sem lehet úgy, hogy még 15%-ot, tehát 21 millió KW.-óvé.t hozzá 
kell számítani. Andrews azt ajánlja, hogy az állandóan egyforma ter
helésű gépeket gázmotorokkal, míg a változó terhelésűeket, gőzturbi
nákkal hajtsák. Psz. (18.) 
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Elektrotekhnika. 
m 1 u 

Biztonosító berendezés váltakozó áramú készülékeknek be
kapcsolása közben előálló túlfeszültségek ellen. Ha valamely 10000 
voltos, fázisonként 8 tekercscsel ellátott forgóáramú motort bekap
csolunk, a tekercsek végein rendkívül nagy feszültségek lépnek fel. 
Mérések útján megállapították, hogy az első tekercselés végén a feszült
ség 8000 V, a második, a harmadik, a negyedik tekercselés végén 4000, 
2500, 1800, stb. Volt-nak felel meg. Normális üzemnél természetesen 
a feszültség minden tekercselés kapcsán csak 720 Volt, azaz csak 
tizenegyedrésze annak a feszültségnek, amelyet az első tekercselés 
bekapcsolásakor felvesz. Mivel abnormális feszültség-emelkedések, a 
tekercselések átütését okozhatják, a Feltén és Guilleaimie-Lahmeyer-
míívek (Frankfurt) czég, a motor bekapcsolásának pillanatában az egyes 
fázisok elé, egy-egy fojtó-tekercset kapcsol be, vagyis az első teker
cselést, amelyen a túlfeszültség fellép, a motorból úgyszólva kihelyezi, 
hol az azután egyszerű módon megközelíthető s esetleg kicserélhető. 
Valamely, csak 720 V feszültséget lefojtó ily fojtó-tekercs beiktatásánál 
azt tapasztalták, hogy a motortekercselés első tekercsén, a feszültség 
már csak 4000 V volt, 8000 V, helyeit és az 1800 7-ot lefojtó fojtó
tekercs beiktatásánál, már csak 2000 V. Ezeket a fojtó-tekercseket, 
csak rövid időre kapcsolják a tekercsek elé. A bekapcsoló szerkezet 
tehát úgy van kiképezve, hogy az első állásban a fojtó tekercseket 
minden fázisban a motortekercsek elé kapcsolja s a második állásban 
a fojtó-tekercseket rövidre zárja. Psz. (19.) 

jgj—. .  _  É j 

Tekhnologia. 
gj) : II 

A Carbídnak csomagolása. A biztonság érdekében nagyon kívá
natos lenne, hogy a Carbídot csak jól ellentálló, tehát szilárd és nem 
gyenge s törékony pléhdobozokba csomagolnák. Nagyon sok baleset 
történt már az által, hogy ilyen dobozokat (benzines forrasztó lámpák
kal) megnyitották. Vékony falú pléhdobozok ezenfelül, külső behatások 
következtében hamarosan megsérülnek, a szakadások pedig a nedves
ségnek a bejutását s így aczétiléngáznak a doboz belsejében való fej
lődését lehetővé teszik s így már sok szerencsétlenséget okozott rob
banásnak közvetellen indítói voltak. Megsérült dobozok a Carbídot 
különben sem védik meg s az ily dobozok tartalma értéknélkül való 
hulladékká válik, mert vagy részben, vagy egészen kalcziumhídráttá 
módosul át. Gw. (16.) 
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Közgazdaság. 
ü . p 

