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Bányajogkutatásunk.
(X) Büszkék vagyunk rá, hogy jogász nemzet

nek neveznek. Pedig éppen ez az átkunk. Mert 
a Corpus juris mellett szegények lettünk.

Mig m^l nemzetek a gyakorlati élet érett 
gyümölcseit élvezik, mi még mindig a közjog
nál tatíunk. Paragrafusokkal van kirakva éle
tünk egész útja. Minden hafriredtk apa jogász
nak neveii íiát, de meg is fejiják a váltó- és 
sommásperek. . .

Szóval, a Corpus jurist* Jól tudjuk és — 
még sem boldog a magyar!

Pedig számolnunk kellene a haladó kor 
követelményeivel. Minden cselekedetünket össz
hangzásba hozni a gyakorlati élettel!

Ha tehát jogásznemzet vagyunk — ám 
lássuk is valami hasznát ennek. Jogi tudásunk 
ne csak egymás kijátszására szolgáljon, hanem 
támogassa a közvagyon gyarapodását, erősítse 
a haza minél több polgárát a íjogi önvédelemre. 
S ez a magasabb szempont eszményi érvénye
sülést nyerhet fejlődő bányászatunk terén.

Sehol annyi tájékozatlanság és bizonyta
lanság, mint bányajogunkban és e nemű peres 
eljárásokban, aminek nemcsak az állam pol
gárai, de az eljáró közegek is egyaránt meg
adják az árát. Ennek pedig hiányos és hatá
rozottan rossz bányaoktatásunk az oka.

Miért hiányos a bányajogoktatás ?
Mert állítólag nem látják be hasznát s 

ennélfogva fölösleges. Talán az volt eddig, de 
nem szabad annak lennie ezután. A magyar 
bányászatnak nagy jövője van. A nemzeti va- 
gyonosodásnak egyik legerősebb forrását fogja 
képezni — rövid idő múlva.

Szükséges tehát, hogy jogász ifjúságunk 
megismerje és megkedvelje a bányajogot, mely

nek oktatását a modern kor színvonalára kell 
emelnünk.

Mert a mai bányajogoktatásról nem be
szélhetünk. Jogakadémiáinkon a rendkívüli tan
tárgyak mellett a legutolsók közt szerepel a 
bányajog s legtöbb helyen csak arra való, hogy 
az index óraszámát gyarapítsa; egyetemeinken 
pedig alig néhány ifjú háligatja a nagyon ritka 
bányajogi, órákat.

Igaz, hogy az netp JNJga* szívesen
„unalmas“ órákat, de az előadás érdekességén 
s a rendszeren múlik, hogy az órák kedveltek 
legyenek; változtassunk hát a bányajogoktatás 
rendszerén.

Ne teóriával, súlyos magánjogi fejtegeté
sekkel kínozzuk az ifjúságot, hanem ismertessük 
meg vele a bányajog lényegét és gyakorlati 
voltát. Ezt megérti, megkedveli s erre szük
sége van az életben.

Hány ügyvéd, biró van, ki a jogorvoslást 
kereső bányászembertől kell, hogy megtanulja 
azt, minek ma már a köztudatban kell lennie 
minden müveit embernek? Mert nem elég a 
paragrafusokat tudni, ismerni kell magát a bá
nyászatot, ezerféle sajátságaival együtt.

Jogi oktatásunk tehát akkor lesz teljes és 
jó, s a mai kor színvonalán álló, ha főisko
láinkon rendes tantárgyként oktatják, szakértő, 
bányász emberek, kik nem annyira jogászok, 
mint inkább a gyakorlati élet mesterei. Sőt jog
gal követelhetjük, hogy az ügyvédi vizsgák tár
gyát képezze a bányajog. Akkor a banyajog 
élő tudomány lesz, melynek hasznát ügyvédek, 
birák s polgárok egyaránt élvezni fogják.

Bányászatunk fejlődésével szükségünk is 
lesz a bányajog alapos ismeretére. S a polgári 
életben ez hihetetlenül megkönnyíti a boldogu
lást. Tanuljunk mindent, amire az élet oktat s
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szellemi ismereteink gyarapitásaval aknázzuk ki 
hazánk természetadta adományait, melyeknek 
megszervezését és birlalását az általános bánya
jogismeret csak megkönnyíti.

Ha most szegények vagyunk, ezen a föl
dön, — melynek minden arasznyi része kincset 
ér — magunkra vessünk. Nem tudunk boldo
gulni azzal, mit a természet két kézzel ránk 
pazarolt, Ne vitázzunk, kevesebb szőrszálat ha
sogassunk, de keressük inkább a bányászatban 
rejlő megélhetésnek uj forrásait.

