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S Z E E K E S Z T I és K I A D J A : 

L I T S C I Í A U E E L A J O S 
kir. főmérnök, a selmeczbányai m. kir. bányaiskola 

ügyveze tő szaktanára. 

M e g j e l e n i k : M i n d e n v a s á r n a p . Előf izetés i ára : H a v o n k é n t e g y k o r o n a . 

Selmeczbánya, 1907. okt . 17. 

A kormány szénterületeket vásárol, a pénzügyminisztériumban szén
osztályt létesítenek, a kincstári vasgyárakat fejlesztik és nagyobbítják, a 
vasércz-kivitel kérdését napirendre tűzték és megoldani készülnek és a 
szénbányavállalatok termelésük lehető fokozására rendezkednek be! A 
szénbányászat és a vasgyártás fejlődésének jegyébe léptünk! Jó Sze
rencsével ! Előre! 

Nagy jelentőségű híradások ezek! Hazánk bányászatát és kohászatát 
fejleszteni akarják és fejleszteni fogják és a létesítendő magyar uj bánya
törvény a fejlődésnek és terjeszkedésnek induló bányászat és kohászat 
létele alapjait fogja megteremteni. 

És ez igy jól van! Jól van hazánk ipari fejlődésének és közgazda
sága megerősítésének nagy és általános szempontjából és jól van bányász
vidékeink fellendülésének, a kivándorlásra csábítás, nemzetet-bénitó, haza-
fiatlan törekvéseinek megakasztása szempontjából! Hatalmas, erős és 
terjeszkedő, ujabb és ujabb feltárásokat létesítő szénbányászatunk és 
világhírű, az ujabb fejlesztés mezejére lépett nagy vasiparunk, hatalmas 
támasztói lesznek azon hazafias törekvéseknek, a melyek a bányászat és 
kohászat körzetében hazánk önállóságát és a külföldtől való függetleni-
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tését akarják kiküzden.i. Gazdag vasérczkincseket rejtenek szép hazánk 
bérezés vidékei; kár azokat idegen földre kivinni! Széntelepeink, erdő
ségeink termékei hadd éleszszék a hazai kohók tüzét és ne idegenek 
számára verejtékezzenek kohászaink az olvadó vastömegek perzselő 
hevében! Nagy erő rejtőzködik a magyar bányász- és kohászlegények 
izmos karjaiban ; kár azt idegen nemzetek, tengeren túl való vidékek 
szolgálatába állítani ! Szén-, vas-, érez- és só-bányáink, fém- és vas
kohóink, vasgyáraink elég és jól jövedelmező munkateret biztosítanak a 
dolgozni akaróknak ! Ott a tenger meszsze túlpartjai melleit sem adják 
ingyen a kenyeret és ha itt talán kisebb is a betevő falat, de gondos és 
előrelátó beosztás mellett mindenesetre elegendő a tisztességes megélhe
tésre ! Hazafias nemzeti kormányunk gondoskodása a bányászat és kohá
szat ügyeit felkarolni készül; vasérczkészleteink kivitelének útját állani 
fogja és a magyar haza fiainak, a magyar bányász és kohász munkás
karoknak, az ország határain belül való boldogulását lehetővé fogja 
tenni ! Segitse őt a magyarok hatalmas istene szép és nemes munkájában ! 
A magyar bányászok és kohászok ezrei üdvözlik kezdeményezéseiben és 
ezen ezerek soraiban ott állanak a magyar bányász- és kohász-altisztek 
százai és az ő »Jó szerencse« kívánásuk igaz és hazafias lelkesedésből 
fakadt! 

Nézzünk kissé a jövő ködös távlatába! Mi reménység kecsegteti a 
magyar bányász és kohász altiszteket a közelgő idők élénkülő közgaz-

Legújabb a varázslóveszszoről. 
A z ide vonatkozó, ezen kor

beli irodalom jellemzésére elég 
lesz, ha az illusztrált „Teutsche 
landwirthschaftliche Presse" 
1691. év karácsony estéjén 
megjelent számának „Von der 
Wunsch-Rut" fa varúzslóvesszőről) 
czimű, Berlinből keltezett czikk-
re rámutatok, a melyet Dr. W e 
ber tanár már többször hivat
kozott és jelen ismertetésre, 
közvetve okot adott kis munká
jában, teljes szövegében és az 
eredeti rajz reprodukálásával le
közöl. 

Ebből a czikkböl látjuk, hog}' 
oly kiváló tudósok is, mint 

Agricola Györg}', Paracelsus és 
Kircher is belekerültek a vará-
zsolóvesszö bűvölő körébe. Kitű
nik az idézett czikkböl azon
ban az is hogy a varázsló
veszsző elmélete már akkor 
is nagj^on bonyodalmas volt. 
Nem minden tát lehet a mondott 
czélra felhasználni. A különböző 
érezek, különböző módon visel
kednek. A források hatását, a 
fának előtte ismeretes higrosz-
kopikus tulajdonságából törek
szik kimagyarázni, csakhogy oka-
datolása nagyon is értelmetlen. 
Kár, hogy az elektromosságról 
még nem volt helyes fogalma. 
Menynyivel könynyebb lett volna 
a dolga. Meg akarjuk azonban 



dasági mozgalmaiban? Mily feladatok megoldásában várja tőlük a nemzet 
hathatós közreműködésüket ? ! 

A bányász- és kohászvidékek munkásnépe nemzeti-erőt rontó kiván
dorlásának megakasztása a bányász- és kohász-altisztek kezében van! 
Világosítsák fel az elcsábított szegény munkásnépet, hogy odaát sem 
terein a föld aranyat és ezüstöt garmadában; világosítsák fel arról 
szegényeket, hogy a meszsze idegenben csak anyagnak tekintik őket, 
melyet kihasználni nem vétek és nem bün, melyet ha kimerült, pusztulni 
hagynak! Értessék meg velük, a bánya- és kohóvállalatok által, nagy 
áldozatok árán létesített munkásjóléti intézmények üdvös hatását; azon 
előnyöket, a melyeket ők a társpénztárak, betegsegitő intézmények, 
ingyen gyógyítás, gyermekeik olcsó vagy éppen ingyenes tanítása révén 
élveznek és ha ezt megértették, figyelmeztessék még arra is, hogy a 
telepről-telepre vándorlás sincsen előnyükre, hogy csak az a munkás fog 
vagyoniiag megerősödni, csak az a munkás fogja családja boldogulását, 
családja jövőjét keze munkájával jól és állandóan biztosítani, a ki egy he
lyen megtelepedve, ama bányászat viszonyaival tökéletesen megismerkedve, 
észszerűen és megfontoltan teljesítheti a reája bizott munkát. A vándorlás 
a nyughatatlanok megrögzött rossz szokása, mely ugy a munkást magát, 
mint a kenyeretadót is károsítja! 

