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A m. kir. pénzügyminisztérium „a zártkutatmányi 
felügyeleti illeték befizetésének szabályozása tárgyá
ban" 1908. évi 116103. szám alatt kiadott körrendelete. 

Körrendelet valamenynyi m. kir. bányakapitánysághoz. 
(A Pénzügyi Közlöny, 1909. évi 3. számából.) 

Az 1885. XIV. t.-cz. végrehajtása tárgyában a volt földmívelés-
ipar és kereskedelemügyi minisztérium által 1885. évi 32.529. és 1886 
évi 58.069. sz. a. és a pénzügyminisztérium által 1885. évi 36.184 sz. 
a. kiadott rendeletek hatályon kivül helyezésével a m. kir. pénzügy
miniszter 19t>8. évi deczember 30-án a következőket rendeli el: 

1. §. Aki már előbb szerzett, vagy egyidejűleg kért kutatási engedély 
alapján egy vagy több zártkutatmányi jelent be, köteles a zártkutat
mányok után járó törvényes felügyeleti illetéket a bejelentéssel egyidejűleg 
lefizetni. Vagyis aki a zártkutatmányi bejelentést posta utján nyújtja 
be, az köteles a felügyelett illetéket, illetőleg az erről szóló póstatakarék-
pénzlári chequet az illetékes bányakapitányság (bányabiztosság) czímére 
a bejelenlés postára adása napján szintén postára adni, vagy legkésőbb 
a zártkutatmányi bejelentés beérkezése napján a bányakapitányságnál 
(bányabiztosságnál) a hivatalos órák alatt lefizetni; aki pedig zártkutat-
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mányi bejelentést a bányakapitánysághoz (bányabiztossághoz) közvet
lenül nyújtja be, az köteles a felügyeleti illetéket a benyújtás napján a 
bányakapitányságnál (bányabiztosságnál) a hivatalos órák alatt szintén 
közvetlenül befizetni. 

2. §. Aki egy vagy több zárlkutatmány alapjául szolgáló kutatási 
engedély meghoszszabbításáért folyamodik, köteles gondoskodni arról, 
hogy a zártkutatmányok után járó törvényes felügyeleti illeték a kutatási 
engedély lejárta előtt az illetékes bányakapitányságnál (bányabiztosság
nál) a hivatalos órák alatt lefizetlessék, illetőleg az erről szóló posta vagy 
póstatakarékpénzlári fizetési utalvány ide a hivatalos órák alatt beér
kezzék. Ezen határidő elteltével az illetékes bányakapitányságnál (bánya
biztosságnál) posta-, illetőleg postatakarékpénztár útján befizetett fel
ügyeleti illeték szabályszerű időben befizettettnek tekintendő, ha b igazo
lást nyert, hogy a felügyeleti illeték, illetőleg az erről szóló posta
takarékpénztári cheque az illetékes bányakapitányság (bányabizlosság) 
czímére legkésőbb a kutatási engedély lejárati napját megelőző máso
dik napon postára adatott. 

3. §. A postán érkező zártkutatmányi bejelentések boritékai, 
amenynyiben a felügyeleti illeték egy idejüleg nem érkezett be, a bánya
kapitányságok (bányabiztosságok) által a bejelentéshez csatolandók és 
megőrzendők, s ha azokon a postára adás ideje a poslabélyegzés alapján 
határozottan meg nem állapítható, amenynyiben folyamodó szükség esetén 
(2. §.) a bányakapitányság (bányabiztosság) által kipocsálott felhívásra 
az ellenkezőt a posta által kiállított valamely okmánynyal 20 nap 
alatt nem igazolja, az vélelmezendő, hogy a bejelentés a beérkezés 
előtti napon adatott postára. 

4. §. A felügyeleti illetéknek posta, illetőleg postatakarékpénztár 
útján eszközölt befizetése esetén a posta-, illetőleg a fizetési utalvány-
szelvénye, valamint a pénzes levél boritékja az ügyiratokhoz csatolandó 
és megőrzendő, s ha ezen szelvény, illetőleg boriték alapján a postára 
adás ideje határozottan meg nem állapitható, folyamodó szükség esetén 
a bányakapitányság (bányabiztosság) által kibocsátott felhívásra 20 
nap alatt köteles a posta által kiállított valamely okmánynyal igazolni, 
hogy a szóban lévő felügyeleti illeték, illetőleg az erre vonatkozó posta-
takarékpénztári cheque mikor adatott postára. 

5. §. A zártkulatmányi bejelentés, illetőleg a meghoszszabbítási 
kérelem, amenynyiben folyamodó a felügyeleti illeték befizetésére vonat
kozó rendelkezéseknek eleget nem tesz, haladék nélkül viszszaulasítandó 
s az esetleg befizetett felügyeleti illeték a posta portó levonásával 
viszszaküldendő. 

6. §. A bányakapitányságoknál (bányabiztosságoknál) közvetlenül 
befizetett felügyeleti illetékről a fél részére nyugtát kell kiállítani. 

7. A zártkutatmányok után járó évi 8 K, illetőleg az erdélyi 
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régi arany kerületben, az abrudbánya-verespataki bányamegyében és a 
felsőbányái bányamegyének a kincstári bányatelkek határain kívül 
(e bányamegyében a kincstári bányatelkek határain belül, a lebegő vo
nalon felül lévő területen bejelentett zártkutatmányok után felügyeleti 
illeték nem jár) fekvő területen dívó kisebb méretű zártkutatmányok 
után pedig évi 2 K felügyeleti illeték (1885. XIV. t.-cz. 2. §.) a kutatási 
engedély meghoszszabbításakor egy egész évre, a zártkutatmány be
jelentése alkalmával pedig csak azon időszakra fizetendő be, a melyre 
a zártkulatmány alapjául szolgáló kutatási engedély érvénye még ki
terjed, megjegyeztetvén, bogy egy évnegyeden alóli időszak mindig 
egész évnegyednek veendő. 