Fémiparunk
Magyarország fémiparának alapja, a fémbányászat és 

fémkohászat évszázados múltra «ekinthet vissza. A ránk 
nézve kedvezőtlenül megváltozott termelési viszonyok ezen 
üzemeket a modern technika vívmányainak minél belter- 
jesebb alkalmazására kényszeritették s a kor mai színvo
nalán álló fémbányászatunk legjobb fokmérője a nemes 
fémekben mutatkozó állandó és jelentékeny kivitelünk. A 
közönséges fémek közül, különösen a réznél, Északame- 
rika, Mexikó, Spanyolország és Japán olcsó és jelentékeny 
termelése miatt kohászatunk elmaradt, egyes kohók meg
szűntek s a termelés értéke fokozatosan csökkent. Ezt iga
zolja az a körülmény, hogy 1866-ban még 21728 q-ra rugó 
réztermelésünk 1898-ban 1536 q és 19Ó5-ben pedig már 
csak 734 q volt. Azonban az uj eljárások és találmányok 
ez irányban is felébresztették a vállalkozási kedvet s van 
rá remény, hogy a géptechnika és erőátvitel e legfonto
sabb anyaga tekintetében is sikerülni fog iparunkat a kül
földtől függetleníteni.

Legelőbbre vagyunk az aranytermeléssel, stagnál az 
ólom — csökken az ezüst — és lassan emelkedik a réz
termelés. Különösen elmaradtunk a rézkohászat terén, noha 
kedvező jelenség gyanánt említendő, hogy 1904-ben ala
kult a balánbányai rézkohászat felújítására öt millió K tő
kével 7500 q mintegy 1*2 millió korona értékű finomított 
réz előállítására francia tőkésekből álló vállalat» mely a 
teljes a székely körvasút ezen részének 1 év múlva vár
ható kiépítése után fogja felvenni.

Hogy réztermelés dolgában hazánk, mely egykor 
számottevő mennyiséget produkált, mennyire elmaradt, leg
inkább a világ réztermelésével való összehasonlítás tün
teti fel.

1905-ben a világ réztermelése 7,088.100 q volt (1904- 
ben 6,440.000 q ) ; ebből előállítottak az

Egyesült-Államok 4,130.700 q-t
Mexikó 651.870
Spanyolország és Portugália 448.100
Ausztrália 365.700
Japán 359.100
Délamerika 291.650
Németország 221.160
Magyarország 734 „

Nagyobb behozatali többlet mutatkozik még a cink
nél (2‘3 millió K), ónnál 3 0 millió K), azonban itt ónér
ceink hiánya, valamint cinkérceink szegénysége és ked
vezőtlen települési viszonyai állják útját a fejlődésnek. Ón

és cinkkohóink nincsenek. Ólomból a hazai kohók 1901- 
től 1905-ig átlagban 21.213 q-t termeltek, melylyel szem
ben közel ugyanannyi a külföldről fedezett szükséglet. 
Aluminiumból ugyan ez idő szerint még nem nagy a fo
gyasztás (218.440 K), azonban e fémnek, amint már emlí
tettük, jelentősége egyre emelkedik s remény van rá, ho^y 
az alumínium kohászata nálunk is meghonosodik.

Hogy egyébként mily jelentéktelen hazánk fémterme
lése az egész világéhoz képest, azt a következő, szintén 
1898, évről szóló kimutatás árulja e l :

Az egész világ Magyarország 
Fém neve termelése term elése o/0

nem 
a vil

Réz. 4,280.000 1.532 0,36
Ólom 4,770.000 23.050 0,30
Cink 4,680.350 300 0.0064
Ón 699.000 — —

Nikkel 62.000 — —

Aluminium 39.590 — —

Kéneső 40.820 69 2,17
Ezek az adatok azóta megváltoztak, azonban, sajnos,

a mi előnyünkre. Ugyanis 1905-ben ai főbb fémekben
ág termelése volt q-ban:

A  fém neve termelés
M agyarország

termelés
Ólomból 9,852.000 q 21.455 q
Rézből. 7,088.100 734
Cinkből 6,587.050 —

Ónból 968.000 —

Aluminiumból 115.000 —

Nikkelből í 25.000 „ n
A hazai ipar szempontjából., elég,,,jelentékenynek 

mondható fémkohászatunkkal fémiparunk nem tud lépést 
tartani. A fémtermelés zömét alkotó nemes fémeket nem 
az országban dolgozzák fel, mig a nem nemes fémek s 
gyáitmányaik egyaránt nagy behozatali többletet tüntet
nek fel.

Az 1898. évi iparstatisztikai felvételek alkalmával az 
országban 77 fémipari tdep volt. E gyárak a fémipar majd
nem minden ágát művelték; egészen hiányzanak e nagy
ipari felvételből a fémfüstöt, bronzport, arany- és ezüst 
drótot, diszmü-árukat, fémből való játékárukat, gombokat, 
alumíniumot, ujezüstöt, nikolt és britanniafémárukat előál
lító iparok, mert ezeket akkor nálunk még gyárilag nem 
űzték. Azóta ezek közül az arany- és ezüstdrótokat, dísz
műárukat és gombokat előállító már meglevő ipartelepek 
érték el a gyári jelleget, a díszműáruk egy részét pedig a 
csillárgyár^k karolták fel.