K ö z g a z d a s á g i h í r e k . A Vacuum Oil Co. ellen. Ugy látszik az a harcz. 
melyet az Európai érdekeltségek folytattak a Vacuum Oil Co. ellen, legutóbb csak 
elpihent és nem szűnt meg végleg. Most újra kitörőben van. Ismertettük annak ide
jén azokat az intézkedéseket, amelyekkel az osztrák kormány oly radikális módon 
védte meg Ausztria egyik legfontosabb iparát az amerikai petroleum'tröszttel szem
ben. Az evégből hozott új osztrák törvény természetesen nálunk is bizonyos intéz
kedéseket fog szükségessé tenni, miután a közös vámterület mellett nem képzelhető 
el, hogyha Ausztriában megakasztják az amerikaiak terjeszkedését, akkor Magyar
országon lehetővé tegyék azt, hogy a Vacuum Oil Co. itt nagyobbítsa üzemét, és itt 
járassa a tank-kocsikat. Ugy értesülünk, hogy a kereskedelmi kormány már is fog
lalkozik az osztrák petroleumtörvény életbeléptetésével előálló helyzetlel szemben 
a magyar petroleumipar védelme érdekében teendő intézkedések kérdésével és leg
közelebb bizalmas ankétra szándékozik egybehívni a magyar érdekelteket az ügy 
megbeszélésére. Et. (161.) —  Új köszénbánya-társaság. lij kőszénbánya-vállalat 
van alakulóban Budapesten. Ugyanis gróf Károlyi Lajos, csécsi Nagy Miklós, dr. 
Heinrich Gábor, Beck Marczell, dr. Loewe Adolf, Sebestyén Artúr és mások, alkalmi 
egyesületei alkottak a Baranyamegyében, elsősorban Pécsváradon levő nagy kőszén
telepek felkutatására és kiaknázására. Az alkalmi egyesülés eddig egy mintegy 
8000 és egy körülbelül 50U0 holdas területre szerzett opcziót, ahol egy nagyobb, 
fővárosi mélyfúró vállalat legközelebb már megkezdi a társaság megbízásából a fúrási 
munkálatokat. Ha ezek a munkálatok azzal az eredménynyel járnak, amelyet a 
geológiai vélemények kilátásba helyeznek, az alkalmi egyesülés a bányaüzem foly
tatására 10—12 millió K alaptőkével részvénytársaságot fog alapítani, amely átveszi 
majd a felszámolásban levő Délmagyarországi kőszén bánya r.-t. váraljai telepét is. 
Ezt a társaságot a Budapesti bankegyesület alapította 1899-ben 4 milló K alap
tőkével. Osztalékot még nem fizetett; 1908. évi mérlegét 977.337 K veszteséggel 
zárta. Et. (161.) — A Budapesti fémöntö és rézhámormü r.-t. az 1909. évi 
május hó 7. napján tartolt alakuló közgyűlés által elfogadott és a budapesti kir. 
kereskedelmi és váltólörvényszéknek 1909. évi május hó 29-én 62.350 szám alatt 
hozott végzése folytán az igazgatóság által az alakuló közgyűléstől nyert felhatal
mazás alapján kiigazított alapszabályok szerint keletkezett. Székhelye: Budapest. 
Üzlete: V., Kádár-utcza 6. sz. A vállalat tárgya: Budapesten felállítandó gyárában, 
esetleg a magyar szent korona országai más helyein, vagy a Balkán-államokban 
alapítandó fióktelepeken hutaművi, gép-, czellulosegyári szőkségleti réz- és egyéb 
fémezikkek gyártása és darusí tása kizárásával minden más államterületének, amelye
ken a részvénytársaság áruit sem gyártani sem forgalomba hozni nem fogja. Tar
tama: határozatlan időre terjed. Alaptőkéje: 100.000 korona, mely 500 darabegyen
ként 200 korona névértékű, bemutatóra szóló részvényre oszlik. Az igazgatóság: 
2 — 4 tagból áll. Az alakuló közgyűlésen az igazgatóság tagjaiul megválasztattak: 
Kornfeld Vilmos és Dienenthal Ottó, kiknek ebbeli minőségük és czégjegyzési jogo
sultságuk bejegyeztetett. Kp. (53.) —  Rock István gépgyár r.-t. Czég alatt Rock 
Gyula és Rock István a Magyar országos központi takarékpénztár égisze alatt 
részvénytársasági alapra fektették 1'5 millió K alaptőkével a tulajdonukban levő 
gépgyárat. Az igazgatóság tagjai: Schmidt József (elnök Böck István (alelnök) 
Rock Gyula és Kallivoda Ferencz. A felügyelő-bizottság tagjai: dr. Heinrich Dezső 
t elnök), dr. Láng Mihály, dr. Péteri Ferencz és Beck Lajos. Mk. (28.) 

M é r l e g e k . A Magyar Siemens-Schuckert müvek r.-t. az 1908. üzlet
évben 1,226.723 K bruttó bevétel mellett 123.746 K tiszta nyereségetért el, az 1907. 