8. §. Ha a szabályszerű időben befizetett felügyeleti illeték ősz-
szege nem felel meg a bejelentett, illetőleg a meghoszszabbítani kért 
kutatási engedélyre jegyzett zártkutatmányok után járó törvényes fel
ügyeleti illeték öszszegének, akkor — amenynyiben a fél fizetési határ
időn belül mást kifejezetten nem kérelmez — csak a bejelentés, ille
tőleg a rájegyzés sorrendjében elől lévő azon zártkutatmányok erősít
hetők meg, illetőleg tekinthetők továbbra is jogérvényesen fennállók
nak, a melyeknek felügyeleti illetéke a befizetett öszszegben még fede
zetet talál. 

Egy már meglevő kutatási engedély alapján eszközölt zártkutat
mányi bejelentésnél azonban, ha a köiülményekből valószínűnek lát
szik, hogy a fél csak tévedésből fizetett be kevesebb illetéket s a bánya
kapitányságnak (bányabiztosságnak) a keltezés napján postára adandó 
felhívására a hiányzó ö-zszeget a keltezéstől számított 8 nap alatt 
befizeti, illetőleg postára adja, a bejelentett öszszes zártkutatmányok 
megerősítendők. 

9. §. Ha a zártkutatmányi bejelentés, illetőleg a meghoszszabbí-
tási kérelem után a felügyeleti illeték szabályszerű időben befizettetett, 
a bányakapitányság (bányabiztosság) a bejelentést, illetőleg a meg-
hoszszabbítási kérelmet azonnal érdemleges bírálat alá veszi s ameny
nyiben a bejelentett zártkutatmányok megerősílése, illetőleg a kutatási 
engedély kérelmezett meghoszszabbítása a bányatörvényben megálla
pított okokból nem volna eszközölhető, azokat haladék nélkül viszsza-
ulasítja; ha pedig a bejelentésnek, illetőleg a meghoszszabbítási kére
lemnek lényegtelen hiányai vannak, folyamadót azoknak 20 nap alatt 
való pótlására felhívja. 

10. §. Ha a pótlás a kitűzött 20 nap alatt a bányakapitányság
hoz (bányabiztossághoz) be nem érkezik, vagy ha a beérkezett póllás 
nem kielégítő, a bejelentés, illetőleg a meghoszszabbítási kérelem 
haladék nélkül viszszautasítandó. 

11. §. A 3., 4. és 9. §-ok szerint kiszabandó 20 napi határidő, 
mely alatt az igazolásnak, illetőleg a pótlásnak a bányakapitánysághoz 
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(bányabiztossághoz) be kell érkeznie, az igazolásra, illetőleg a pótlásra 
való felhívás keltezésétől számítandó, miért is a bányakapitányság 
(bányabiztosság) köteles ezen felhívást a keltezés napján postára adni. 

12. §. A 9. és 10. § ok értelmében viszszautasílott bejelentések 
és meghoszszabbítási kérelmek után befizetett felügyeleti illetékek a 
viszszaulasító határozat jogerőre való emelkedése után a félnek a posta
portó levonásával viszszaküldendők. 

13. §. A zártkutatmányok átírása olyan kutatási engedélyre 
amelynek érvényességi időtartama rövidebb mint az eredetileg alapul 
szolgáló kutatási engedélyé, a fél kérelmére a felügyeleti illeték viszsza-
térítésére való igény nélkül akadálytalanul eszközölhető. . 

14. §. A zártkulatmányoknak olyan kutatási engedélyre való át
írása, amely kutatási engedélynek érvényességi időtartama hoszszabb 
mint az eredetileg alapul szolgáló kutatási engedélyé, csak akkor eszkö
zölhető, ha az érvényességi időtartamok különbözetére eső s a 7. §. 
szerint kiszámítandó felügyeleti illeték előzőleg lefizettetett. 

15. §. A bányakapitányság (bányabiztosság) a posta útján vagy 
közvetlenül beíizetett felügyeleti illetéket tekintet nélkül arra, hogy a 
bejelentés, illetőleg a meghoszszabbítási vagy átírási kérelem elfogad
tatott-e vagy sem, a befizetés napján bevételezi a felügyeleti illetékek 
naplójában. A megerősített zárlkutalmányi bejelentések, illetőleg a meg-
hoszszabbított kutatási engedélyen alapuló zártkutatmányok után ese
dékes, valamint a 14. §. szerint befizetett felügyeleti illetéket pedig a 
megerősítéssel, meghoszszabbítással, illetőleg az átírással egyidejűleg 
a felügyeleti illetékek naplójában kiadásba helyezi s a felügyeleti ille
ték ellenőrzési naplójában bevételezi. 

16. §. A felügyeleti illeték ellenőrzési naplója minden hó utolsó 
napján, valamint időközben is mindenkor, amikor a véglegesen meg
állapított, vagyis az adóhivatalba beszállítandó felügyeleti illeték, ösz-
szege az 5.000 K-t meghaladja, lezárandó, s a készletben lévő fel
ügyeleti illeték, a vonatkozó naplókivonal kíséretében beszállítandó a 
bányakapitányság (bányabiztosság) székhelyén lévő kir. adóhivatalba. 

A budapesti bányakapitányság a felügyeleti illetéket a budapesti 
IV. ker. állampénztárba, a zalatnai bányakapitányság pedig a gyula
fehérvári m. kir. adóhivatalba szállítja be. 

17. §. A felügyeleti illeték ellenőrzési naplója az adóhivatali nyug
ták kíséretében minden év végével beküldendő a m. kir. pénzügy
minisztérium számvevősége jövedéki csoportjának. 

18. íj. Ezen rendelet 1909. évi április hó 1-én lép hatályba, vagyis 
vonatkozik az 1909. évi márczius hó 31-én túl bejelentelt zártkutat-
mányokra, illetőleg az ezen határnapon túl lejáró kutatási engedélyek 
meghoszszabbítására. 