Az egyes iparcsoportok termelési értékeit illetőleg ez 
időszerint is az 1898. évi iparstatisztikai felvételekre va
gyunk utalva, mert mind a régi telepek fejlődéséről, mind 
az uj gyárak méreteiről számszerűleg nem, csak általános
ságban lehet tudomást szerezni.

A kivitel és behozatal nagyságának változásait a leg
utolsó öt évben, az alábbi kimutatás tünteti fe l:

X . Behozatali (+) kiviteli (—) többletAruk neve q ^
Nemes fémekben — 601*81 — 10,143.272
Nemes fémekből való fél- 

gyártmányokban 
Nemes fémekből való 

készárukban
Nem nemes fémekben . +  71.452 - f  9,381.160

+  519*85 +  10,143.272
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Sem  nemes fémekből való 
félgyártmányokban “I" 41.867 _|_ 4,690.414

Nem nemes fémekből való 
árukban +  18.041 +  10,973.701

Összesen +131.879 +  35,188.547
Miként látható, fémiparunk külkereskedelmi forgalma 

kereken 35 millióval passzív. Az a nevezetes mozzanat 
mutatkozik itt is, ami a vasiparban is tapasztalható, hogy 
nyers és félkész árukban elég fejlelt az iparunk, a kész
árukból azonban csak a durváüb árukban vagyunk verseny- 
képesek. Erre vall az a körülmény, hogy például nem ne
mes fémekből készült gyártmányokban súlyra nézve 10130 
q-val több a kivitelünk, mint a behozatalunk, az értékben 
azonban már 6,581.033 K-nak felel meg a behozatali 
többlet.

R nemzetközi munkásvédelem irányai 
és  feladatai.

A munká »kérdés az összes szociális problémák leg- 
nehezebbike és nem csoda, ha megoldása körül óriási iro
dalom és a törvények egész légiój^peletkezik. A munkás- 
törvényhozás legfőbb célját a mimkásvédelem képezvén, 
már régtől fogva óhajtandó volt, hogy a különféle államok 
munkásvédelmi intézkedéseinek keresztülvitele, lehetőleg 
egyforma elvek szerint történjék, ami a közös érdekek 
megvédését leginkább teszi az összes vonatkozásokban 
lehetségessé.
*suvMaA&4öpvénye® - munkásvédelmi intézkedések mellett 
azonban még széles irányú társadalmi akció is mutatkozott 
szükségesnek, mert azokat az érdekeket, amelyek az egyes 
törvényhozásokat a munkásvédelemmel való foglalkozásra 
indították, napról-napra nehezebben lehet a szűk állami 
hatáskörre szorítkozva biztosítani.

A társadalmi szervezkedés, a törvényes intézkedések 
nemzetköziségéhez hasonlóan szintén nemzetközileg törté
nik és pedig úgy a munkaadók, mint a munkások részé
ről és pedig főleg annak a nyomása alatt, hogy a terme
lési viszonyok haladása, a gyártási eljárások elterjedése, 
valamint a megélhetési viszonyok súlya is a különböző or
szágokban mindjobban egyenlősülnek.

Mindezen jelenségek azt eredményezik, hogy az 
államok csakis úgy foglalkozhatnak sikerrel a munkás
viszonyok rendezésével, ha a hazai viszonyokon kivül egy
ben a külfölddel is számolnak. Sok államban például a 
munkásvédelem azért nem iktatható kifejezetten törvénybe, 
mert ez az illető állam vállalkozóira, munkaadóira arány
lag nagyobb terheket róna, mint külföldi versenytársaikra, 
ami az ipar versenyképességét csökkentené, tehát e helye
ken a munkásvédelem egyedül a társadalom feladata 
marad.

Ami a munkásvédelmi eszme eddigi fejlődési 
irányait illeti, először Legrand Samuel egy francia 
em berbarát vetette  fel a munkásoknak nemzetközi
leg megállapítandó törvények utján való védelmét 
1853 és 1857 között megjelent röpiratban. Vele 
majdnem egyidőben, 1855-ben, Glaris svájci kanton 
törvényhozása fejezett ki hasonló óhajtást, midőn 
Zürich kantonnal kivánt munkásvédelmi egyezségre 
lépni. Mindkét kezdeményezés hatástalan maradt.

Az elveszett fonalat a svájci nemzeti tanácsban

vették  föl újra 1876-ban, majd 1880-ban, mikor is 
egy javaslatot fogadtak el, melynek értelm ében a 
svájci korm ányt utasították, hogy egy nemzetközi 
gyári törvény hozatala végett forduljon az összes 
ipari államok kormányaihoz.

A Frey  által provokált határozatnak a svájci 
kormány megfelelt s bár kezdeményezése a hatal
maknál nem talált kedvező fogadtatásra, mégis ez 
volt az első jelentős lépés, mely a nemzetközi mun
kásvédelmet a teóriák köréből a cselekvés terére 
juttatta.