évi 102 742 K-val szemben. A mérleg a következő: Vágyott: Pénztárkészlet 4870, 
követelés bankoknál 223.318, értékpapírok 60.504, óvadékok 11.068, küldemények 
123148, ingatlanok 626.880, gépek és műszaki berendezések 761.595, kísérletező 
műhely 104,786, szerszámok 157.991, minták 17.596, nyers anyagok 298.769, kész 
gyártmányok 617.505, félgyártmányok 274.626. munkában levő telepek 1,159.994, 
adósok 3,795.507, átmeneti tételek 5073 korona. Teher: Részvénytőke 2,000.000, 
tartalékalap 10.046, értékcsökkenési alap 362.693. biztosítékok 10.000, hitelezők 
5,701.411, átmeneti tételek 27.843, nyereség 123.746, öszszesen 8.242 742 korona. 
A Magyar Aczélárúgyár r.-t. az 1908. évben 128.623 K tiszta nyereséget ért el 
az előző évi 160 308 K-val szemben. A mérleg a következő: Vagyon: Ingatlanok és 
felszerelések 452 830, nyersanyagok és gyártmányok 199.0.13, pénzkészlet 1309, érték
papírok 21,926, cselekvő váltók 9000, adósok 606,613 korona. Teher: Részvénytőke: 
1,000 000, tartalékalap 35 000, hitelezők 127.148, tiszta nyereség 128.623 K. Öszsze
sen 1,290.772 K. Pss. (19.) 

P i a c z i é s üz le t i h í r e k . Hírek Bulgáriából, Szerbiából, Kanadá
ból, KinábÓI. A kereskedelemügyi minister hivatalos szaklapja, a Közgasdnsih^i 
Értesítői, hó 8-án megjelent/27. számában különlegesen közérdekű híreket közöl Bul
gáriáiról, Szerbiából, Kanadából, Kínából stb., amelyek első sorban a magyar gyár
ipart érintik közelebbről. Mindenek előtt a várnai konzulátus jelenlése vonja magára 
figyelmünket, mely azt adja hírül, hogy Bulgária a Belgiummal kötött kereskedelmi 
szerződés keretében számtalan áruczikkre nézve igen jelentékenyen szállította le a 
behozatali vámdíjtételeket, mely rendelkezés a »legtöbb kedvezményezés« alapján a 
magyar iparczikkekre is hatálylyal bir. A jelentés részletesen felsorolja az illető 
árúkat, a volt s a jelenleg érvényben levő vámdíjtételeket. A szerződésen kivüli 
állapot kapcsán eminenler aktuálisak a sabáczi konzulátus közlései, amelyek Szerbia 
gazdasági viszonyait helyezik kellő világításba. Tekintettel arra, hogy Magyarország
nak és Ausztriának Kanadába irányuló kivitele az utóbbi időben megkétszereződött, 
minden esetre nagy figyelemre tarthat igényi montreali konzulátusunk jelentése is, 
főleg ama részében ahol közvetlenségében erőteljesen ható tanácsokkal és útmuta
tásokkal szolgál iparosainknak a kanadai piaczokat illetőleg, Sanghaii konzulunk 
Kínának gazdasági, főleg ipari téren való előre törtetését ismerteti s azt a lázas 
tevékenységet vázolja, melylyel ez a sokat zaklatott óriás birodalom magát a kül
földi befolyástól, tokétól, főleg katonai téren függetlení'eni igyekszik. 

d — -

! Híraödsok. 
A budapesti műszaki múzeum érdekében, amelynek felállítására 

a kereskedelemügyi minister már megtette a kezdeményező lépéseket, 
a kereskedelmi ministerium felkéri az öszszes érdekelt egyesületeket 
és hatóságokat, hogy hatáskörükben tegyenek meg mindent, hogy a 
műszaki emlékek (szerszámok, gépek, berendezési tárgyak) öszszegyüj-
tessenek és mindaddig megőriztessenek, míg a ministerium azokat 
bekérni fogja. 



A Budapesti bányakapitányság hivatalos helyiségei augusztus 
hó 1-től, Döbrentei-tér 5. szám alá, az első emeletre (Erzsébet-híd 
budai feljárója átellenében) kerülnek. Bb. (28) 

A Szepesiek országos kongreszszusa. A Szepességnek Magyar
ország külömböző helyein és a külföldön lakó fiai f. évi augusztus 2.r 

3. és 4-én lglón kongreszszusra gyűlnek öszsze dokumentálásául annak 
a munkabírásnak és munkaszeretetnek, a romlatlan erélynek és hü 
kötelességérzetnek, amely a köztudatban a Szepesség fiaihoz fűződik, 
de annak is, hogy a Szepesség, melynek német anyanyelvű gyermekei 
mindenkor testvéri szeretettel jóban és roszszban együtt éreztek az 
Alföld fiaival, ezentúl is védőbástyája lesz a magyarságnak. Előre is 
szivünk melegével üdvözöljük az eszmét és a kongreszszust, amelyen, 
sok bányász- és kohászember is részt vesz, hogy mint a Szepesség. 
szülöttjei, ami szakunk üdvüzletét is elvigyék a szép Szepességnek. 