Budapest, 1908. évi deczember hó 30-án. 
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Aktuális javaslatok bányatüzekből és gázrobbaná
sokból keletkezhető katasztrófák megelőzésére. 

(Folytatás a 280. oldalhoz.) 

IL 

Általánosan ismert dolog, hogy a legújabb idők egynémely 
nagyobb bányakatasztrófája oly időpontra esett, a melyben hoszszabb 
ideig tartott magasabb levegőnyomásra, hirtelenül nagyobb levegő-
depreszszió következett. A bányakatasztrófák és a meteorológiai jelen
ségek közölt való öszszeí'üggést, mindez ideig nem sikerült kielégítő 
módon megokolni. Bronn Israel .legor, Rombachban (Lotharingia) azt 
állítja, hogy ez esetben az atmoszferikus levegő ózonban való tartalma 
jelentős módon közrehat már azért is, mivel több ózon soha sincsen 
az atmoszferikus levegőben, mint a depreszszió hirtelenül való beállá
sának időperiodusában. Ide vonatkozólag be van igazolva, hogy a 
barométer állásának hirtelenül való süiyedése alkalmával, anynyi ózon 
van a levegőben, hogy még a nagyvasolvasztókban végbemenő égés 
folyamatot is észrevehető módon élénkíteni képes. (Stahl u. Eisen. 1907. 
346. old.) — Ismeretes dolog továbbá, hogy az ózon, okszidáczió folya
matok közben, hathatós katalizátorként működik. Megállapították, hogy 
az olyan robbanó gázos bányalevegő, amely a levegőnek és a gáznak 
ártalmatlan keverékéből állott öszsze, — rendkívül veszedelmessé válik, 
mihelyest levegő-depreszsziók beállásával, ózonban való tartalma foko
zódik. Ezen veszedelem azonban elhárítható, ha arról történik gondos
kodás, hogy a bánya szellőzésére rendelt levegőnek, a veszedelmesek
nek ismert bányarészletekbe való bevezetése előtt, ózonban való tar
talmától megfosztassék. Ez akként történhet meg, hogy a levegőt elő
zőleg töltőtornyokon, aknákon és más oly készületeken vezetik át, a 
melyek ozónt elvonó anyagokkal, manganhiperokszíddal, rézokszíddal. 
vasokszíddal stb. vannak teletöltve. Az ózonnak elvonására, vashulladék
kal megtöltött szellőző-aknák, szellőző-kürtők vagy szellőző vágatok is 
jó szolgálatot tehetnek. A hatást, manganokszidot, vagy rézokszidot 
tartalmazó vízzel való permezetés útján, még fokozni lehet. (Zft. d. 
Verb. d. Brg. Btrl. 1909 . 2 . sz.) 

A bányászati tájékoztató mérések történetéhez. 
Kadainka Viktor előadása a bányászati egyesületben Kladnón. 

(A Zeitschrift des Verbandes der Bergbaubetriebsleiter 1909. évi 1. s köv. számaiból 
kivonatosan.) 

(folytatás a 283 oldalhoz.) 

Az eddig elősorolt rövid történeti viszszapíllantások igen szembe 
tünő módon igazolják, hogy az ókor tudósai a különböző tudományokat 
nagy buzgósággal űzték. — azt is látjuk azonban ezekből a vázlatok-
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ból, hogy a tudományokat, fejlesztésük igen nagy kárára, ezen ősi idők
ben még nem osztották fel külön diszcziplinákra. A legtöbb esetben 
egy és ugyanazon tudós nem csak bölczészettel. hanem matematikával, 
mechanikával és geometriával ís foglalkozott. Ilyenek voltak: Plató 
Pithagorasz és Archimedes is. 

Az ókori tudás, nagyrészt csak közelítő számításokra volt alapítva, 
a nevezetesebb tudósok tekintélye döntött, állításaik megtámadhatlanok 
voltak és fejtegetéseiket senki sem merte kritikailag bonczolgatni. 

A tudományos kutatások eredményeit, már a régi ókorban is 
átvitték a gyakorlati életbe, a hol a földmérés czéljaira hasznosították. 

Feltétlenül felmerül a kérdés a bányamivelés akkori időben való 
állásáról és arról váljon létezett ekkor már rendszeres oly bánya
mivelés a mely mérések nyomán űzetett? Alig lehet kétség a fölött, 
hogy az ókorban sem fejtették a hasznosítható ásványokat pusztán 
a külön és nagyon valószínű, hogy a bányamiveletek már régesrégen 
a felszín alá hatoltak. Ha azonban felszín alatt járó bányamiveletek, 
léteztek, ezekben tájékozódni kellett; a földalatti bányajáratokban való 
tájékozódás azonban, mérő-munkálatok nélkül, nyilván merő lehetet
lenség. 

Hogy az ősi ókorban létezett bányamiveletek kiterjedéséről fogal
mat szerezhessünk, nem kell tovább mint Ázsia kultur népeinek ókori 
történetére viszszalapoznunk, nem kell mást mint az akkori idők fém
es bronz-szobrait,, az óriási hadseregek mintaszerű felszerelését, az 
uralkodó fejedelmek meseszerű gazdagságát tekintenünk és feltétlenül 
megbízható adatokat szereztünk arról, hogy amaz országokban, már 
nagyon rég idők óta élénken űzték ősi elődeink a bányamivelést és a 
vele szorosan öszszefüggő kohászatot. A szerszámok és fegyverek ké
szítésére kizárólag vasat használtak; bizonyos tehát, hogy a vaskő bá
nyászata rendkivül élénk volt. 