De közvetetlen feladatok is várnak a műszaki altisztekre, a meg
feszített munka közelgő napjaiban! Uj telepek feltárása, uj aknák mélyi-

jegyezni, hogy éppen ugy mint 
ma, akkor is szó volt a föld 
alatt elhúzódó ereknek, a fák 
lombozatára való behatásáról. 

A galván villamosságnak a 
X V I I I . század végével való fel
fedezése és az elektromosság to
vábbi alaptörvényeinek a X I X . 
század kezdetével való feltalá
lása, a varázslóveszszönek ismé
telt uj virágzás korszakával esik 
öszsze. A varázslóveszszöt azon
ban ez idő tájt kis inga helyette
síti, a mely különösen az olasz 
származású Campetti Francesco 
kezében árulja el ingásai által 
a vizi erek folyás-irányát. 

Az akkori idők jeles tudósai, 
többek között: Eitter münkheni 
fizikus a titokzatos ingának párt
jára állottak és a fölötte elhang
zott vitatkozások a tudományos 

akadémia fóruma elé kerültek. 
A csodát hivökkel beható kísér
leteket végeztek. Szemüket be
kötötték, a mivel azután a cso
dahatás is megszűnt, az inga 
éppen ugy viselkedett, mint min
den más hasonló szerszám, bár
kinek kezében. 

Ezen pár történelmi vonat
kozású és mivelödés-történeti 
jegyzet talán elegendő lesz annak 
a bizonyítására, hogy a varázsló
veszsző ügye, nem egyéb ősrégi, 
ismételten, újból és újra feltüne
dező mizériánál. A szimptómák 
mindig egyek és mindig ugyan
azok. Már 1691-ben is éppen oly 
változatosak, mint ma. A z el
mélet éppen olyan bonyolult és 
megokolása ma éppen azon szu-
pernaturalisztikus tereken mozog 
mint hajdan, mert a természet-



tése, uj építkezések, uj telepítések, a kohók és vasgyárak uj üzemágai, 
ujabb és ujabb feladatok elé állítják őket, — mely feladatokat csak 
erejük teljes megfeszítésével, tudásuk kiegészítésével, jó akarattal és nagy 
szorgalommal fognak megoldhatni! A jó akaratban senki sem kételkedik ; 
a szorgalom és kötelesség-tudás a magyar altisztnek alap-erénye! A 
tudás kiegészítése és fejlesztése nem tartozik a lehetetlenségek sorába! 
Sokat kell tenniök, sokat kell tanulniok a jövő altisztjeinek, a bánya
iskolák mai neveltjeinek, mert övék a jövő, mert ők fogják a létesítendő 
uj bányatörvény, a bányász-kohász-világ uj rendjének gyümölcseit élvezni ! 
Ö tőlük várja a hazai bányászat és kohászat fejlesztő mozgalma, a korral 
való haladást, szakjuk legújabb vívmányainak ismeretét. Talán a bánya-
iskolák szervezetében is uj rendszert teremt majd a haladás korszakot 
alkotó, mozgató hatalma és a várható uj rendszer minden bizonynyal a 
maiaknál nagyobb követeléseket fog az altisztek képzése körül támasztani. 

Bármint legyen is, a magyar bányászat és kohászat mai és jövendő 
altisztjei nagy bizalommal és szép reménykedéssel nézhetnek a jövő elé; 
az idők változó menete a bányászatot és kohászatot, mint hazai iparunk 
nagy fontosságú közgazdasági tényezőit, a nemzeti boldogulás küzdőterének 
homlokvonalába állította és csak rajtuk múlik, ha a jövendő boldogabb 
időkben nem foglalják el azt a helyet, a melyre őket a viszonyok jobbra 
fordulása állítani fogja. 

felettiek mezején még igen sok 
oly ismeretlen erőt lehet gyaní
tani, melyeknek közrehatásával, 
az érthetetlen dolgokat látszólag 
meg lehet okolni. Ma is éppen 
ugy, mint akkor a fizikusokat 
keresik fel, követelvén tőlük, 
hogy az ismeretlen segitő társat 
felkeressék. 

A fizika fejlődésének és hala
dásának legeslegújabb epökája, 
a mely csak néhány éve, külön
böző uj sugaraknak, különösen 
pedig a Rádium sugárzó hatá
sának felfedezésével indult meg, 
mint látszik, újból felidézte a 
feledés homályából a varázsló
veszszönek hitét. 

A varázslóveszsző tulaj dou-
képpen sohasem szűnt meg kisér
teni. A vén Európa, a forrás-
kereső utódait már régóta át

küldözgeti Amerikába, a hol a 
watervitchman már is igen szép 
szerepkörrel dicsekedhet. A for
ráskeresést üzletszerűen űzök, 
mindig és mindenütt megvoltak. 
A dolgok állásának különböző
sége akkor és most között csak 
anynjdban változott, hogy a le
folyt hosszú időközök alatt a nagy 
közönség, ennek magasabb mű
veltségű körei és a sajtó róla 
vagy éppen nem, vagy csak futó
lagosan vettek tudomást, mert 
a varázslóveszszőt, rég mellőzött 
babonának minősítették, mely 
a lomtárba való. Néhány év óta 
azonban megváltoztak a dolgok, 
a varázslóveszsző ismét fel-fel 
tünedez és még a napi kérdések 
terén is helyet követel magának. 

(Folytat juk.) 



KÖZÉRDEK. 

KÖZÉRT) E K. 
A bányász= és kohász=a!tisztek alakulóban levő 

országos egyesületének ügyei. 
2. A gyűlés megalakulása. 

Elnök Szedlák István kolió-
érczméröt jegyzőnek, Úrban 
Vilmos és Hrntsár Sándor urakat 
pedig a jegyzőkönyv hitelesíté
sére kéri fel. 

3. Beszámolás az előkészítő bizott
ság eddigi működéséről. 

1. A tisztikar kiegészítése. Az 
előkészitö bizottság nevében 
elnök ajánlja Giudl János urat 
a pénztárosi, Pohly János urat 
a titkári és Urbancsok József 
urat az ellenőri állásra. 

Az alakuló gyűlés az előké
szítő bizottság ajánlatát egy
hangúlag elfogadja. 

2. Elnök előadja, hogy a „Bá
nya- és Kohóaltisztek országos 
egyesületének" szervezése érde
kében érintkezésbe lépett a sel
meczbányai, nagybányai, mar
ni arosi , marosujvári és zalathnai 
bányakerületek altisztjeivel. 

3. Összes kartársainkhoz fel-
hivást intézett, melynek szövege 
a tagok előtt, már a „Jó szeren
csét" lapban való közlése folytán 
is ismeretes. 

4. Elnök indítványozza, hogy 
a szervezkedő gyűlés GrófSem-
sey László orsz. képviselő ur ő 
méltóságával szemben, ki az 
altisztek államositásának ügyé
ben fáradozott, az altisztek há
lájukat lerójják és egyszers
mind jóakaratát és magas párt
fogását továbbra is kikérjék. 
Inditványozza, hogy a szervez
kedő gyűlésből üdvözlő távirat 
menesztessék Semsey László 
grófhoz. 