A pleisztoczén ősember nyomai Tatán. Ez évi február hó 13-án. 
a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága azt az értesítést kapta Tatáról, 
hogy az ottani mésztufa bányában, mely Eszterházy Ferencz gróf tulaj
dona, kőfejtés közben nagy ősemlősők csontmaradványaira akadtak. 
Dr. Kormos Tivadar megbízást kapott, hogy a lelet megtekintése 
végett a helyszínére kiszálljon. Dr. Kormost, a lelet kétszeresen érde
kelte, annál is inkább, minthogy a tatai forrásúiészkő puhatestű fauná
jával és korával mostanában foglalkozott és a mészkő korát illető fel
fogása támogatására csupán egy régi és nem személyesen gyűjtött 
Elephas antiquus Falc. foggal rendelkezvén ez a lelet döntő fontosságú
nak ígérkezett. A tatai bányából most előkerült csontok és fogak két
ségtelenül szintén valamelyik mammut-fa.]tói származnak, hogy melyik
től, azt a további tanulmányok fogják eldönteni. Tatai kiküldetésének 
második napján, mikor a csontok kiszabadításával s a szelvény meg
állapításával voltak elfoglalva, Dr. Kormos figyelmét egyszerre egy 
mészkődarabba zárt vörös szarúkőszilánk kötötte le. Tovább kutatva,, 
több hasonló darabot talált, egyik mészkő-darabból pedig faszén-szilán-
kocska pattant ki. Eleietek nagy jelentőségével azonnal tisztában lévén 
a csontok roszsz megtartása folytán amúgysem sokat igérő kőbontó 
munkát abbahagyták. Mindenekelőtt a helyzetet kellett tisztázni. Ekkor 
kiderült, hogy a mészkőben a felszíntől számítva, mintegy 8 m. mély
ségben egy körülbelül 60 cm. vastag homokréteg van, mely alatt ismét 
tömör, kemény forrásmészkő következik. A csontok legnagyobb része 
a homokréteg felső határán a mészkőbe van beágyazva, amelynek a 
homokkal érintkező határán, valamint a homokban magában számos 
kezdetleges chellei tipusú kőeszköz, égetett csontok, faszéndarabok, — 
valóságos konyhahulladékok — találhatók. Ezek a tárgyak föltétlen 
biztossággal arra utalnak, hogy Tatán a pleisztoczén korban az ősem
ber a mammuttal együtt már jelen volt, s tanyáját a melegforrások 



közelében ütötte fel. A mészkőbe zárt homokréteg nagyobb vízfolyás 
eredménye, mely eléggé intenzivus volt arra, hogy közel félkilogram
mos kavicsokat (kvarcz, szarúkő) szállítson magával. Ilyen kavicsok a 
homokban nem ritkák s az itt élt ősembernek éppen kapóra jöhettek, mert 
mint a feltört darabokon látható, ezekből készítette eszközeit. A tatai 
viszonyok némileg a krapinaiakra emlékeztetnek s éppenséggel nem 
lehetetlen, hogy a további kutatások emberi csontmaradványokat is 
felszínre hoznak. De még abban az esetben is, ha ez nem történnék, 
ez a hazánkban eddig páratlanul álló lelet oly nagy fontosságú, hogy 
a legteljesebb ügyeimet érdemli. Hiszszük, hogy a tudományért neme
sen hevülő s minden szépet és jót melegen pártoló tulajdonos: Eszter-
házy Ferencz gróf úr, teljes erejével támogatni fogja a birtokán meg
ejtendő további kutatásokat. Ft. (3—4.) 