A vas hasznosításának kezdőkorát nem lehet teljes bizonyosság
gal megállapítani. Egiptom ősi lakói bizonyára már a legrégibb ókor
ban is értettek ahhoz, miként kelljen a vasat, érczeiböl előállitani, — 
mert ha ezt a feltevést tagadjuk, alig tudjuk módját annak miként 
faraghatták meg, 3000 évvel időszámításunk előtt, piramisaik, óriási, 
kemény gránit- és porfir-kőkoczkáit. Delhiben. 50. kg. nehéz oly több 
darabból egygyé kovácsolt vasdarabot találtak, melynek korát legalább 
is 3000 évvel lehet megbecsülni. A kinaiak Írásaiban, a vas hasznosí
tásának nyomait a Krisztus előtt való 2557. évig lehet követni. Angol
országban oly vassalakhányókra akadtak, a melyek a jelen után ítélve, 
Hadrián római császár korából valók, ki itt fegyvergyárat tartott 
üzemben. 

(Folytatjuk.) 
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Kiegyenlitőtelepes szállítógép. 
(A íSiemens-Sehukkert művek konstrukcziója.) 

(3 rajzzal.) 

A íoszállíló-aknák szállító gépeinek hajtómotorjai között kétségen 
kívül első sorban az elektromotorok válnak be, ha ezek kormányzó
gép-dinamókkal kapcsolva vannak. A szállító motor megindítása akként 
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történik, hogy a kormányzó-gép, közvetlenül a szállitó-mólorra van 
szerelve és, hogy feszültségét, a gerjesztés változtatása útján a kivánt 
értékre hozzák. (Leonard-kapcsolás). A kapcsolás ezen módjának elő
nyös oldala az, hogy a szállítás sebessége, csupán a kormányzó-emelő 
állásától függ, a terheléstől tehát teljesen független. Ehhez járul még 
az is, hogy a hajtógépnek teljesítése, a változó erőfogyaszlás daczára, 
minden egyes szállító-periódus folyamán, alkalmas kiegyenlítő beren
dezés közvetítésével, gyakorlatilag állandó értéken megtartható. 

Az Ilgner-átalakitó a kiegyenlítést azon lendítő kerék útján vé
gezi, amely a kormányzó gépet hajtó átalakitó-mótor göröndjére van 
szerelve. 

2. sz. rajz 
A kapcsolás sematikus rajza. 

Mt Kormányzó dinamó, E,, Kiegyenlítőgép gerjesztése. 
M3 Szállító motor, Et Segítőgép gerjesztése. 
M:í Kiegyenlítőgép, W Ellentállás. 
M, Segítőgép, 

Ha a tüzelő-anyagban való megtakarítások kívánatosak, az ener
giának átalakítása közben előálló veszteségek csökkentésére kell töre
kedni. Ilyenkor a kormányzó-gépet, az áramot átalakító motornak elha
gyásával, közvetlenül a gőzgéppel kapcsolva, a kiegyenlítést nem lendítő 
kerék, hanem valamely battériának segítségül vétele mellett végezik; 
a battéria használása mellett, a világitó-elektromos-áram, a gőzgép 
üzemének szünetelésétől teljesen függetlenné van téve. A battériát e 
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melleit akként méretezik, hogy a gőzgépet, fél sebességgel, esetleg egy
magában is elhajthatja. 

Ilyenszerü telepet létesítettek ujabban a Siemens-Schukkeii mű
vek a Friedrichshall A. fi. kalimú'veí számára Sehnde-ben ( 1 . a becsa
tolt 1. sz. nézetrajzol), a hol az .1/, kormányzéjgép (1. a becsalok 2. sz. 
vázlatrajzot) amely az M, szállító-motort táplálja, az kiegyenlítő 

1 

géppel közvetlenül van kapcsolva. Mind a két gépet, a gőzgép köz
vetlenül hajija (1 1. sz. r.). A kiegyenlítő gép gerjesztése, a szállitő-mó-
tor elfektusfogyasztása arányában, önműködőlég akként történik, hogy 
nagy fogyasztás pillanataiban a betteriától, motorként kapja a moz
gató erőt, és igy a gőzgépet munkájában támogatja, míg a szállitó gép 
özemének szüneteiben dinamó módjára dolgozván, a battériát tölti. 
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Ennek elérése végeit a kiegyenlitőgép Et gerjesztésének áramkörébe 
valamely Mt segítőgép-horgony van közbecsatolva; a segilőgépet a 
szállitó-mótor göröndje hajtja (L a becsalolt 3. sz. nézetrajzol). Feszült
sége tehát ezen mólor fordulatszámával, vagyis Leonard-kapcsolásnál. 
feszültségével, arányos. Miután továbbá a segitőgép gerjeszlőárama. a 
szállitó-mótor áramkörében fekvő W ellentállástól jön, a segilő gép
nek feszültsége, egyideüleg a szállitó-mótor áramerősségével, vagyis 
teljesítésével is arányos. A segitőgép a kiegyenlitőgép gerjesztő körében, 
a battéria feszültségével ellentétesen hat. A kiegyenlitőgép elektromó-
torikus ereje tehát a szállitó-mótor nagy teljesítése esetén .csökken, 
szünet-közökben pedig erősödik. A kiegyenlítés ilyenképpen teljes ha
tásba lép a nélkül, hogy relais-sel felszerelt szabályozó készüléket 
kellene használatba venni A kiegyenlitőgép magneskörébe beiktatott 
szabályozó ellentállás arra szolgál, hogy a gőzgép közepes teljesítését, 
a szállitó-mótornak, a kasjáralok gyakoriságától függő, közepes fogyasz
tásával öszszehangzásba hozza. 