M ásodszor 1888-ban került a dolog napirendre, 
amikor a svájci nemzeti tanács felhívta a kormányt 
az 1881-iki kísérlet megismétlésére.

A svájci kormány ezúttal nagyobb óvatosság
gal fogott a dologhoz s a hatalmakhoz intézett meg
hívójába egyben részletesen felsorolja azon kérdé
seket, melyeket az összehívandó konferenciának né
zete szerint foglalkoznia kellene. A jegyzék a követ
kező hat kérdést ölelte föl: 1. A vasárnapi munka
szünetet; 2. a gyermek munkatilalmát; 3. az ifjú 
munkások munkaidejének korlátozását; 4. a nők és 
ifjú munkások éjjeli munkájának eltiltását a különö
sen veszélyes üzemekben; 5. a nők és ifjú munká
sok korlátozását; 6. a nemzetközi munkásvédelem 
megvalósításának módozatait. A felszólítás ezúttal 
nem várt sikerrel járt: nemcsak a válaszok voltak 
kedvezők, de II. Vilmos német császár teljesen magá
évá tette  a svájci kezdeményezést, arra kérve a svájci 
kormányt, hogy engedje át a házigazda szerepét 
Németországnak. Ez m egtörténvén, az első nemzet
közi m unkásvédő értekezlet 1890 március 15-én 
össze is ült Berlinben.

A 'berlini értekezleten 15 állam volt képviselve: 
Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Luxem
burg, Magyarország, Nagy-Britannia, Németalföld, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Svájc és Svédország. Hazánkat Schnie- 
r e r  Gyula dr. miniszteri tanácsos, Graenzenstein 
Béla miniszteri tanácsos és Szterényi József állam
titkár, akkor még iparfelügyelő képviselték.

A svájci kormány által felállított kérdések mellé 
a német kormány egy 7-ik kérdést is vetett fel, 
azt kívánván megvitatni, hogy miképpen lehetne a 
szénterm elést a munkásmozgalmaktól függetleníteni 
és ezzel kapcsolatban mi módon lehe tne , a tömeges 
munkam egszüntetéseket megakadályozni és meg
előzni, tekintettel azon körülményre, hogy a weszt- 
fáliai nagy szénbáhya-sztrájkok azt az aggodalm at 
keltették, hogy kőszén hiányában nemcsak a gyári 
term elés és a közlekedés fenntartása, de a hadi 
készség is kétessé válhatik.

Az értekezlet, melynek elnöke Berlepseb porosz 
miniszter volt, három bizottságra .oszolva végezte 
munkáját.

Az első bizottságnál, melyhez a bányamunka 
m ár em lített problém ája tartozott, Gränzenstein ál
lam titkár képviselte Magyarországot. A sztrájkok 
elkerülése végett a bizottság többsége a bányászo
kat a röghöz, illetve a házhoz, kertnez kötni és a 
felmondási időt meghosszabbita kívánta és egyben 
kétes dicsérettel illette a m agyar bányatörvényt, 
melynek értelmében az a munkás, aki a bányatárs- 
ládából kilép, elveszti befizetett járulékát.

Szerencsére ezen elfogult nézetekkel szemben 
állást foglalt Dalé angol bányatulajdonos, akinek 
felszólalásaira mellőzték a tervezett aggressziv rend
szabályokat és csak oly határozatok hoztak, melyek
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bányában a 14 év álatti ifjak és a nők munkájának 
eltiltását, egészségügyi intézkedéseket, munkásbiz- 
tositást és választott bíróságok alakítását ajánlották.

A második bizottság a vasárnapi munkaszüne
te t és a kiviteli módozatokat tárgyalta; Magyaror
szágot itt Szterényi József képviselte. A heti szün
napot illetőleg mindnyájan egyetértettek, de a fran
cia delegátus, valamint Belgium kiküldöttje, tiltakoz
tak az ellen, hogy a törvény kötelezőleg vasárnapra 
tegye a szünnapot. Ennek folytán a vasárnapi munka
szünet kívánalma kim ondatott ugyan, de mellőzték 
annak m eghatározását, hogy törvény által vagy más 
társadalmi utón valósitandó-e meg.

A harm adik bizottság^ felölelte az összes még 
nem érin tett ^kérdéseket. Érdekeinket itt Schnierer 
képviselte. Állást foglaltak a bizottságban a 12 
(déli állomokban 10) év alatti gyerm ekek munkájá
nak etiltása, az iskolakötelezettség szigorú betartása 
s a 14 évesnél fiatalabb gyerm ekek éjjeli és vasár
napi, valamint veszélyes munkájának eltiltása s 
ugyanezek munkaidejének 6 órára való korlátozása 
m ellett; a 14— 16 éves mindkét nembeli munkások 
munkaidejét 10 órában kívánják megállapittatni s a 
16—18 éves férfi munkások védelmét is szükséges
nek tartják. Végül a nők munkaidejének 11 órás 
maximumát, vasárnapi és éjjeli munkájuknak eltiltá
sát, valamint szülés után 4 heti szünet kötelező el
rendelését mondották még ki.