Az abrudbányai kir. bányabiztosság a zalatni kir. bányakapi
tányság f. é. 23310. sz. utasítása szerint igazgató-választások czéljából 
folyó évi augusztus hó 16-án délelőtt 9 órájára a Botesi Hulpea 
Paraszkiva, d. e. 10 órájára a Botesi Szt. Johanna, d. e. 11 órájára 
az A/finis Szent Háromság Rákosi, d. u. 2 órájára a Bai albe Szent 
Johann Baptista, d. u. 3 órájára a Dimbu meszilor Egyesült Szt. 
István és Szt. Miklós Trenkeloja, f. é. augusztus hó 23-án d. e. 10 
órájára a Frászon Szt. György Csobostilor, d. e. 11 órájára a Bai 
albe Vidoria la doszu bányatársulatok részére társgyűléseket rendelt 
el, melyekre a nevezett bányalársulatok bejegyzett részvényeseit és azok 
esetleges jogutódait meghívja. Ab. (28.) 

A Magyar Bányász- és Kohász Altisztek Országos Egyesüle
tének inaszói osztálya július hó 1-ével megszűnt azért, mert tagjai 
állítólag más kerületekbe lettek áthelyezve. {E. T. VÍI/14. 1909.) 

V e g y e s h í r e k . Földmérő tájékoztató. A Budapesten szervezett föld
mérő-bizottság teljes ülése megállapította a bizottság elölt letehető vizsgálat anyagá
ról szóló tájékoztatót. A tájékoztató, mint az »Igazságügyi Közlöny« külön lenyo
mata, már megjelent és azt az érdeklődők az igazságügyministérium VIII ügyosz
tályánál megszerezheti. Et. (160) — K. Kerpely Antal vezérigazgató gyönyörű sír
követ állíttatott nagynevű apja néhai Kerpely Antal, volt min. tanácsos sírjára 
az ág. ev. temetőben. A nagy tudós és Selmeczbányán örök álmát alvó nagy ember 
a bányászati és erdészeti főiskola egykori neves tanárának s díszének sírja tehát nem 
maradjeltelen. Sh. (28.) — A bikási vasgyár üzemének pár év előtt történt beszünteté
sével elhagyottá vált és düledezésnek indult falai közé újra élet fog költözni. A 
gyárat a Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű r.-t.-tól megvette Dávid Károly és Fia 
budapesti czég és ott állami támogatás mellett fapapirlemez-gyárat létesít. Zv. (28.) 

H í r e k a  k ü l f ö l d r ő l . Az osztrák tisztviselők pragmatikája. Bécs
bőljelentik: Az állami alkalmazottak választmányának legutóbbi ülésén Bienerth rninis-
terelnök közölte, hogy az állami hivatalnokok szolgálati pragmatikájára vonatkozó 
törvényjavaslatot még a jelen év folyamán benyújthatja. Bp. (160.) —  Nemzet
közi kiállítás Tokióban. Japánban 1912-ben megnyíló nemzeti kiállításra készül
nek, amelynek bizonyos vonatkozásaiban nemzetközi vonást akarnak adni, ameny-
nyiben a különböző nemzetek a kiállítás nevelési, tudományos, gépészeti és ipari 



osztályai számára épített közős termekben szerepelhetnek. Azok a nemzetek, amelyek 
a fent elősorolt osztályokon kivül is kiállítani óhajtanak, kiállítási pavillonjuk emelé
sére elegendő területet kapnak. A kiállítás területe körülbelül 100 hektár; a költségre 
pedig 20 millió yen-t (1 yen = 2 K. 38 f.) irányoztak elő. Mm. (25) 

munkásügyek. 
IÍ •  É 

M u n k á s m o z g a l m a k . Nyolczvanezer szénbányamunkás kizárása. 
Londoni táviratok szerint a yorkshirei és devonshirei bányatulajdonosok nyolczvan
ezer szénbányamunkásnak e hó 26-ára felmondottak, mert a munkások nem akar
tak beleegyezni munkabérüknek 12 1/, %-kal való leszállításába. Yorkshire-ben 15.000 
munkás sztrájkol. Devonshire-ban a sztrájkoló munkások öszszetüztek a rendőrség
gel. Négy munkást letartóztattak. Us. (162.) — A pittsburgi szénbányákban, 
amelyek az amerikai aczéltröszt számára szolgáltatják a szenet, tizennyolczezer 
munkás kedden f. hó 13-án sztrájkba lépett. Bp. (164,) 

B é r v i s z o n y o k . A skót köszénbányák munkabére. Legutóbb meg
írtuk, hogy a skót kőszénbányákat a jövő év januárig nem kötik az új angol bánya
törvények. Ehhez képest Londonból táviratozzák, hogy a skót kőszénbányák szövet
sége elhatározta a munkabér redukczióját 12 és fél százalék erejéig. Az új rendsza
bályt már július 26-án léptetik életbe. Ez idő szerint Skótországban 80.000 munkást 
alkalmaznak a kőszénbányákban. Bp. (162.) 