A kormányzó- és kiegyenlitő-gép hajtására rendelt gőzgép egyúttal 
a forgó-áram-generátorát is hajija, amely a többi üzemeket energiával 
ellátja. 

n is 
5zemélyi hirek. 

g] ' ; HÜ 
K i n e v e z é s e k . Nehoda János a ki Marton Cyörgy igazgatónak eltávo

zása óta a korompai vasgyár vezetésével volt megbízva, legujabban a vasgyár igaz
gatójává lett kinevezve. — A Rimamurány Salgótarjáni Vasmű R.-T. vezérigazgatója 
Dr. Chalaupek Józsefet ki eddig Mizserfán, bányaorvosi minőségben működött 
Ózdra, kórházi orvossá nevezte ki. ^Munka. 1909. 1. sz ) — A m. kir. [földmivelés
ügyi miniszter Dr. Kormos Tivadart, a földtani intézetnél ideiglenes minőségben 
viselt másodosztályú geologusi állásában véglegesítette. (Bp. Kzl. 1909. 18. sz.) — 
A Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat Dr. Vitéz Lajos-t, Orosháza község 
és Gyopáros fürdő orvosát, bányaorvossá nevezte ki Petrozsényben. (Petrozsény és 
Vidéke'. 1909. 4-. sz.) — A Vajdahunyad 1909. évi ét. száma szerint a pénzügy
miniszter vezetésével megbízott miniszterelnök a vajdahunyadi m. kir. vasgyár tiszti
karának létszámában előléptette: Dr. Büchler Mór főorvost, Husovszky Gábor 
főellenőrt, Polgár Ödön főellenőrt, Borcziczky Béla ellenőrt, Csák Gusztáv 
és Istvánffi László mérnököket, Balassa Húgó, Beck Arthur, Páljános Károly 
hivatalnokokat és Láng Gusztáv segédmérnököt; kinevezte továbbá: Ferjencsik 
Györgyöt főmérnökké és Bernolák Bélát ellenőrré. — A m. kir. állam vasgyárak 
központi igazgatósága a vajdahunyadi vasgyár altiszti létszámában, Vajdahunyadon 
Schweighoffer Ferencz üzemi növendéket, művezetővé (III. fiz. oszt., III. íiz. fok.). 
Ágoston Antal ideiglenes iroda kezelőt, irodakezelővé (III. fiz. oszt., III. fiz. fok.), 
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Soltész Dénes üzemi növendéket, ideiglenes művezetővé; Gyaláron és Govásdián: 
Linássy Gracissót (111. fiz. oszt. II. fiz. fok.) művezetővé és Farkas József ideig
lenes irodakezelőt, (III. fiz. oszt. 111. fiz. fok.-ba) iroda kezelővé nevezte ki. — Vajda
hunyadon id. Orencsák Simon művezető a II. fiz. oszt., 11. fiz. fok.-ból, a II. fiz. 
oszt. I. fiz. fokozatába, Dizmacsek Árpád irodakezelő a 111. fiz. oszt. I. fiz. fok.-ból, 
a II. fiz. oszt. III. fiz. fokozatába, Filcsák P. János művezető a III. fiiz. oszt. I. fiz. 
fok.-ból, a II. fiz. oszt. III. fiz. fokozatába és Chaura Ottokár üzemi felvigyázó a 
III. fiz. oszt. III. fiz. fok.-ból, ugyanazon fiz. oszt. II. fiz. fokozatába; Gyaláron és 
Govásdián: Cseh János bányafelőr a III. fiz. oszt. I. fiz. fok.-ból, a 11. fiz. oszt. 
III. fiz. fokozatába, Viboch Emil bányafelőr és Mozola András bányafelőr a III. 
fiz. oszt. II. fiz. fok.-ból a III. fiz. oszt. I. fizetési fokozatába, Urszinyi Gyula üzem
vezető a III. fiz. oszt. II. fiz. fok-ból a III fiz. oszt. I. fiz. fokozatába lépett elő. — 
(E. T. 1/19. 1909.) 

Á t h e l y e z é s . A m. kir. pénzügyminisztérium Tumann Kálmán bányatiszt
jelöltet a bányászati és erdészeti főiskolától a selmeczi bányaigazgatóság kerületébe 
helyezte át. (P. M. 142-323.) 908. sz. A bányaigazgatóság a szélaknai b. hivatalhoz 
(Zsigmondakna) osztotta be. 283/909. sz. r. — Grünhut Gyula bányatisztjelölt a 
a selmeczi Ferencz József aknáról a körmöczi bányahivatalhoz helyeztetett át (Selm. 
bányáig. 283. sz. rend.) 

L a k á s v á l t o z á s . Kiss Mihály aknász lakását NemtibányáróJ, Pilis Szent 
Ivánra (Lipót akna) p. Pilisvörösvárra helyezte át. (I./23. 1909.) 

H a l á l o z á s . Miklós István m. kir. pénztári kezelőtiszt f. hó 22-én reggel, 
két heti súlyos betegség után tüdő- és mellhártyagyulladás következtében, Nagybá
nyán meghalt. Temetése vasárnap, január hó 24-én volt, d. e. 11 órakor. A m. kir 
bányaigazgatóság tisztikara gyászlapot adott ki és koszorút helyezett a ravatalra 
(Nagybánya és Vidéke. 1909. 4. sz) 

U — ni 

Híraóások. 
(é) 

A budai a lagút m e g v i z s g á l á s a . A budai várhegyi alagút a múlt 
év tavaszán a magyar állam tulajdonába ment át. Minthogy azonban 
a régi alagút-társaság meglehetősen elhanyagolt állapotban adta át a 
kincstárnak az alagutat, ezért a pénzügyminisztérium mindenekelőtt a 
kijavitásáról kivánt gondoskodni. E czélból dr. Wekerle Sándor, mint 
a pénzügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök, az alagút 
megvizsgálására bízottságot küldött ki, amelynek elnöke iglói dr. Szon-
tagh Tamás királyi tanácsos, a földtani intézet főgeológusa, tagjai 
pedig Machan Ottó székesfővárosi bányamérnök, Schwartz Gyula kör
möczbányai főbányamérnök és dr, Papp Károly, a földtani intézet 
osztálygeológusa. Ez a bizottság még az ősz folyamán alaposan átkutatta 
úgy az alagutat, mint ennek környékét, hogy a falazatokat rongáló vizek 
eredetét felderítse. A bizottság munkálataival elkészülvén, terjedelmes 
jelentését nyomtatásban terjesztette fel dr. Wekerle Sándor miniszter
elnöknek. 

