
Egyik a coelestin Steierdorf nevű helységből, szintén a Bán
ságból, melyből azonban még nincs példányunk.

A másik azon ásvány, melyet újnak állítanak a Bánság
ban Oravitzáról.

Ugyanis F r e n z e 1 úr Freibergben egy, Oravitzáról bis- 
mutfény-név alatt kapott ásványt t e l l u r b i s m u t h n a k  is
mert fel. Dr. Krenner József szerint a nemz. muzeum gyűjte
ményében levő bismuthitek, melyek Oravitzán a „Therezia“ 
tárnában jönnek elő, alig mutatják nyomát a tellurnak, mig 
ujabb. időben a Csiklován találhatókban ugyan több vau, de 
koránt sincs annyi, hogy azokat tellurbismuthnak lehetne 
nevezni, annyival is kevésbbé, mivel a sok kéntartalom a 
bismuthfények közé sorolja. Ebből azonban nem következik, 
hogy Frenzel ur példánya ne lenne tellurdúsabb, mi őt feljo
gosította ezen ásványt tellurbismuthnak nevezni, mit majd 
Frenzel úrnak ezen ásványra vonatkozó elemzése tisztába fog 
hozni. Hogy tellur van benne, azt különben rég tudták Ora
vitzán.
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VEGYESEK:

S. F. — A német birodalom széntermelése 1862-tffl 1871-ig.

1. Kős z é n .

Németország. Poroszország.
Év: Termelés Érték Termelés Érték

y mázsa: tallér : mázsa: tallér:
1862— 311.525,560— 27.699,298 270.391,194— 23.503,695
1863— 338.134,152— 28.489,558 293.724,980— 24.267,588
1864— 388.179,637— 33.519,080 339.308,882- 28.514,968
1865— 435.894,169— 40.176,364 379.946,072— 34.107,386
1866— 432.594,926— 42.410,038 381.079,893— 35.972,854
1867— 576.161,426— 45.804,734 420.571,116— 39.157,936
1868— 574.095,157— 48.597,029 454.630,648— 41.696,089
1869— 535.487,365— 51.928,403 475.221,881— 44.795,325
1870— 527.905,390— 54.512,360 466.324,753— 46.038,624
1871— 587.465,446— 72.783,765 519.340,875— 60.914,635
T i z é r i ö s b z . 4.647.443,228—445.922,629 4:.000.540,294—378.969,100
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1871-ben a termelési összeg 88*5 °/0-al (Poroszországban 
92 °/0-al) múlta fölül az 1862-dik évit; az érték pedig 162 
°/0-al (Poroszországban 159 °/0-al). A munkások száma 1871-ben 
150,005, Poroszországban 131,575 volt.

2. B a r n a s z é n .

Németország. Poroszország.
Év: Termelés Érték ' Termelés Érték

mázsa: tallér: mázsa: tallér:
1862— 101.687,984— 4.703,363 79.793,624— 3.587,395
1863— 109.189,899— 5.061,241 84.198,718— 3.901,638
1 8 6 4 - 124.078,356— 5.850,176 97.167,537— 4.545,366
1865— 135.161,139— 6.594,571 104.846,793— 5.097,975
1866— 130.661,182— 6.282,697 102.010,586— 4.878,684
1867— 139.896,358— 6.683,681 110.207,562— 5.234,247
1868— 143.487,300— 6.660,840 112.046,463— 5.166,250
1869— 151.390,897— 7.017,227 120.293,754— 5,525,270
1870— 152.104,684— 7.351,039 122.330,423— 5.779,921
1871— 169.664,979— 8.757,548 137.524,902— 6.965,931

TÍZ évi összeg: 1.357.322,778—64.952.383 1.070.420,362—50.683,677

A barnaszén termelési összege 1871-ben 1862-hez képest 
66*8°/0-al (Poroszországban 72.3°/0-al) emelkedett. Ennek ér
téke pedig 85*8 °/0-al (Poroszországban 94*2 °/0-al). A mun
kások száma 1871-ben 23-652 -őt tett ki; Poroszországban 
16‘863-at.