Mind e javaslatok jelentőségfontosak és üdvö
sek és jelentőségük csak nyer abban a tényben, 
hogy bennük nemzetközileg ekkor ju to tt érvényre 
legelőször a munkások m egnövekedett értéke. Ez 
az érték  és ez az erő hozta azután létre az 1897-iki 
zürichi és brüsszeli munkásvédő kongresszusokat is 
és terem tette  meg végezetül 1900-ban Törvényes 
Munkásvédelem Párisban székelő Nemzetközi Egye
sületet s a Bázelben székelő Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatalt.

Az eddigi kongresszusokon, jóllehet a fenn- 
tiekből láthatólag, csupa első rangú munkásvédelmi 
kérdés került m egbeszelésre, a munkások élet- és 
balesetbiztosítása azondban minndeddig teljesen fi
gyelmen kivül maradt. Ennek talán az lehet az oka, 
hogy a biztosítás szervezete ma m ég nagyobb részt 
m agánérdekeket szolgál és eddig nem volt mód 
arra, hogy ezzel a feladattal az állam igyekezzék 
megbirkózni. A helyzet pedig feltétlenül tarthatlan 
és rendezése annál is egetőbb szükséget képez, 
m ert a m unkásság m ár belátta a biztosítás előnyeit 
és hangos szavát m ár felemelte a mai lehetetlen 
állapotok ellen. És igaza van a munkásságnak. Ta
lán sehol sincsenek olyan anomáliák, mint a munká
sok baleset biztosításánál. Merjük állítani, hogy a 
balesetek révén  követelhető kártalanítások 80 szá
zaléka per alá kerül s igy érthető, ha a munkásság 
tömege bizalmatlan a magánbiztosító társaságokkal 
szemben s mielőbb követeli, hogy az egész biztosí
tási ügyet végre tényleg az állam vegye a kezébe.

Úgy tudjuk, hogy a legközelebb összehívandó 
kongresszus az eddigi m ulasztást helyrepótolni óhajt
ván, a biztosítási ügy rendezését vette első sorban 
programmjába.

A zártkutatmány-spekulánsok 
megrendszabályozása.

A Bánya első számában m utattunk rá arra, hogy 
mily károsan befolyásolja bányászatunk fejlődését az 
az abnormis szaporodás, mely az utóbbi időben a 
zártkutatm ányok biztosítása körül tapasztalható.

Hozzá nem értő, tisztán a hirtelen m eggazda
godás vágyától űzött emberek, sejtvén, hogy hazánk
ban a bányászatra nagy jövő vár — katonai tétké
pekről, soha nem. látott egész vidékeket foglaltak le, 
abban a reményben, hogy ha netán ott mégis elő
fordulna valamely ásvány, i laposan m egzsarolhassa 
azt a vállalkozót, akit arra  vezetett sorsa, hogy tő
kéjét m agyar bányavállalatba fektesse. Innen eredt 
aztán az az általános bizalmatlanság, melylyel a kül
földi tőke a m agyar bányaipar-vállalatok iránt visel
tetett. S ez a körülmény nem kerülhette el a m érv
adó körök figyelmét sem.

Az ált. bányatörvény 16. §-a ugyanis világosan
előírja, hogy:

„a kutatási engedelmek csak egy évre adatnak; 
kérelem folytán azonban évről-évre meghosszabbíthatók, 
a bányakapitányság meggyőződvén arról, hogy a kuta
tásra jogosított által Saját kutatási terén a kutatási mun
kák megkezdettek“.

A törvénynek ez az intézkedése félrem agyaráz- 
hatatlan: aki komolyan akar foglalkozni a bányászat
tal, az kutat is s  erről esetrő l-esétre jelentést is telsz 
a kerületi bányakapitányságnak.

Eddig azonban nem igy történt. D erűre-borura 
foglalhatott bárki, minden komoly szándék nélkül 
és azt sem tudta, hol van a zárt területe. A bánya- 
kapitányságok nem vették a dolgot olyan szigorúan, 
amig aztán a visszaélések ezzel az elnézéssel szem
ben tűrhetetlenekké nem lettek.

A m agyar bányászat jövő fejlődése megköve
telte azt, hogy a költekező, évek hosszú során át 
küzdő, rem énykedő bánya- és zártkutatm ány-birtoko- 
sok segítségére siessen a kormány.

Az általános bányatö rvény  178. §-a előírja, hogy: 
„az üzlet eredményéről és a tett föltárásokról min

den szabadkutatásban, akár vájásból vagy külvájásból, 
akár pedig furó-vájásból álljon is az, a bányahatóságnak 
minden félév eltelte után tizennégy nap alatt kimutatás 
nyújtandó be; ha ez elmulasztatik, úgy a bányahátóság 
a szabadkutatónak a kimutatás benyújtása végett négy 
hétről, négy hétre két további határidőt rendelend. Ha 
ezt elmulasztja, (241. §.) 1. 5—10 írtig, 2. 20—100 frtig 
birságoltatik, végre engedélyét elveszti“.