A számos térképpel és geológiai szelvénynyel illusztrált jelentés 
főképp az alagút hidrogeológiai viszonyaival foglalkozik s így előtanul-
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mány gyanánt szolgál az alagút falazatának viznientesítése és gyökeres 
kijavilása ügyében készítendő műszaki javaslathoz. A javaslat ismerteti 
az alagút építésének a történetét, részletesen leirja azt a 40 méter 
mély aknát, amely a budai Szentgyörgytérről az alagút titkos üregébe 
vezet. Ezt az aknát a budai várparancsnokság 1854-ben azért vágatta, 
hogy rajta a várbeli őrség az alagútba bejuthasson. Minthogy azonban 
időközben a vár hadászati jelentősége megszűnt, ott maradtak czélta-
lanul a hatalmas üregek. A jelentés főrésze az alagút hidrogeológiai 
viszonyait tárgyalja, kimutatva, hogy a Várhegy alapkőzete a budai 
márga, amelyet a tetőn 5 — 6 méter vastag mésztufa borit. Ebben a 
mésztufában temérdek sziklapincze és egyéb török időbeli üreg van 
kivájva. A bizottság csupán a Szentgyörgy-tértől a Szentháromság-térig 
hatvan sziklapinczét kutatott fel, amelyből 8, esetleg 10 méteres kürtők 
nyúltak fel egykoron a napszinre. A laza törmelékkel betöltött üregek 
valóságos gyűjtői a csapadékvizeknek, amit még szaporít a régi, hiányos 
csatornák szenynyes vize is. Mindezek a vizek a budai márga 10—15 
fokos dülésü padjai mentén az alagút felé szivárognak s ennek falazatait 
félszázad óta állandóan rongálják. Az alagút építője, a hírneves Clark 
Ádám ugyan gondoskodott az alagút burkolatán vízlevezető csatornák
ról, azonban ezek nem váltak be. A jelentés végül az öszszegezésben 
a vízmentesítő munkálatokat fejtegeti, amelyekre különösen az alagút 
északi falazata mögött lesz szükség. (Egyetértés. 19U9. 20. sz.) 

Az állami v a s g y á r a k köréből . Az állami vasgyárak némely 
vasgyártmányainak a magyar korona országaiban való elárusításával 
főügynökként megbízott Juhos Gyula és Társa budapesti czég megbí
zása lejárván, ez év kezdetétől a szóban levő gyártmányokat maga az 
állami vasgyárak középponti igazgatósága a kebelében fönnálló keres
kedelmi osztály útján árusítja. Az ez alkalomból szükségesekké vált 
szervezeti változtatások kapcsán a pénzügyminiszter Rüler Oltó kir. 
tanácsos középponti igazgató-helyettest, eddigi teendőinek meghagyá
sával, kereskedelmi igazgatóvá: Fabiseh József felügyelőt, az emiitett 
kereskedelmi osztály főnökét főfelügyelővé, Rotli Pál kir. tanácsost, a 
budapesti gépgyár főnökét, valamint Fleischmann Győző főfelügyelőt, 
a diósgyőri gyár főnökét igazgató-helyettesekké nevezte ki. (Bp. Hrlp. 
1909. 17. sz.) 

Gyémántmezök. Dernburg, német gyarmatügyi államtitkár, aki tudvalevőleg 
hoszszabb utazást tett Nyugat-Afrikában, f. hó 21-én este a német birodalmi gyűlés 
palotájában felolvasást tartott, melyben afrikai utazásában szerzett tapasztalatairól 
számolt be s a lüderitz-öböl közelében felfedezett gyémántmezőt ismertette. A gyémánt 
utáni kutatásoknál — mondotta Dernburg — a durva, szemes homok felső rétegében 
kisalakú achátokkal s más, kevésbbé értékes nemes kövekkel keverten, gyémántokra 
bukkantak, melyek egyötöd-háromnegyed karátosak voltak. A gyémántok többnyire 
tökéletes oktaeder-alakuak. A terület, amelyen a drágakövekre bukkantak, félhod-
alaku sávban öleli át lüderitz-öbölt, délen, az Krzsébet-öblön alul, kezdődik s észak 
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felé húzódik a tengerig, Anichab közelében. A gyémántmező felfedezéséről egyelőre 
csak anynyit mondhatni, hogy az fontos esemény; behatóbban majd csak pontos 
mérések után lehet nyilatkozni. Rendszeres kutatást csak szeptember óta végeznek 
azon területen, addig mindöszsze 2720 karát volt 'az eredmény. A szeptember óta 
végzett kutatások eredménye: szeptember 0644. október 6821, november 10.228. 
deczember 11.549 karát, öszszesen 39.762 karát, mintegy 1,000,000 márka (1 márka 
= 1 K 20 f) értékben. (Egyetértés. 1909. 21, sz ) 

Balesetek. 
; Él 

A Dette Publique sóbányában (Törökország) földrengés következtében, 
január 21-én, nyolcz ember elpusztult. (Napilapok. 1909. 18. sz.) Állandó zápor
eső következtében a bányákban több töltés beomlott. A Wíttvatersrand-ctrrin//-
bányában az úgynevezett Knight-töltés áttört, a minek következtében a bányát víz 
árasztotta el. Tíz fehér és százötven bennszülött ember a vízbefult. i Bp. Hrlp 1909. 
19. sz.) 