Miután az indítványt a jelen
levők nagy lelkesedéssel és 

helyesléssel elfogadják, az ala
kuló gyűlés a következő távi
ratot rendeli elküldeni : 

Gróf Semsey László, 
Budapest „országház". 

Abból az alkalomból, hogy 
0 Császári és Apostoli Kirá
lyi Felsége Méltóságodnak és 
törvényes utódainak magas 
érdemei elismeréséül a magyar 
grófi méltóságot és az örökös 
főrendiházi tagságot kegyel
mesen adományozta, — a sel-
meczi, körmöczi, besztercze-
bányai, magurkai és arany-
idai bánya- és kohóaltisz
tek, kik államosításuk üg3 ré-
ben 190G. évben kegyesen 
fáradozni méltóztatott, — or
szágos egyesületté való alaku
lásuk szervező üléséből — 
Méltóságodat mint magas párt
fogójukat hálás szívből üd
vözlik. Gindl István elnök. 

5. A z alakuló gyűlés megbízza 
az elnököt avval, hogy Vizi 
Ferenc Körmöcbánya város orsz. 
képviselőjét, ki az altisztek fize
tésrendezésének ügyét az ország
házban szóvá tette, szintén távi
ratilag üdvözölje a mai öszsze-
jövetel alkalmából. A küldött 
távirat szövegét elnök javaslatára 
a gyűlés a következőleg álla
pítja meg : 

Vizi Ferencz, Körmöcbánya. 
A selmeczi, körmöczi, besz-

terczebányai, aranyidai és ma
gurkai kir. bánya- és kohó
altisztek, kiknek fizetésrende
zési üg}''ét az országházban 
szóvá tenni méltóztatott, — 
országos egyesületté való ahi-

m, 



kulásuk szervező üléséből 
Nagyságodat, mint pártfogóju
kat hálás szívből üdvözlik. 

Gindl István, elnök. 

4. Az alapszabályok tárgyalása. 
Elnök előadja az előkészítő 

bizottság által öszszeállitott 
alapszabálytervezetet, minden 
egyes pontot külön tárgyalásra 
bocsát ; több pontnál élénk vita 
keletkezett; a vitában többen 
résztvettek, a mi azt mutatja, 
hogy az érdeklődés nagy; fő
képpen Kellner Aurél urnák 
az alapszabálytervezet 2., 5., 12., 
16., és 17. §-ra, és Donoval 

István urnák a 12. §-ra tett 
módosító indítványai érdemelnek 
különösebb érdeklődóst. 

Az alapszabályok a szervez
kedő gyűlésnek bemutattatván, 
részletesen letárgyaltattak, — 
beható megvitatás után a jelen
lévők öszszeségétől teljes egé
szükben elfogadva lettek, minek 
alapján elnök a „Kerületi Egye
sületet" megalakultnak jelenti 
ki és titkárt a résztvevők jóvá
hagyásával, a végleges megala
kulást megelőző törvényszerű 
intézkedések megtételével meg
bízza. 

(Folytat juk.) 

VASKOHÁSZAT. 
A kén jodornetrikus 

meghatározása. 
Irta: G u m á n A l a d á r , k. főisk. tanársegéd. 

Ma, amikor a gyorsaság ugyan
olyan főkelléke a khemiai üzemi 
elemzéseknek, mint azok pontos
sága, minden laboratórium igyek
szik lehetőleg rövid idő alatt, s 
a menynyire csak a meghatározá
sok pontossága megengedi egy
szerű uton olyan eredményeket 
felmutatni, a melyek az üzem 
czéljainak megfelelnek. Tudvalevő 
dolog, hogy a kén a nyersvas és 
aczél feldolgozását, illetve alkal
mazhatóságát oly nagy mértékben 
befolyásolja, mint talán más egy 
rondító sem. Épen ez azután 
az oka annak, hogy a legtöbb 
üzem mellé beosztott vegymühely, 
legyen az nagyolvasztók vagy 
aczélgyárak szolgálatára hivatva, 
naponta több, minden egyes csa-

ak megfelelő kénpróbát 

végez. Van is, már régen haszná
latban levő gyors eljárásunk a 
kén meghatározására, az u. n. 
Wiborgh-féle colorimetrikus próba. 
Ez tökéletesen megfelelő, üzemi 
czélokra kielégítő pontosságú ered
ményeket is szolgáltat, ha az 
illető laboránsnak kellő gyakor
lottsága van a próba előkészítésé
ben, s még nagyobb szinérzéke a 
próbának a skalável való össze
hasonlításánál, végül a mi a leg
fontosabb, ha színskálája az idő 
folyamán nem változik anynyira 
el, hogy egyáltalán még csak meg
közelítő pontosságú eredményeket 
sem képes vele felmutatni. Amint 
látjuk tehát, ennél az eljárásnál 
anynyi mellékkörülmény játszik 
szerepet, hogy az ami az elemzés 
pontosságát illeti, más hasonló 
gyors eljárással, mint pl. a titri-
metrikus eljárások össze sem 
hasonlítható. A kén titrimetrikus polásn 



meghatározására is van nekünk 
ilyen eljárásunk, amelyet azon
ban dacára annak, hogy A.) 
Kleine a Stahl und Eisen-ben már 
1903-ban, módosítva 1905-ben 
ismertetett, még mai napig is csak 
igen kevés laboratóriumban van 
használatban. Nem tartom tehát 
célszerűtlennek, ezt a gyakorlatilag 
tökéletesen kielégítő, s a mellett 
nem túl nagy kiadásokkal járó 
eljárást e helyen részletesebben 
ismertetni. 

Lényegében azon alapszik, hogy 
a kénhidrogén gázt a jód elbontja: 

r t , S - f 2 I = 2 H I + S 
Az elemzés kiviteléhez igen 

czélszerü készülék (Rajzot 1. a 
következő számban) az ábrázolt 
A. K.leine által összeállított appa
rátus. A.) a Corleis lombikhoz 
hasonló oldópalack beköszörült, 
vizzel hűtött dugóval zárható el. 
A hűtött dugó tengelyét egy, a 
felső részen tölcsérré szélesedő, 
csappal ellátott üvegcső képezi. 
A dugó felső részébe be van for
rasztva két vizvezető cső, melyek 
közül az egyik, a melyik a hűtő
vizet bevezeti, egészen a dugó 
aljára ér le, míg a másik a falá
ba torkollik. A dugónak alsó 
része, amely a lombikkal közle
kedik, egy helyen meg van fúrva, 
s innen ágazik el a falba forrasz
tott kígyózó cső, mely a fejlődő 
kénhidrogén gázokat van hivatva 
elvezetni. 

A kígyózó cső kifelé irányuló 
végét a szedővel köthetjük össze. 
A szedő ügycsen ugy van össze
állítva, hogy ha esetleg az A.) oldó 

palaczkban a kihűlés folyamán 
légritkulás állana be, a folyadé
kot nem szívhatja vissza. 