Jóváhagyott alapszabályok. A m. kir. államvasutak gépgyára munká
sainak irodalmi és önmiiveló'dési köre alapszabályait a m. kir. belügyminister az 
1909. évi 81342. sz. alatt láttamozta. (Budapesti Közlöny. 1939. 158 sz.) 

Balesetek. 
m : m . 

A zakárfalvi bányában szerencsétlenség történt f. hó 7-én. Ércz-
fejtés közben az egyik táróban omlás történt s több munkást elteme
tett. Szanoczki és Dzurinkó bányászok halálosan megsebesültek, másik 
két munkás pedig súlyosan. Bp. (160.) 

A witkou-iczi vesmüvekben f. hó 7-én az egyik olvasztókemenczében rob
banás történt, mely alkalommal hárman súlyosan, tizen pedig könynyebben meg
sebesültek. Az olvasztó-kemencze teljesen elpusztult. Bp. (160.) — A Frischgliick-
Zeclie bányán. Sodanban (Elbogen bányakerület) múlt hó 24-én, sivóhomok-betö-
rése folytán, a vízethúzó-akna bedőlt. Az újra nyitás alkalmával öt munkás meg
halt. A hatóság a vizsgálatot megindította, a közmunkaügyi ministerium pedig szak
értőket küldött a helyszínére. Um. (13.) — A Don területén levő Matéeka-bányá-
ban gázrobbanás történt. A katasztrófa idején nagyszámú munkás volt a bányák
ban. A mentők eddig tizennyolcz raegfuladt embert hoztak felszínre. A mentést 
folytatják. "A szerencsétlenség oka ismeretlen. Bp. (164.) 



Közlefceöés. 
m — ;— ; i 

E l ő m u n k á l a t i e n g e d é l y e k . A tamásfalvi szénbánya 
iparvasútja. A kereskedelemügyi ministér Wéber Ede bányatulajdo
nos kecskeméti lakosnak a tamásfalvi szénbányából kiinduló, Tamás
falva. Xagypelri és Tóttelke községek határát érintő és Tóttelke község
ben az államvasutak budapest—kolozsvári vonala előtt végződő sod
ronykötél-pályára az előmunkálati engedélyt megadta. Va. (28.) 

Hoffmann Géza bányaigazgató „A Székelyföld kincsei" czimű 
munkájának, harmadik kiadása megjelent. Az igen aktuális, jeles mun
kának, melyből szerző engedélyével, legközelebb mutatványt hozunk, 
fejezetei: I. A Székelyföld és a székely kérdés. 2. A kivándorlás hatása 
a székely iparra. A munkaerő. 3. Az ipar és a mezőgazdaság jelen
legi helyzete. 4. Az erdő vidék geológiai viszonyai. 5. A szénmedenczék. 
A köpeczi széntelepülés és bányaüzem. A szén tulajdonságai. A lakos
ság. A Vargyas—Rákos —száldobosi szénmedencze. A bodosi, barólhi 
és szárazajtai szénmedenczék. Hídvégi szénmedencze. Homoródalmási 
szénmedencze. 6. Öszszefoglalás. 7. A vaskő-telepek Az alsórákosi 
vaskő. Bibarczfalva, Száldobos, Magyarhermány, Bodváj, Vargyas. A 
kötetkéhez az »Erdővidéki bányaegylet részvénytársaság Samu tarójá
nak hoszszanti szelvénye« van hozzáfűzve. A munka az »Erdélyi Kár
pát Egyesület« Székely kongreszszusa előkészítő bizottságának meg
bízásából készült. Lts. 

TARTALOMJEGYZÉK. 

Vékony barnaszéntelepek lefejtése és a fejtőműhelyek közvetetlen 
szellőzése. — Tudomány-gyakorlat. A modern ólomkohászat alapelvei. — 
Szemle. — Bányamíoélés. — Kőszén- és érczelőkészités. — Vaskohászat. — Fém
kohászat. — Kémlészet. — Gépészet. —Elektrotekhnika. — Tekhnologia. — Köz-
gazdaság. — Hírek. Híradások. — Munkásügyek. — Balesetek. — Közlekedés. 
— Irodalom. 
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