Közlekeőés. 
A kereskedelmi miniszter Igló város közönségének a cs. kir. szab. 

kassa-oderbergi vasút Igló állomásából kiindulólag Merényen át a m. 
kir. államvasutak Betlér állomásáig, továbbá ezen vonalból Merény-
nél kiágazólag Szepesremete érintésével Szomolnokhutáig vezetendő 
rendes nyomtávú gőzüzemű h. é. vasútvonalra az előmunkálati enge
dély érvényél megújította. (Szepesi Hirnök. 1909. 4. sz.) — A keres
kedelmi miniszter a Betlér-Igló illetve Dobsina és Poprád-Felka 
között tervezett vasúli öszszeköltetés módozatainak megállapítása végett 
február hó 3-ára értekezletet tűzött ki. (Szepesi Lapok. 1909. 9. sz) 

Az országos kataszteri felmérésnél alkalmazandó sokszögelési fel
mérési eljárásra vonatkozó utasítás 4 (négy) korona áron, a felmérési fel
ügyelőségnél, kataszteri térképtáraknál, a háromszögelő hivatalnál és az állami 
nyomdánál megszerezhető. Az utasítás tervezetét irta: Dobrovics Győző, m. kir. 
háromszögelő' hivatali főnök. Tartalmának részletei a következők: Sokszögelési 
utasítás. A sokszögelés czélja. A sokszögelés alapja. A sokszögelés munkabeosztása. 
Sokszögelési előmunkálatok. Alapháromszögelési pontok öszszrendezőinek jegyzéke. 
Kitűzési vázlat. A terepszemle. Az alappontok helyszínelése. Elpusztult alappontok 
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fölkeresése. A sokszögvonalok elrendezésének általános szabályai. Sokszögelési háló
satok kifejlesztése, A háromszögelési alaphálózat süritése. A háromszögelési pontok 
közbeiktatása köriili teendők. Jelek építése a közbeiktatott háromszögelési pontokon. 
A közbeiktatott háromszögelési pontok helyzetének előzetes meghatározása. Észlelési 
vázlat szerkesztése. Irányszögmérések. A közbeiktatott háromszögelési pontok öszsz-
rendezői kiszámításának előkészítő munkálatai. Középértékek megállapítása Jegy
zékek és számítási fűzetek. Öszszrendczők jegyzéke. Számított délszögek és oldalak 
jegyzéke. Öszszrendezői számítások füzete. Délszög és oldalszámílási füzet. Oldal- és 
délszögszámítás. Az öszszrendezök számítása. A mért irányszögek tájékozása. Az 
öszszrendezők számításához szükséges távolságok megállapítása. (Háromszög fölol
dása.) Az öszszrendezők kiszámítása. Ellenőrző számítások; hibahatár. A mérési 
szelvényvonalhálózatra vonatkoztatott öszszrendezők. A sokszögelési hálózat kifej
lesztése. A sokszögelési hálózat kifejlesztésének részletes szabályai. A sokszögelési 
hálózat kifejlesztése körüli teendők. Sokszögpontok megjelölése. A sokszögpontok 
helyzetének rajzi meghatározása. Irány-szögmérések. Hoszszmérések. A sokszögpon
tok öszszrendezőinek kiszámítása körüli teendők. A sokszögvonalak számítási sor
rendjének megállapítása. Középértékek és törési szögek képzése. A sokszögpontok 
öszszrendezőinek számítása. Hibahatárok. A mérési vonalhálózat. A mérési vonal
hálózat kifejlesztésének szabályai. A mérési vonalhálózat kifejlesztése körüli teen
dők. A mérési vonalok kijelölése. Vázlatszerkesztés a mérési vonalhálózatról. A 
mérési vonalok hoszszmérése. A mérési vonalhálózat pontjai öszszrendezőinek szá
mítása. Hibahatárok. Hibahatárok városméréseknél. Állandósítás. Alapelvek. Az 
állandósítás módja. Helyszínrajzi leírások. A sokszögelési munkálatok kapcsolata a 
részletes felniérési munkálatokkal, továbbá a sokszögelési munkálatok vizsgálata 
és ellenőrzése. A sokszögelési munkálatok vizsgálata és ellenőrzése. A sokszögelési 
munkálatok ellenőrzésének nemei. A közbeiktatott háromszögelési pontok vizsgálása. 
A sokszögelési hálózat vizsgálása. A sokszögelési munkálatok rendezése és meg
őrzése. (Minták és mellékletek és ezekre vonatkozó megjegyzések.) — Műszerek 
vizsgálása, igazítása és gondozása. A távcső igazítása. A műszer tengelyeinek 
vizsgálása és igazítása. A teodolit felállításának szabályai. A nóniusz és mikroszkóp. 
(A becslőmikroszkóp vizsgálata.) A magassági kör indekszének igazítása. A műszer 
vizsgálása és igazítása a láttani távolságmérés szempontjából, (a) Reichenbach rend
szerű távmérők, b) A szorzó állandó a Porró rendszerű távmérővel, c) A Tichy-
Starke rendszerű távmérők). A műszerek gondozása, (Szögmérések kézikönyve 
Magyarázatok a mintákhoz. Hoszszmérések kézikönyve, stb. stb.) — Bányafelmérők
nek figyelmébe ajánljuk, mert az utasítások igen sok praktikus útbaigazítást tar
talmaznak 

KÜLÖlYÉLÉh 
A mocsár- lavina. Kiltnőre közelében mocsár-lavina indult meg, 

amely haladásában egyik telepes házat a másik után temeti el. A la
vina tompa morajjal halad előre s úgy pusztít, mint a földrengés, mert 
a körülbelől tizenként lábnyi isszappal belepett házakat és földeket el
veszeltnek lehet tekinteni. A lavina sok családot telt hajléktalanná. 
(Bp.-Hlp. 1909. 21. sz.) 