Az összes termelési mennyiség és ennek értéke a tiz 
év alatt volt:
6.004.766,006 mázsa szén 510.875,012 tallér értékkel; Porosz-

országban pedig: ' 
5.070.960,656 „ „ 429.652,777 tallér értékkel;
1872-ben Poroszországban 590.475,512 m. 85.118,828 tál. ért.

kőszenet
és 148.992,730 „ 7.957,125 tál. ért.

b.-szenet
tehát összesen 739.468,242 m. 93.075,953 tallér ér

tékű szenet termeltek. Közép értékben 1 mázsa kőszén értéke 
4.32 garasra s egy má&sa barnaszéné 1*60 garasra tehető. A
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termelés tehát 1871-képest a kőszénre 71.134,637 mázsa, ille
tőleg 24.204,193 tallérral, 13*7 és 39*7 0/0-al, a barnaszénre 
nézve pedig 11.467,828 mázsa (8.3 %) illetőleg 991,194 tallér
ral (14*1 °/0) emelkedett.

A n g o l o r s z á g  k ő s z é n t e r m e l é s e  pedig 1872-ik év
ben 2.469.946,320 mázsát tett ki, tehát Poroszországot: 1879 
millió 470,808 mázsával, vagyis több mint háromszor oly meny- 
nyiséggel múlta fölül. (B. u. Hütt. Ztg. 33. 175 és 33. 172.)

S. F. — A caüforniai borax hatalmas, sőt veszélyes ver
senytársává nőtte ki magát az angol gyárak által monopolisált 
boraxnak. A californiai borax ugyanis Nevadá-ban rendkívüli 
mennyiségben s oly minőségben fordul elő, hogy csak átjegeci- 
teni kell s azonnal a kereskedelemnek adható át, nem csoda 
tehát, hogy ára tetemesen csekélyebb lehet az angol boraxénál, 
ámbár az is megjegyzendő, hogy Nevadából a szállítás igen 
hosszú és költséges, mi az árra nézve lényeges befolyást gya
korol. A londoni piacra először vitt „Nevada-borax“ névvel 
jelölt californiai borax állítólag 991/2 0/0-ú volt, kinézése azonban 
kevésbbé szép, mint az angol gyártmányé, melynek ára a cali
forniai borax megjelenése alkalmával mázsánként egy shilling
gel szállíttatott le. Erre rögtön a californiai borax árát szállí
tották alább. Miután a boraxgyártáshoz szükséges, és New- 
Yorkba óriási mennyiségben szállított bórsav (1873. jun. 1-tő 
aug 20-ig circa 627,063 font) az angol megrendelőknél el nem 

'kelne, ez arra bírhatja a gyárosokat, hogy gyártmányaikat még 
olcsóbban árulják. (Gebe u. Cmp, Draguen-Ber. Drezd. 1873.)

S. F. — Az irtischi és jenissei-i ásványos vajról, C. Sc hmi d t ,  
a „Bull. de I?etersb.“-ban (19.63.) a következőket teszi közzé: L. 
Schwartz, a keleti Siberia fölvételére kiküldött astronomiai 
expeditio főnöke, a jenissei parton, Osnatschennoje-ban lencse- 
sőt borsónagyságú, dudoros szerkezetű, fehéres szinű sónemű 
testből egyes példányokat kapott, mely só a bennszülöttek 
állítása szerint az ottani palás sziklákból szivárog ki, s az 
ott lakóktól enyhítő sebtapasz gyanánt használtatik. A sóval 
még összefüggésben álló nehány paladarabka az állítólagos 
eredetet kétségtelenné tette. — Forró vízben e só majdnem telje
sen feloldódik, oldatlanul csupán aljas kénsavas alumínium és

16
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kénsavas vasoxyd keveréke marad vissza, ellenben a kék lak
must erősen vörösre festő oldat a föntebbi fémek (alumínium, 
vas) közömbös sóin kivül tetemes mennyiségű keserüsót és 
kénsavas ammoniumot, kevés gypszet és glaubersót s kénsavas 
kálium és konyhasó nyomait tartalmazza. — Ehhez hasonló el- 
mállási, illetőleg kiizzadási terméket fehér só alakjában észlelt 
D u h m b e r g  barnauli medicinal-inspector hivatalos utazásai 
alkalmával, Krylotschka fölött mindkét Irtisch-part szürke agyag- 
palá sziklafalain s a f. év január havában szerzőnek hozott is 
belőle példányokat. E só a szomszédos falvak lakosai által 
szintén ugyanazon célra alkalmaztatik, mint a föntebbi, s álta
luk h e g y i - v a j  névvel jelöltetik. E hegyi-vajnál az agyagpala- 
törmelékek s a bennök elhintett és vegyileg, valamint a górcső 
segélyével is kimutatható pyritjegeckék kétségtelenné teszik az 
eredetet s képződési módot. Mig azonban a jenessei-i hegyi-vaj 
tetemes keserüsó- s aljas kénsavas alumnium- és vastartalmára 
s a chloridoknak majdnem teljes hiányára nézve az irtischi-vel 
lényegére nézve megegyezik; lényegesen elüt tőle ez utóbbi 
tetemes gypsz-tartalma által, az irtischiben teljesen hiányzó 
kénsavas ammonium helyett. — 100 részben e két só, száraz ál
lapotban a következő alkatrészeket tartalmazza:

jenissei-i he- Kővaj az
gji vaj, szik- irlischipalá-

lapart ról. vegvsókká csoportositTa: Elenytart.
1854. 1871. jcnissci-i irtischi Jón.  írt

Viz (éshév. veszt.) 38-063 39-941 kénsvs K. 0-133 0.174 --------
Kénsav 35-663 36-384 „ Na. 1-760 1 -144--------
Chlor 0 -020 — „ Am. 17-657 — -------- -
Káli 0.072 0.096 „ Ca. 2-113 16-696 
Nátron 0-786 0'500 „ Mg. 20-274 16BS0 —
Ammóniák 4.548 — konyhasó 0-033 — ---------
Mész 0-870 6-875 az aljas sesquisulphatokban van :
Magnesia 6-758 5-460 kénsavmaradék 9*151 14'9I8 5'491 8-951
Vasoxyd 3-295 1-162 vasoxyd 3-295 H62 0-988 0*349
Timföld 9.925 9-582 timföld 9125 9*582 4*625 4-465

A jenissei-i aminoniadús kovaj a sesquioxydra majdnem 
egy tömecs kénsavat, az irtischi ammonia-ment sziklavaj pedig 
két tömecs kénsavat tartallnaz; amaz a tolfai, beregszászi, mu-
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szagi alunitoknak, emez az élenyült vasgálicnak felel meg. 
Mindkettő az agyagpalában dúsan elszórt apró pyrit-jegecek 
élenyülése s a képződő kénsav bontó hatása által áll elő; 
a keletkező kénsav ngyanis a vele érintkezésben álló földpátok 
kovasavas K., Na., Ca., Al.-át egyrészt, másrészt az augit-csoport 
kovasavas Mg. és vasélecsét támadja meg. A tetemes gypsz- 
tartalom tisztán mutatja, hogy amabban a mészföldpátok (oli- 
goklasz, labradorit) túlnyomó mennyiségben foglaltatuak, mig az 
utóbbiak magnesiája szolgátatja az anyagot a keserűsó kép
ződésére.

S. F. E d . W i n d a k i e w i c z  a d z w i n i a c z i  k é n e l ő -  
j ö  ve t é l r ő l  az „Österr. Zeitschriftu-ban (22. 39.) a követ
kező adatokat közli. Nevezett helység a cseh erdő-iparegylet 
solotwinai uradalmához tartozik. A geologiai szerkezete ez: 
Solotwinától keletre, a Bystrica folyó partjain a fektiben bi
tumenes menilitpalák vehetők észre, ezekre homokos, márgás, 
csak kevéssé bitumenes palák helyezkedvék el, nyugatra ho
mokos, márgás, helyenként bitumenes palákkal váltakozó ré-t 
tegek következnek; keletre márgás finom [homokkövek látha
tók. A 27-ik fúrlyuknál a rétegek a következő sorban követ
ék egymást: sárgás agyag 23', kavics 19', helyenként kéne

geket tartalmazó márga 80', pyritdús márga 20' e réteg sphale- 
ritet, galeenitet és sok ként tartalmazó vizet is foglal magában, 

 ̂ kéntartalmú szürkés agyag 23', gypsztartalmú kékes agyag 
69', lágy, kékes szinü, gypszet nem tartalmazó agyag 24', összesen 
258'. — E képződmény kora tehát — a föntebbi adatok sze
rint — miocan. Naphtán, viaszon stb. kivül különösen sok kén 
jön elő egy szilárd, kéntől teljesen inpregnált, gyakran kén- 
jegeceket is tartalmazó agyagban. A kén mennyisége közép
értékben 17%.

16*
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Titkári közlemények.