(Folytat juk.) 

Báayaoiívelés. 
Elektromos kutatás. Az 

„Electrical ore Finding Company, 
London" eljárása, melylyel ércz-
telepek felkeresését és a feltalált 
érczes előfordulásoknak megvizs
gálását czélozza, azon a tények 
alapszik, hogy különböző érczen 
villamosságot vezető-képessége 
nagyobb, mint a meddő mellék
közeteké. Az eljárás bizonyos, 
határozottan megjelölt érczes le
rakódások felkutatása, a csapás 
és átlagos dőlés meghatározása, 
elvetett teleprészek felkutatása, 
stb. alkalmával igen jól bevált. 
Egyedüli baja, de egyúttal sarka
latos hibája is azonban az elek
tromos kutatás ezen módszeré
nek, hogy a legfinomabb hang
árnyalatok pontos megkülönböz
tetésében teljesen járatos hallóér
zéket kivan, — a mi az elektro
mos kutatás közben használt ké
szülék telefonszerü-szerkezet ál
talános alkalmazhatóságát kérdé
sessé teszi. (Essener Glückauf. 
27. 7. 906/10.) 

Vékony, meredeken d ő l ő 
szénteSepek lefejtése. Weszt-
fália szénbányakerületeiben, cse
kély vastagsággal biró, merede
ken dő'ő telepek lefejtése közben 
a csapás irányában haladó stréb-
fejtést és a tetopászta-fejtést hasz
nálják. A íeíőpászta-fejtést a gya
korlat emberei előnyben részesi
tik, mert: fejtésre való előkészítő 
munkálatai aránylagosan cseké
lyek, a mi a fejtés üzemét ol-



csóva teszi ; mert a fejtőmunka 
eredményes és fejtésből eredő 
szénben való veszteségek nincse
nek s mert a lefejtett üregek ki
töltése tökéletes. — Az üzem 
eredménye legkedvezőbb akkor, 
ha a fekvet vastagsága 0 - 4—06 
in. között van. — (B. u. Hüm. 
Rdschau. 5. 8. 307/10.) 

Ácsolatsaru ajtókeretek tető
gerendáinak és oszlopainak köté
sére. A Westfália ácsolatsaruja 
nem egyéb rézsunt vágott vas-
gyürünél, a mely egyrészt az 
oszlop fejét, másrészt a tetőgerenda 
bütüvégét körülzárja és az ajtó
keret ezen két részének eltolódását 
megakadályozza. Miután a saruban 
a csepegő vizek öszsze nem gyü-
lemkezhetnek, tartóssága igen 
nagy. (D. Brgb. 1907. 1 1. 7.) 

Robbanó gáztól védett 
módon tokozott elektromos 
motorok. A Felten-Guilieaume-
Lahmeyer robbanó-gáz-ellen vé
dett elektromos motorok lemez
védővel vannak felszerelve, a 
mely nagyobb számban egymás 
fölé helyezett bádoggyürüböl áll. 
A Frameries-ben létesített kísér
letező táróban végezett kísérletek 
beigazolták, hogy az ekképpen 
biztonositott motorok, robbanó 
gázos bányákba is, egészen nyu
godtan beépíthetők. (Essener 
Glückauf. 10. 8. 1012/13.) 

Elektromos biztonositó 
bányalámpák használhatósá
gát megállapítandó, Camphausen-
ben érdekes kisérlet-sorozatot vé
gezett az ottani királyi bányafel
ügyelőség. A kísérletezés tárgyát 
a Richter-féle, a „Modell 98", a 
„Modell 99", a Bohres rendszerű, 
a Catrice rendszerű, a „Phénom" 
és a Qülcher-féle elektromos biz
tonositó bányalámpák képezték. 
A Bohres és Gülcher rendszerű 
lámpák úgy az égés-idő, mint 

megbízhatóság, üzembiztonság és 
a kezelhetőség könynyüsége te
kintetében is elsőrendüeknek bi
zonyultak. (Zft. f. B. H. u. Sw. i. 
Pr. St. II. f. 269/82. old.) 

Építészet. 
Mázolószerek fának és fé= 

meknek állandósítására. A 
fának konzerválására (állandóvá 
tételére) szolgáló mázolószerek 
ugyan általánosan használatosak, 
gyakorlati hasznosságukat és alkal
mazásuk czélszerü módszereit 
azonban kevesen ismerik. Helyes 
lesz tehát, ha előnyeiket és hibái
kat, valamint alkalmazásuk leg
helyesebb módját az »Erzbergbau« 
f. évi 18. száma nyomán rövi
desen ismertetjük: 

A rézgálicz oldatot az által állít
juk elő, hogy 10 kg rézgáliczot, 
100 liter vizben oldunk. A telí
tésre (imprégnálásra) kerülő fa, 
kerülete, tehát vastagsága arányá
ban 18—36 óra hoszszant feküdjék 
ezen oldatban, de ugy, hogy az 
oldat mindig teljesen födje. Árról 
is gondoskodni kell, hogy az oldat 
mindig telült (konczentrált) legyen. 
Az oldat rendkívül mérgező hatású, 
a miért is csak oly tárgyak im-
pregnálására használható, a me
lyekhez az ember közvetetlen érint
kezésbe nem jöhet. Mindazok, kik 
az imprégnálás munkájában részt 
vesznek, a munka bevégezése után 
azonnal mossák meg kezüket, — 
nehogy vérmérgezésben elpusztul
janak. Helyes, ha az imprégnálás-
ból fenmaradó oldatot gödörbe 
bocsátják és beföldelik. A réz-
gáliczoldattal kezelt fa, a kor-
hadás és az atmoszferiliák hatá
sának kitűnően ellenáll és legalább 
is háromszorta tartósabb, mint 
egyéb faanyag, A gáz gyár
tása közben viszszamaradó kö-
szénkátrány igen olcsó, lágy fát 
állandósító szernek bizonyult, 
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használtassák az bár beásott 
vagy a külső levegővel állan
dóan érintkeaő, tehát napsugár
nak, esőnek és hónak folytonosan 
kitett szerkezeteken. Kemény fát 
ily módon kezelni nem szabad, 
mert a kemény fának rostanyaga 
a kőszénkátrányt nem szívja fel és 
ennek behatása alatt még öszsze 
is repedez. Fakátrányt kemény 
fából való szerkezetek állandósí
tására is igen jól lehet használni. 
Kísérletek beigazolták, hogy egy
szeri fakátrány mázolással kemény 
fánál éppen azt az eredményt 
érték el, mint akkor, mikor kőszén-
kátránynyal ötször vonták be a 
szerkezetet. A növénykátrány 
ugyan jelentékenyen drágább a 
kőszénkátránynál, de azért sokkal 
jobb emennél. Használat előtt fel 
kell hevíteni, a mikor barna szinü 
bevonatként jelentkezik a bemázolt 
tárgyakon. Miután az ekként kezelt 
faszerkezet, a forróságnak kitéve, 
megrepedezik, a fakátrányt nem 
lehet minden esetben használni. 
A kátrányos mázoló - anyagokat 
tonnákban és dobozokban 100 
kg.-onként átlag 38 K- árért áru
sítják. Kőszénkátránynak és olaj
nak, vagy kőszénkátránynak és 
terpentinnek, esetleg gazolinnak, 
egyenlő részekben való keverése 
utján állítják elő. Szinük fekete. 
Gyorsan száradnak. Száradt álla
potban feketén fénylők. Ezen ter
méket sárga vagy vörös okkerrel, 
barnára, zöldre, stb. festik. Leg
elterjedtebb, mert rendkívül olcsó, 
a gazolinnal (lepárolt petróleummal) 
készített »kátrányfesték.« Felhor
dására leghelyesebben, merev sör-
téjü kefét kellene használni. A 
felhordás lehetőleg vékony réteg
ben történjék, hogy a telítés minél 
tökéletesebb legyen. Helyes keze
lés esetén a kátrányfesték, lágy 
fába feltétlenül, kemény fafajokba, 
kielégítő módon hatol be. Ezek a 