Ezen törvényes intézkedések szemmeltartásával, 
bányászatunk fejlődését immár megbénító spekulá
ciók m egszüntetésére, Wekerle Sándor m iniszterel
nök—pénzügym iniszter nem régen egy körrendelelet 
intézett a bányakapitányságokhoz, melyben felhívja 
őket a kutatókkal szemben az idézett törvényszaka
szok szigorúbb betartására.

A rendelet lesz hivatva arra, hogy sok vissza
élést megakadályozzon s bányászatunknak szolid bá
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zist terem tsen, m ert az igy felszabaduló területen a 
komoly munkának tere nyílik.

A rendelet utasítja a bányakapitányságot, hogy a 
zárt kutatmányok üzemben tartására vonatkozó határozmá- 
□yokat szigorúbban tartsa be. E célból legalkalmasabbnak 
mutatkozik, ha a bányakapitányság a bányatörvénynek 
amaz intézkedésére, mely a meghosszabbítás feltételéül a 
kutatási területen a kutatási munkálatok megindítását tüzt 
ki, nagyobb figyelmet fordít és a meghosszabbítást meg
tagadja, ha a kutató ezen feltételeknek meg nem felelt és 
a kutatási munkálatokat meg nem kezdette.

A végrehajtási szabályok a törvény e:en intézkedé
sének azt a magyarázatot adták ugyan, hogy a kutatási 
munkálatok megkezdetteknek tekintendők, ha a kutatási 
engedély alapján a megfelelő számú zártkutatmányok beje
lentettek, csakhogy éppcm azon körülménynél fogva, hogy 
a kifejlődött gyakorlat folytán a zártkutatmányok bejelen
tése nem egyértelmű a kutatási munkálatok megkezdésével, 
ennélfogva maga a zártkutatmányi bejelentés nem szol
gáltathat elegendő alapot a kutatási engedély meghossza- 
bitására és ezt csak a munkálatok tényleges megkezdése 
képezheti. A bányakapitányság előtt hivatalos utazásai al
kalmából legnagyobbrészt ismeretes lesz, hogy a kutatási 
munkálatok ügye az illető területen mily állapotban van, 
azután pedig értesülést szerezhet arról a helyi és közigaz
gatási hatóságokkal való érintkezés utján és csak abban 
az esetben, ha mindezen módok kellő és megbízható ada
tokkal nem szolgálnának, tűzzön ki a bányakapitányság az 
ügy megvizsgálása végett a kutató költségére helyszíni 
tárgyalást. A költségelőleg be nem küldése a kérvény el
utasítását vonja maga után, melyre a kutató előre figyel
meztetendő. A kutatási munkálatok megítélésénél szem előtt 
kell tartani a bányakapitányságnak azt, hogy a nagy ipar- 
szerű bányászat számára nagyterületü foglalások és bizto
sítások szükségesek, hogy tehát a legtöbb esetben a bánya- 
törvényben foglalt az az intézkedés, miszerint minden zárt- 
kutatmányban külön-külön bizonyos munkálat teljesítendő, 
jelenleg nem alkalmazható, hanem alkalmázandó az, hogy 
azok a zártkutatmányok, melyek egy földtaniing összefüggő 
területen vannak elhelyezve, egy főbevájás által is üzem
ben tarthatók. A rendelet az eljárásnak esetleg teljes mel
lőzését a bányakapitányság belátására bízza oly zárkutat- 
mányokkal szemben, melyek már üzemben levő bányásza
tok jövőjének biztosítására szolgálnak.

E rendelet értelm ében tehát megszűnik az ir
reális spekuláció s a komoly kutatók előtt felszaba
dul rengeteg  terület, melyet eddig csak bitoroltak 
méltatlan elemek. Mi bízunk a kapitányságok méltá
nyosságában s a rendelet értelm ében is védelmébe 
fogja részesíteni azokat, kiknek érdekeiért lapunk 
tántorithatatlanul küzd, hogy akik pénzt, időt és 
fáradságot nem kiméinek, végre elérhessék bánya
objektumaik értékesítését.

— Különben a zártkutatm ány spekulánsok üzel- 
meire vonatkozólag az egyik ügybuzgó levelezőnk a 
következőket irja lapunknak:

Utóbbi időben Magyarországon, de különösen 
Horvátországban egyes nem komoly kutatók tisztán 
spekulációból 100—200—300 zártkutatm ányi jelente
nek be. Azonban a bejelentett zártkutatm ányok után 
a bányahatóság által kirótt felügyeleti illetéket nem 
fizetik le, hanem a határidő lejárta előtt a zártkutat
mányi bejelentési kérvényüket ismét megújítják mi
által egyrészt az ált. bányatörvényt kijátszva nagy 
területeket lefoglalni ilyenképen akarnak, m ásrészt 
pedig a bányahatóságoknak is sok fölösleges munkát 
okoznak, m ert ezen eljárásuk addig ismétlődik, mig 
az általános kutatási engedélyük le nem jár. Ha a 
kutatási engedélyük lejárt, akkor ismét egy uj kuta

tási engedélyt kérnek, hogy tovább folytathassák 
ezeket a zártkutatmányi bejelentéseket. Az ilyen 
tisztán spekulációra fektetett zártkutatm ányi bejelen
tések a bányahatóságoknál évenkint ezrekre rúgnak.