3<w 

Meleg források és a földrengés. A délolaszországi földrengés
ről érkezett hirek szerint Reggio di Calabria közelében a katasztrófa 
után igen sok meleg forrás bugygyant föl. Kétségtelen, hogy e források 
keletkezése okozati öszszefüggésben áll a földrengéssel. Hasonló jelen
séget különben már több izben észleltek földrengés után. Legutóbb 
múlt év novemberében a Bad-Elster közelében levő savanyuvízforrás 
hőmérséklete 14 Celsius fokról 20 fokra emelkedett, úgy. hogy a víz 
gőzölgött. Francziaországban Haute-Garonne megyében, a Baguéres 
de Luchon mellett levő forrás a földrengés után nevezetes változást 
szenvedett: ugyanezt észlelték 1755-ben a lissabonni földrengés után 
Allier-megyében, ahol több forrás vizének hőfoka egyszere felszökkent. 
1883-ban a casamicciolai földrengés alatt az ottani forrás vize ugyan
csak melegebb lett. sőt vannak olyan észleletek is, amikor a források 
hőfoka hirlelen 10 Celsius fokkal szökkent fölebb. Viszont azután arra 
is van több példa, hogy meleg forrás vize földrengés után kihűlt; sőt 
az az eset sem ritka, amikor a forrás vize hirtelen elapad és később 
máshol tör elő. A lissabonni földrengés alatt a karlsbadi forrás vize 
teljes huszonnégy órára kiapadt. Hogy e jelenségek a földrengés tüne
ményével csakugyan okozati öszszefüggésben állanak, kitűnik akkor is, 
ha e két jelenség elterjedésének adatait öszszehasonlítjuk. Meleg források 
csakis az olyan helyeken találhatók, ahol akár a múltban, akár ujabb 
időben tektonikus zavarok fordullak elő; tehát olyan helyeken, ahol 
erősibb földrengések és vulkánikus kitörések voltak. Erre mutat a 
geizirek mőködése is, amikor ezek a forró víziorrások sokszor sza
bályos időközönkint mennydörgésszerű földalalti robaj közepette elő
törnek és gőzölgő vizsugaraik sokszor órák hoszszat 80 méter magas
ságba is felszökkennek, hogy ismét elcsöndesedjenek. Ilyen geizireket 
találunk vulkánikus és seizmikus vidékeken; például Izlandban, Uj-
Zeelandban és az északamerikai Yellowstone-parkban. Ezek a meleg for
rások sokszor bizonyos irányú vonalak szerint igazodnak, amelyek az 
illető vidék hegységének alkatával vannak szoros öszszefüggésben (Törési 
vonalak.) Így például az Érczhegység déli lejtőjének meleg forrásai ama 
törési vonal mentén jelenkeznek, amely Bodenbach-Tetschenlől Karls-
badon át a fenyves-hegységig halad. A rajnavölgyi meleg források észak
ról délre haladó vonal mentén helyezkednek el; igy tehát a felsőrajnai 
mélysík süppedésével vannak öszszefüggésben. A bécsi melegforrások 
vonala egészen Wiener-Neustadtig tart és a keleti Alpokat határoló 1 

hegyszakadékokkal van öszszefüggésben. A vulkánikus és tektonikus 
földrengések és meleg források keletkezése közt való okozati öszsze-
függés tehát már régóta ismert dolog s így azok a hirek, amelyek leg
utóbb a calabriai földrengés után támadt meleg forrásokról szólnak, 
csak a régi tapasztalatoknak megerősítésére szolgálnak. Fontos azonban 
e keletkezett források helyének meghatározása, hogy az igy nyert ada-
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tokát a földrengési terület geológiai viszonyaival öszszehasoniitva és 
kémiai vizsgálat alapján behaló tanulmányokat végezhessenek, amelyek 
révén talán közelebb juthatnánk a föld titokzatos belsejének megis
meréséhez. (P. Napló. 1909. 19. sz ) 

K É R D É S E K é s VÁLASZOK 

Kérdés. Lehet-e aranyat és ezüstöt tartalmazó kénkovandokat 
oly módon előkészíteni, hogy a nemes fémek kinyerése után a kovand 
értékesíthető legyen s ha igen, milyen gépek alkalmasak erre ? 

Válasz. A nemes fémtartalmú kovandok előkészítése csak arra 
szorítkozik, hogy lehetőleg tiszta, rondítóktól mentes kovandol nyer
jünk, egyes cselekben a kovanddal együtt fellépő szabad arany foncso-
rítás útján is kinyerelik. — Ha a tiszta kovand nemes fémlartalma, 
kohászali úton nyeretett ki a kovand már tovább nem értékesíthető, 
mert főlömegc salak gyanánt kerül hányóra. 

A legkedvezőbb eljárás ha a nemes fémtartalmú kovand olyan 
vegyészeti gyárnál értékesíttetik, mely a kovandot, először mint ilyent 
használja fel pl. kénsavgyárlásra, a viszsza maradó pörköt pedig — 
mely rendesen magas vastartalommal bir és a nemes fémet is tartal
mazza további művelelek útján értékesíti. — Intézzen kérdést a bocs-
kói »Klotild * gyárhoz vagy a vittkovitzi gyárhoz Sziléziában. 

TARTALOMJEGYZÉK. 

A m. kir. pénzügymin i sz tér ium ,,a zár tkutatmányi fe lügyelet i i l le
ték bef izetésének s z a b á l y o z á s a t á r g y á b a n " 1908. évi 116,103. szám a la t t 
k iadot t körrendelete . — Aktuál i s j a v a s l a t o k bányatüzekböl és gázrobba
n á s o k b ó l ke le tkezhető katasz tró fák m e g e l ő z é s é r e . — A bányászat i tájé
k o z t a t ó mérések tör ténetéhez . — T u d o m á n y - g y a k o r l a t . Kiegyenlítő telepes 
szállítógép. — Hirek. Személyi hirek. — Híradások. — Balesetek. — Közlekedés. 
Irodalom. — Különfélék. — Kérdések és Vá laszok . 
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