mázoló szinek fémből való tár
gyakon is igen jól tapadnak, a 
miért is igen jó rozsda ellen védő 
szereknek minősülnek; különösen 
vasból készült tartályok és drót
kötelek bevonására alkalmasak. 
Atmoszferikus behatások azonban 
ammóniák - oldatnak képződését 
okozzák, a mely a fémekre, ter
mészetesen bontó, tehát káros be
hatással van. A hol ilyen behatá
sok várhatók, a forró lenmag
olajjal való bevonás jobb szolgá
latot fog tenni. A szénkátrány-
mázoló-anyagok öszszetétele igen 
különböző; rendesen szénkátrány
ból és valamely gyanta oldatából 
készülnek ; gyorsan száradnak és 
száraz állapotban fénylő fekete 
szint adnak a velük bevont tárgyak 
felületeinek. Rozsda ellen igen jó 
védőszereknek bizonyultak. Tissan-
dier utasítása szerint igen jó szén
kátrány-festéket lehet készíteni. 
10 liter szénkátrányt 1—16 kg. 
szétmállott mészszel kell keverni; 
0'4 liter terpentinolajat és 004 
liter erős boreczetet öntenek a 
keverékhez; a boreczetben előző
leg 200 gr. rézgáliczot kell főzni. 
A mázolóanyagot, különböző festő
anyagok hozzáadásával, tetsző
legesen színezni lehet. A karboli-
neum, a mely szintén a kőszéngáz 
gyártásának mellékterméke, fertő-
telenitő tulajdonságai folytán, a 
külső behatásoknak kitett faszer
kezetek védelmére éppen oly jól 
használható mint dezinficiálásra. 
Alkalmazása egyszerű és veszély
telen. A karbolineummal bevont 
fa barnán színeződik és nem ha-
sadoz. A raffinált gyantaolajok, 
melyeket nem szabad kenőszerekkel 
öszszetéveszteni, a gyantát, oldat 
alakjában tartalmazzák, fa mázo
lására használva, ennek likacsaiba 
behatol, azokat kitölti és az eső, 
levegő, stb. behatolását lehetet
lenné teszi. Ha a gyantaolajat, 



porfestékekkel keverik, mi közben 
5 liter olajhoz 1 kg. festékport 
lehet hozzáadni, a legkülönbözőb
ben színezett mázolóanyagot lehet 
előállítani. Természetes dolognak 
látszik és ezért bővebb megoko-
lást alig kíván, hogy a festék-por
nak hozzáadása, folytonos keverés 
mellett, lassan és részletenként 
kell, hogy történjék. Az ekképpen 
előállított festékek ára 100 £g--ként 
átlag alig több 28 K-nál. A gyan
taolajnak szintén van fertőtelenitő 
hatása, de nem oly mértékben, 
mint a karbolineumnak. A vasfes
téket lenolajkenczéből és igen finom 
szemű vasreszelékből készítik és 
igen előnyösen használható fa-, 
kő- és vasszerkezetek bevonására. 
A penész képződésének igen hatásos 
ellenszere. Troude tanár azt állítja, 
hogy vasszerkezetekre még akkor 
is minden aggodalom nélkül rá
mázolható, ha azok felületét rozsda 
borítja. 

Különfé l ék . 
A világ aranytermelése. 

A „The Mmerni Industry" czi
mű szaklap a világ aranyterme
lését' öszszeállitotta az 1906. 
évre vonatkozólag. Ezen kimu
tatásból kitűnik, hogy Észak-
Amerika, Dél-Amerika, Európa, 
Afrika és Ausztrália aranyban 
való öszszes termelése az 1906. 
évben 613246 kg. és Magyaror
szág részesedése 3828 kg. volt. 
Legtöbb aranyat Transvaal ter
melt Afrikában (179988 kg.) 
legkevesebbet pedig Portugali, 
a hol mindöszsze 1 kg. volt a 
a termelt arany menynyisége. 
— (Öst. Zft. f. B. u. ' Httw. 
1907. 40. sz.) 

Európa legnagyobb viz!= 
erő-czentráléja. Közelebb he
lyezték üzembe az északolaszor
szági Brusioban Európa legna

gyobb vizi-erő czentráléját. Erő
átvitelre az Adda egyik mellék
folyójának, a Poschiavinónak az 
esését használták fel. A főgyüjtő-
medenczéből a vizet a 420 ra-el 
mélyebben fekvő turbinaházba ve
zetik 5 nyomócső segélyével; a 
turbinaházban ez idő szerint 6 
drb. 3000 lóerős Escher & Wyss 
rendszerű turbina van felállítva, 
az idén és a jövő év folyamán 
azonban még 6 turbinát fognak 
üzembe helyezni úgy, hogy a tel
jes kiépítés után a telep 360O0 
lóerőt fog termelni. A turbinákkal 
forgó áramú dinamók vannak 
közvetetlenül kapcsolva; a fejlesz
tett áramból 16000 kilowattot egy 
milánói társaság már előre bizto
sított magának, a megmaradó 
energiát pedig részint a Poschia-
vinó-völgyben épülő ipartelepek, 
részint a Bernina vasút üzemé
nél használják fel. — (M. Nem-
zetg. 1907. 38. sz.) 

Poroszország bányaipara 
az 1906. év folyamán 552926. 
b á nyatn u n kast foglalkoztatott, 
kiknek évi tiszta keresete 
803.337.449,60 Kor. volt. Az 
érczbányászatnál 33024, a réz
pala bányászatnál 15675 bánya
munkás kereste kenyerét. A 
bányatisztek (a felvigyázókat, 
fövájárokat, stb. beleszámítva) 
száma 1618-ra tehető; évi át
lagos keresete egy-egy bánya
tisztnek 4182 korona volt. (D. 
Erzbergb. 1907. 19. sz.) 