Úgy tudjuk, hogy a főbányahatóságnál m ár is 
intézkedések történnek a rra  nézve, hogy az ilyen 
spekulációkra fektetett zártkutatm ányi bejelentések
nek eleje vétessék azáltal, hogy a bejelentéssel egy- 
időben a bejelentett zártkutatm ányok után járó fel
ügyeleti illeték is egyidőben lesz fizetendő.

Bárcsak mielőbb életbe lépne ez intézkedés, 
m ert ezáltal az ilyen bejelentésekből eredő vissza
éléseknek eleje vétetnék egyrészt és m ásrészt a 
bányahatóságok m egszabadulnának a fölösleges mun
kától.

Rnket a bányatörvény reviziójáról
A bányászat s a földtulajdon.

Örömmel üdvözlöm „A Bánya“ t. vezetőségét 
azon helyes és gyakorlati eszméjéért, miszerint az 
alkotandó uj bányatörvény ügyét ankét segítségével 
szolgálni kívánja, módot nyújtván azáltal sok tapasz
talt ember véleményének megnyilvánitására.

Nagy szükségünk van a mai kor igényeinek 
megfelelő m agyar bányatörvényre, m ert a mostani 
nehézkes eljárás sok zaklatásnak teszi ki úgy a bánya 
vállalkozót, mint a földtulajdonost, valamint sok feles
leges, s egy szabadabb, ideális bányatörvény birto
kában teljesen mellőzhető munkát rak a mai bánya- 
hatóságok vállaira, kik annak elvégzésére most kép
telenek, minélfogva az érdekeltek károsodása általá
nos. Oda kell tehát hatni az uj bányatörvény m eg
alkotásánál, hogy a bányászattal foglalkozóknak a 
legmesszebb menő szabadságot biztosítsa, ne pedig 
hogy a szabad fejlődés elé többé-kevésbé megoko- 
latlan gátakat emeljen, Az élettapasztalat azt tanítja, 
hogy nemcsak valamely tudomány, hanem ennek 
alapján felépült mezőgazdaság, ipar- és kereskede
lem s igy a bányászat is csak a teljes szabadságban 
fejlődhetik, hol a szabad verseny elé sem nemzeti, 
sem társadalm i tekintetek gátat nem emelnek. Ezt 
ugyan ma még sokan nem akarják megérteni, illetve 
elfogadni, de a cél ez, mely felé törekedve legfőké- 
pen az uj nemzedéknek kötelessége.

Ennélfogva mindenféle kiváltság, legyen az 
egyesek, társulatok vagy az állam által élvezett, kor
látolja a szabad fejlődést és sérti az egyesek, vagyis 
a nemzet tagjainak érdekét és a szabad fejlődésnek 
legnagyobb ellensége.

Ezen szempontok szerint mindenféle term észeti 
term ék (kő, érc, nemesfém, olajok és sók stb.) bá
nyászati szempontból a föld tulajdonjogától teljesen 
elválasztandó.

A földbirtok tulajdonjoga kiterjed végtelen 
mélységig a föld belsejébe és végtelen magasságig 
az azt fedő levegő rétegre is. A földbirtok tulajdon
jog kiterjedésének éz a mai m eghatározása. Ha ez 
változatlanul fenntartatnék, úgy bányászatot űzni a 
lehetetlenséggel volna határos, m ert mások a bánya- 
vállalkozó és más"ok a földtulajdonos érdekei. A 
bányavállalkozó érdeke: hogy tudását, fáradságát, 
tőkéjét a term észet elrejtett kincseinek felszínre ho
zására fordítsa, hogy hasznára legyen ezáltal önma
gának és közvetve az emberiségnek; mig ezzel kap
csolatban a földtulajdonosnak épen a föld tulajdon



6 A B Á N Y A 1908

jogának a fent körülirt módon való m eghatározásból 
kifolyólag érdeke, hogy ama törekvés elé gátat ves
sen, vagy legrosszabb esetben oly munka gyümöl
csében részesedjék, melynek létrehozásához 6 sem 
tudással, sem tőkével, szóval semminemű áldozattal 
hozzá nem járult. Tehát őt a földtulajdon által biz
tosíto tt joga, emberi gyöngeségénél fogva egymás 
jogtalanságába sodorta. Habár ily esetben egynehány 
száz paragrafus rendelkezése folytán bizonyos egyez
ség elképzelhető, de a zavar, súrlódás és a károso
dás mégis általános és korántsem  nyújt elegendő 
biztosítékot a bányászat versenyképes fejlődésére.