A tagdijat 1874-re jun. 10-dike óta jul. 12-ig lefizették: 
Adler Károly, B id th  Albert, Bede Ádám; Buda Elek, Bu- 
rány János, JDe Adda Sándor, Dobay Vilmos, Duma György, 
Frivaldszky János, Ghyczy Géza, Ghyczy Kálmán, Gom- 
bossy János, Hofmann Ernő, Hudoba Gusztáv, Joób Frigyes, 
K le in  Gyula, Knöpfler Gyula, dr. Knöpfler Vilmos, Komarek Fe
renc, Kosztka Vilmos, Krisz Ferenc, dr. Kubacska Hugó, Kuhinka 
Géza, Iiáng Ede, Luczenbacher János, Máriássy Mihály, O r
bán Antal, Popovics V. Sándor, Pulszky Károly, Reichen- 
heller Kálmán, Reitzner Frigyes, Roha Benedek, Rónay Já 
cint, Ruffiny Jenő, Sárkány Miksa, Schneider Gusztáv, Schuller 
Alajos, Serák Károly, Simonidesz Pál, Sramkó Mihály, Stein- 
haus Gyula, Steszán Miksa, Sussner Ferenc, Szakács István, 
Szlavik Dániel, Szumrák Pál, Tribusz Ferenc, Teres József 
és gr. W ass Samu urak, K uhinka Katalin úrnő és a kecs
keméti ref. főtanoda.

Budapest, Légrády Testvérek.



É r t e s í t é s .

A mármaros-szigeti ez idei vándorgyűlésre utazó társ. 
tagok részére a vasúti igazgatóságok nagy részétől az árleen
gedésre vonatkozó átirat már megérkezett. És pedig az enge
dély 50%-al f. évi jul. 25-től szept. 1-ig megadatott: az első 
magy ai -gácsországi, a magyar-nyugati, magyar-éj szakkeleti, 
első erdélyi és a vágvölgyi vasút igazgatóságától; a Duna- 
gőzhajózási társaság ugyanazon időtartamra 331/3°/0-ot enge
délyez összes közlekedési vonalain, tehát a mohács-pécsi vas
úton is; a k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft 331/89l0-ot engedé
lyez jul. 30-tól aug. 14-ig; a m. k. államvasutak igazgató
sága jul. 28-tól aug. 13-ig azon kedvezvényben részesíti a 
társ. tagjait, hogy III. oszt. jegygyei, a II., és IV. oszt. jegy
gyei a III. osztályon utazhatnak, kiterjesztve az engedélyt az 
eperjes-tarnowi vasútra is; a kassa-oderbergi és az alföld-fiu
mei vasúton pedig III. oszt. jegygyei a Il-ik, egy Il-od osz
tályú V2 jegygyei pedig a III. osztályon utazhatnak, az előb- 
bin jul. 25-től sept. 1-ig, az utóbbin pedig jul. 25 tői aug. 
18-ig birnak a jegyek ér vény nyel; a többi vasúttól a válasz 
még nem érkezett be, azonban mind az itt közlöttek, mind 
pedig a még beérkező engedélyezések e hó 20-a körül egész 
terjedelmökben fognak a napilapokban közzététetni, hogy a 
résztvenni óhajtó társ. tagok kellő felvilágosítással bírjanak e 
tárgyban; szükséges azonban, hogy ezen tagtársak a társ. tit
kárnál minél előbb — legfeljebb e hó 24-ig — jelentkezzenek 
a célból, hogy az igazolási jegy számukra a kellő időben 
megküldhető legyen. — A társ. azon t. tagjai pedig, kik a f. 
évi aug. 18—23-ig Győrött tartandó ez idei „orvosok és ter- 

x mészetvizsgálók“ nagygyűlésén mint küldöttség a társ. részé
ről ^karnak részt venni, sziveskedjenek ebbeli szándékukat 
szintén a társ. titkárával közölni, hogy az igazolási irat szá
mukra kiáljitható legyen.

Szükségesnek tartom ennek kapcsában megemliteni, hogy 
a társ. által kiadott — Rézbányára vonatkozó— P o á e p n y -  
féle mű már teljesen elkészült, sőt a társ. tagjai egyrészének 
már szét is küldetett, s e hét vagy legfeljebb a jövő hét foly
tában — julius 24-ig — szét lesz küldve mindazon társulati 
tagok számára, kik ez idei tartozásukat már lerótták. Mivel 
pedig még nehány t. tag ezt nem tette, kötelességemnek tar
tom őket figyelmeztetni, hogy számukra e nagybecsű mű nem 
is fog megküldetni mindaddig, mig ez idei tartozásukat le 
nem róják.

Budapest, 1874. julius 15.
Sajóhelyi Frigyes} 

társ. I. titkár.