Szén gyűjtő - állomások a 
Felvidéken ezim alatt a napila
pok, Lőcséről azt a hirt közlik, 
hogy : A kassai kereskedelmi 
és iparkamara a fenyegető szén
hiány bekövetkezésének meg-
gátlása végett, felterjesztést in
tézett a kereskedelemügyi mi
niszterhez. Ebben a felterjesz
tésben a kamara arra kéri a. 
kormányt, hogy a Felvidék 



HlRÍX 

gyártelepeinek szénben való 
szükségletének fedezésére léte-
sitessék Zsolnán, Poprádon és 
Kassán szenet-gyüj tő-állomás, 
melyekben nagyobb szénmeny-
nyiség halmoztatván föl, ebből a 
gyártelepek fedezhessék szén
ben való szükségletüket. 

Ez igy, a „szénhiány ellen 
való védekezés" jeligéje alatt 
igen helyes dolog volna, ha az 
ásványszén, a levegőn való he-
vertetés közben fűtőértékének 
nagy részét (egészen 15°/ 0-ig) 
el nem veszítené. — Kevesebb 
a fűtőértékben való veszteség, 
ha a szenet víz alá helyezzük, 
mert ilyenkor 3°/o-ig száll alá. 
— (Sósvízben való hevertetés 
közben, mint állítják, a szén 
fűtőértéke még valamivel nö
vekszik is.) Amerikában a szén
nek víz alá való helyezését már 
több helyen sikeresen alkalmaz
zák és a Western Electric Co. 
Hawthormban (Ulionis állam) 
10000 tonna szenet befogadó, 
víz alá helyezett, betonmeden-
czét épített gyártelepei számára. 

I i t 11 . 
(A hazai bányászai és kohászat 

köréhői.) 
A selmeczbányai m. kir. 

bányászati és erdészeti fő
iskola okt. hó 19-én d. e. 11 
órakor a legújabb főiskolai épü
let csarnokában évmegnyitó ün
nepélyt tartott, melynek tárgy
sorozata: 1. Herrmann Miksa fő
iskolai rektor beszámolója az 
1906—1907 tanévről és meg
nyitó beszédje az 1907—1908. 
tanévre. 2. Szentistványi Gyula 
főiskolai tanár emlékbeszédje 
néhai Cséti Ottó főiskolai ta
nárról. 

Szénosztály a pénzügy-
minisztériumban. A pénz
ügyminisztériumban uj szénbá
nyászati osztályt szerveznek, a 
melynek az lesz a feladata, 
hogy • a hazai szénszükséglet 
zavartalan ellátását lehetőleg 
biztosítsa. Az uj ügyosztály 
élére Andreics János föbányata-
nácsos van kiszemelve. (P. N. 
1907. 241. sz.) 

Az osztrák államvasút-
társaság, magyarországi ura
dalmainak területén uj vasércz-
telepet tárt fel. (D. Erzbergb. 
1907. 19. sz.) 

A kincstár vasgyárainak 
munkásait illetőleg a pénz
ügyminiszter elrendelte, hogy 
ha fegyvergyakorlatra bevonul
nak, a katonai szolgálat idején 
fizetésüket megkapják. (P. N. 
1907. 245. sz.) 

Kapnikbányáról azt jelen
tik a Pesti Napló-nak (L. 1907. 
évi 245. sz.) hogy az ottani 
aranybánya társulat raktárából a 
minap ismeretlen tettesek ti
zenöt kilogramm dinamitot lop
tak. A forrás ezt feltűnőnek ta
lálja, mert ez a második eset 
rövid időn belül, hogy a dina
mi traktárt titokzatos módon 
megdézsmálják. A csendörök 
erélyes nyomozást indítottak a 
bányászok és napszámosok kö
zött a dinamittolvajok kézre-
keritése czéljából, valamint az 
irányban is, hogy nem terhel e 
valakit mulasztás, esetleg bűnös 
öszszejátszás felelőssége, hogy a 
robbanószereket könynyen hoz
záférhető helyen, vagy őrizet 
nélkül hagyják. 

Az állami vasművek be
ruházásai. Az állami vasmű
vek üzemének kibővítése érde
kében a pénzügyminiszter tör
vényjavaslatot terjesztett elő és 



a Ház e ezélra 15.634.000 ko
ronát meg is szavazott. Ezt az 
öszszeget a kincstárnak a folyó 
pénztári készletekből kell fe
dezni, de a tökéket eddig a 
pénzpiacz feszült helyzete miatt 
folyósítani nem lehetett. Most 
azonban, hogy a pénz szűke en
ged, már a közelebbi napokban 
megkezdik az állami vasmüvek
nél az építkezéseket. A vasmü
vek igazgatóságának jelentése 
szerint az állami vasgyárak túl
haladták termelőképességüket és 
igy még a sürgős keresletet 
sem elégíthették ki, miért is a 
rendelések fölhalmozódnak és a 
vasművek csak nagyon hoszszú 
terminusokra tudnak szállítani. 
Egyidejűleg nem csak a ter
melőképességet kell fokozni, 
hanem olcsóbbá kell tenni a 
gyártást is és javítani kell az 
arák minőségét. Az üzem bőví
tésére szánt öszszeget éppen 
ezért arra használják fel, hogy 
az eddigi gyártási módok he
lyébe a gazdaságosabb villamos 
üzemet vezessék be. Ez annál 
szükségesebb, mert a rendelé
sek öszszetorlódását a vasipar 
erős, állandónak Ígérkező fellen
dülése okoztn. Az állami vas
müveknek ma igen sok gondot 
okoz a nyersvas beszeizése és 
ezért a kormány már legköze
lebb tanulmány tárgyává teszi 
azt, hogy milyen eszközökkel 
korlátozhatná a nyers vasércz 
egyre nagyobb arányú kivitelét. 
A magyar vasipar helyzete ma 
ugyanis az, hogy míg a magyar 
vasbányának termelésének csak
nem 75°/ 0-a kivitelre kerül, ad
dig gyáraink szükségletét né
met és angol, sőt ujabban orosz 
eredetű nyersvassal kell fedezni. 
Ez ellen a viszszásság ellen 
már több ízben kértek orvos
lást a magyar iparvállalatok, 

de orvoslásra csak most nyílt 
kilátás, a mikor a nyers árú 
hiánya az állami üzemeket is 
fennakadással fenyegeti. (B. H. 
1907. 245. sz.) 

A Schlick-féle gépgyár- és 
vasöntő részvénytársaság
nál a részvényekben és az 
igazgatóságban történt válto
zások után Thaly Zsigmond 
vezérigazgató távozásával az 
uj tulajdonosok a gyár újjá
szervezését megkezdik. Hír sze
rint Thaly Zsigmond távozása 
már csak napok vagy hetek 
kérdése. Utódját már meg is 
találták Puchs György szemé
lyében, a kit a minap kinevez
tek a gyár műszaki igazgató
jává. Az uj igazgató eddig a 
Danubius hajó- és gépgyárnak 
volt a főmérnöke. A Schliek-
gyár uj elnöke gróf Szapáry 
László, volt fiumei kormányzó 
lett, a kit csak nemrég válasz
tottak meg erre az állásra. (P. 
N. 1907. 244. sz.) 

Dobsina uj bányaigazga= 
tója. Ruffinyi Jenő bányataná
csos, a dobsinai jégbarlang föl
fedezője, egészségi okokból nyu
galomba vonult. Helyébe a vá
ros képviselő-testülete, Borne
missza alispán elnöklésével tar
tott közgyűlésén, október 9.-én 
Fcíbry Andor bányamérnököt vá
lasztotta meg egyhangúlag bá
nyaigazgatóvá. (B. H. 1907. 
242. sz.) 

A hazai szénbányászat 
fellendítését jelenti azon köz
gazdaságilag rendkívül fontos 
határozat, melyet a Magyar Vas
művek és Gépgyárak Országos 
Egyesülete e hónap 11-én tartott 
ülésében hozott. Az egj'esület a 
a tüzelőszén beszerzése kérdé
sének beható megvitatása után 
elhatározta, hogy a . kereske-



delmi miniszternél kérni fogja, 
hogy a. hazai szénbánya-vállalatok 
hivassanak fel uj aknák nyitá
sára, hogy így lehetséges le
gyen az országban mutatkozó 
szónszükségletnek, hazai bá
nyákból való födöz 'se. Az egye
sület országos érdekekből fon
tosnak tartja azt is, hogy azok 
a szénbányavállalatok, a melyek 
kokszolható szenet termelnek, 
kokszot-gyártó berendezéseiket 
nagyobbítsák, hogy a gyári ezé-
lokra megkívánt koksz-sz innak 
legalább egy részét lehessen 
hazai vállalatok revén fedezni. 
(B. H. 1907. 243. sz.) 

A magyar állam kőszén-
telepeket vásárol. A napila
pok közgazdasági rovatának bá
nyászati tekintetből igen érde
kes szenzáeziója van. A kor
mány elnök az országgyűlés ok
tóber 12-én tartott ülésének vé
gén jelentést terjesztett a Ház 
elé, több kőszéntelepnek a kincs
tár részére való megvásárlásáról. 
A jelentés három széntelepet 
emlit, még pedig: Krassó-Szö-
rény vármegye területén, az 
Almás völgyben; a Horvát-Szla-
vonországok területén fekvő 
Vrdnik vidékén és a borsod
megyei Ormos pusztán. „Üzem
ben levő szénbányáinkon kivül, 
mondja a jelentés, hazánkban 
még számos széngazdag terület 
van. Ezeknek a részben még 
közelebbről meg sem vizsgált 
területeknek egy része, még 
feltárásra sem került, más ré
szük pedig a megfelelő anyagi 
erő hiánya, avagy a szállító 
eszközök nagy távolsága követ
keztében, nagyobbszabású mü
velésre ez idö szerint nem ké
pes, avagy művelésében teljesen 
megakadt. Ha ezeket a szénte
lepeket az állam saját tulajdo
nául megszerezné, föltárásukkal 

és kiaknázásukkal, úgy minő
ségét, mint meuynyiség it te
kintve, olyan szénkontiugenst 
bocsáthatna a magán- és ipari 
fogyasztás rendelkezésére, a 
mely ennek igényeit, beláthatat
lan időkig teljesen kielégítené. 
De nem tekintve, hogy ezzel a 
szénszükséglet kielégítése dol
gába,:), tapasztalt zavarok meg
szűnnének, az állam a szétt
ár akra is szabályozó hatást 
gyakorolhatna, saját üzemeit és 
közlekedési vállalatait, a köz
forgalmi érdekek hasznára, ol
csóbb fütö anyaggal láthatná 
el és mindezek mellett a szón
vidékek lakosságát oly tekinté
lyes és biztos keresethez is jut
tathatná, a mely a népet a ki
vándorlástól viszszatartaná." (B. 
H. 1907. 243. sz.) 

(A külföld bányászatának és kuka 
szatáaak köréből) 

Essenben a Rajna mellett 350.000 

Mark (420.000 K . ) kö l t ségge l uj , há

romemeletes igen szép b á n y a i s-

k o l a i p a l o t á t építenek, a mely

nek használatba vételét 11)07. óv áp

rilis hónapjára tervezik. (D. E rbe rgb . 

1007. 19. sz.) 

Az angolországi aczélművek a 

hajó-épitö aezélban v a l ó kereslet 

csökkenése folytán üzemüket öszszc-

vonják. A South-Durham Steel ami 

I rón Company , S tocktonban létező 

a.C/iélmüvének üzemét beszüntette. — 

Estonban, több aozélgyárban heten

ként csak négy napon át do lgoznak. 

— A heniati t-nyersvas ke lendősége 

csökkenőben van, a miért két n a g y 

vaso lvasz tó t lefúj tak; — más vasko

hók munkásaikat már csak napi fel

mondás kikötése mellet t foglalkoz

tatják. ( D . B w k s . Z t g . lí)07. 241. »/..) 



Munkásmozgalmak. 
(Magyarországon •) 

A Rimamurányi Vasmű 
Részvénytársaság Ózd kör
nyékbeli bányatelepein a mun
kások straikba léptek. A köze
lebbi részletekről értesítés nem 
érkezett. 

Október tizedike a bánya 
és kohóüzemek rendes menetét 
nem' zavarta meg: Brádon, a 
bányamunkát teljesen nyugod
tan végezték. — Kudsir-TÖl két 
híradást regisztrálunk: egyik 
verzió szerint 900 ember tar
tott munkaszünetet, a másik 
hír pedig arról számol be, hogy 
650 munkás dolgozott és csak 
150 munkás ünnepelt. — A 
lupényi bányákban, bár a strájk 
esetére minden óvóintézkedést 
megtettek, a munka az öszszes 
telepeken zavartalanul folyamat
ban volt. — Petrozsény-ben a 
bányamunkások rendesen vé
gezték munkájukat. — Vajda-
Hunyadon az állami vasgyár 
minden üzemosztályában ren
desen dolgoztak a munkások. 
(B. H. 1907. 241., P. N. 1907. 
241. sz.) 

(Á külföldön.) 
A Siiezia-kohó és Niederíausitz 

barnaszén kerület s t rá ikmozgalmai 
szünőíélben vannak és a munkások 
mind a két helyen újra felvételüket 
kérik az üzemvezetőségeknél . (E>. 
B w k s . Z t g . 1907. 2-12. sz.) 

Angolországban, a Staffordshire, 
Woroes te rsh i re ós Shropshire bánya
kerületek bányamunkásai , október 
9-én tar tot t gyű lésükön elhatározták, 
h o g y november 2-án beszüntet ik a 
munkát , ha a szakszervezethez n e m 
tartozó munkások, a szakszerveze
tekbe be n e m lépnek. A ki töréssel 
fenyegető s t rá ikmozga lomhoz állitó-

lag 30.000 szénbányamunkás csatla
kozott . ( D . B w k s . Z t g . 1907. 238. sz.) 

Felsősziléziában, a min t B r e s -
l a u b ó l híre érkezik a bányamunká
sok bórmozga lma megszűnt ós a tíz 
hét óta tartó aggá lyos nyugtalansá
got , i smét a rendes és békés munka 
vál to t ta fel. — ( D . B w k s . Z t g . 1907. 
238. sz.) 

B a l e s e t e k . 
(A külföldön.) 

Aláhullott széndarabok Sosnóvi -
czén, a Rénárd táróban hét munkás 
halálát okozták. Részle tek hiányoz
nak. (P . N. 1907. 244. sz.) 

Limmer-Dehnsen-ben, A l í é ld L e i n e 
mellett , a Desdemona bányatársulat 
kál isóbányájában Seibt R . báuya-
felőr, oki. bányamérnök , az eg3'ik 
ereszkedönek kankalék köteléhez 
akasztot t szállí tó vedrében akart 
mélyebb szintre leszállani. A kötél 
leszakadt és a veder, melyben a bá-
n3'amérnök-fe!őr állott, a 17 m. mély
ségbe lezuhant. A sérülések halálo
sak vol tak. — A bányarendőri v izs 
gálat megállapítása szerint Seibt 
saját vigyázat lanságának áldozata. 
(D. B w k s . Z t g . 1907. 240. sz.) 

Kérdések és válaszok. 
Kérdés. Jogosultak-e a m. 

kir. bányász- és kohász-altisz
tek félárú vasúti jegyek váltá
sára jogositó arczképes igazol
ványok kérelmezésére és hasz
nálására? ( X / l l . 907.) 

Válasz. Igen és ebben a te
kintetben teljesen oly jogaik 
vannak, mint az állami tisztvi
selőknek. Uj jegyigazolványok 
kérelmezése alkalmával igazgató 
főhatóságuk írtján sajátkezű 
névaláírásukkal jegyzett „vizit" 



alakú arczképüket és egy ko
rona kiállítási illetéket; régi 
jegyigazolványok meghoszszab-
bitása alkalmával, régi arezké-
pes igazolványukat és egy ko
rona meghoszszabbitási illetéket 
küldenek be a m. kir. állam
vasutak jegykiadó osztályához 
Budapesten. — A beküldés ha
tárideje, rendes körülmények 
között, minden év november hó 
15-ik napja. (X/15. 907.) 

r 

Állástkozvetités. 
Magánvállalatok részéről. 

(Altiszti állásokra.) 
Előkelő hazai bánya- és l.o-

hóvállalat józan és megbízható, 
bányaiskolát végzett, 2—3 évi 
gyakorlattal rendelkező nőtelen 
fiatal embert keres, a ki bánya
felmérésben, térképelésben, szak-
mány-bemérésben és bérelké-
szitésben már némi jártasság
gal bir. Szükséges azonfelül a 
magyar, német és tót nyelv tu
dása. Járandóságok : 80—100 
korona kezdő fizetés, lakás és 
fűtés. — Folyamodványokat a 
szerkesztőség közvetít. — (70. 
X/16. 907.) 1_3. 

Gömörmegye nagyobb válla
latánál kemencze-mesteri áilás 
megüresedvén, bányaiskolát vég
zett egyént keres felvételre. 
Ugyanott gőz- és elektromos 
erővel hajtott erőgépek állanak 
üzemben a miért is olyanok, kik 
már néhány évi gyakorlattal 
rendelkeznek s nemcsak kemen-
czéknél, de gőz- és elektromos 
gépeknél is dolgoztak, előnyben 
részesülnek. Csak nőtlen embe
rek pályázhatnak. A folyamodás 
a kérelmezőnek legrészletesebb 
életrajzát és fizetés igényeit 

kell, hogy tartalmazza. A szer
kesztőséghez czimzett, felzet 
nélkül való folyamodványok, 
bizonyítvány-másolatokkal sze-
relendők fel. — A kérvénynek 
továbbithatására 20 filléres le
vélbélyeg csatolandó a folya
modáshoz. 3—3. 

Azonnali felvételre kerestetik ka
tonai kötelezettségének eleget
tett végzett bányaiskolás, ki 
szépen rajzol és ir, azonkívül 
a mérések iránt előszeretettel 
viseltetik úgy, hogy betanítás 
esetére kisebb felméréseket ön
állóan is végezhet. Azok, kik a 
német nyelvet is birják, előny
ben részesülnek. Fizetési felté
telek megállapodás szerint. Is
kolai és esetleges szolgálati-
bizonyitványokkal felszerelt fo
lyamodványok a Borsodi Bánya
társulat Igazgatóságához Ruda-
bányára intézendök. 3—3. 

Állást kereső folyamodások. 
(Altiszti állásokra.) 

Ügyes és gyakorolt, nős arany
os ötvösmüves munkában jára
tos egyén, ki hoszszabb irodai 
szolgálatot képes felmutatni, 
szerény feltételek mellett állá
sát változtatni óhajtja. Ajánla
tokat H. H. jelige alatt közve
tít a szerkesztőség. 3—3. 

Selmeczbányai bányaiskolát j ó 
sikerrel végezett, az érczbá-
íiyászatban és érczelőkószités 
körül némi gyakorlatot szerzett, 
a bányamérés iránt előszere
tettel viselkedő, fiatal, nőtlen 
egyén, szerény feltételek mel
lett, különösen szénbányáknál 
keres alkalmazást. Bizonyítvány-
másolatokkal felszerelt kérvé
nyét a „Jó szerencsét" szer
kesztősége útján szívesen be-



JŐ SZERENCSÉT. 

küldi. Kegyes ajánlatokat a „Jó 
szerencsét" szerkesztősége köz
vetít V. J. jel alatt. &_i 

Szerkesztőség postája. 
K. I, RaoJna, A kérdésre a választ 

lapunk megfelelő rovatában megadtuk. 
— M . S . Iglórosztpka. Köszönjük ; 
hozni fogjuk. 

Kiadóhivatal postája. 
Figyelmeztetjük előfizetőinket, 

hogy a befizetési lapok hátulsó oldalára 
csak akkor kell őt filléres bélyeget ra
gasztani, ha a kiadóhivatallal valamit 
közölni akarnak. — A . J. m. k. iroda
segéd. Körmőczbánya. Megütközéssel 
tapasztaljuk, hogy K ö r m ő c z b á n y a -
r ó 1 mindezideig egyetlen egy aláírás 
sem érkezett, holott hírből tudjuk, hogy 
harmincznál többen ir-ták alá a felhívást. 
Kérjük a dolog mibenlétéről szíves fel
világosítását. — Cs. Qy. és N. Qy. 
A k n a s u g a t a g o n. A sajátkezű, kö
telező aláírásuk daczára viszszaküldött 
lappéldányokat megkaptuk. Eljárásukat 
tudomásul vettük. 
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