Ha azonban mindenféle term észeti termék, mely 
akár a föld felszínén, akár annak belsejében előfor
dul, a föld tulajdonjogától külön választatok, meg
szűnnek a viszás állapotok, a bányaügykezelés igen 
egyszerűvé válik és a bányászat versenyképes fejlő
désének szabad ut nyittatik.

Ez a rendelkezés csak a laikus előtt látszhatik 
jogtalannak, vagy pedig az elfoglalt földtulajdonos 
előtt, ki mások fáradságos munkájából jogtalanul 
részesedni akar. Ezeknek azonban nincs igazuk, jn e r t 
a bányavállalkozó serény munkája nélkül reájuk 
nézve a föld belsejében rejlő term észeti kincsek 
úgysem birnak értékkel, mig ha bányászkodni akar
nak, a bányatörvény nekik is megadja arra  a jogot.

Hogy mennyire helyes ezen állításom, bizony
ság erre az az általános tapasztalat, hogy mindazon 
ásványok bányászata, melyek a föld tulajdonjogához 
eddig kötve voltak, vagy állami monopolium tárgyát 
képezték, a szükséglethez m érten nem fejlődhettek, 
m ert a lekötöttség a szabad versenynek gáta t vetett. 
Példa erre a m agyarországi szénbányászat hátra- 
m aradottsága, a só drágasága és az állam által ler 
kötött arany vidékek csekély term elő képessége stb.

Az államháztartásban gondoskodni kellett ugyan 
a folyton növekedő kiadások fedezetéről, m ert a 
közgazdaság, fejletlensége következtében, nem volt 
képes a növekedő állami kiadások fedezésére szük
séges összegeknek m egszerzésére, ezért különféle 
állami vállalkozást létesített, melyből a hiányt fedez
hette. Ez azonban a mai kor és a kor szülötte vi
szonyainak meg nem felel, m ert a monopolizált ja
vak, habár a kincstárnak évenkint tetem es jövedel
met biztosítanak, mégsem állanak arányban azzal a 
veszteséggel, melyet a lekötöttség a szabad verseny
nek és igy a nemzet gazdagodásának okoz. Épen 
ezért az uj bányatörvényben garanciát kell nyújtani 
arra nézve, hogy az idevonatkozó monopolizált ja
vak és lekötött állami bányászati területek azon idő
pontban szabadokká tétessenek, mihelyt a bányászat 
fejlődése következtében előálló jövedelem az állam- 
háztartásban ez utón mutatkozó hiányt pótolni ké
pes. Mert a mai korban a kormányzatnak nem kicsi
nyes gazdálkodásokkal kell bíbelődnie, amely tulaj- 
donképeni hivatásától elvonja, s költségvetését hi
hetetlenül nagyra növeli, hanem oly intézmények lé
tesítésén fáradozni, melyek a közjólétnek biztosíté
kai, megadván azoknak a fejlődhetés minden fel
tételét.

Ha az uj m agyar bányatörvény ilyen és ehhez 
hasonló elvek szerint alkottatik meg, úgy bizton 
várhatjunk, hogy hazánk e téren  nem rem élt hala
dásának vetjük meg alapját.

Nézetem szerint ezen válaszomban a három 
első kérdésre adandó felelet bennfoglaltatik.

Kolozsvár. Pap Antal.

BRNYflHIREK.

A kincstári szénkutatás.
A korm ány rendeletére Krassószörény m egjé- 

tíen hónapok óta kutatnak szén után. A fúrások ed
digi állásáról levelezőnk a következőkben számol be: 
A m ár meglevő 8 furlyukon kivül most még 2 fur- 
lyukat mélyítenek. A mintegy 4—5 hónap óta éjjel
nappal dolgozó 8 fúrógép közül 5 gőzerővel és víz
öblítéssel működött, de a kellő m élységre (a völgy
ben ugyanis 5—600 m éterre kellene lefurni) még 
egyik sem hatolt le eddig. A gőzerővel működő 5 
fúróval eddig 22 esetben ütöttek meg szénrétegeket. 
Az egyik furlyuk alatt 50—50 munkás bányássza 
éjjel-nappal az 5 gőzgép fűtéséhez szükséges szenet. 
E bánya szénrétege 4 m éter vastag 5000 kalóriás 
barnaszén. Mellette van egy 5 m éteres kút, mely a 
fenti bánya feletti gőzmozdony kazánjának szolgál
tatja a vizet és e kutban már a második szénréteg 
3 m éter vastagságban van jelen.

A bozovicsi völgyben számtalan adományozott 
bányatelek van és a medence szélein, Prigor, Obor- 
lovén, Sumica, Rudaria, Dalbosec, Ujsopot, Gerbo- 
vec, Bozovics és más községek határaiban m ég 
m integy 40—50 ponton (amely helyeken ujabb bánya
telkek adományozása azonnal kérhető). Már a föld 
felszínén jelentkezik a legszebb fényszén és szurok
szén. Az egész terület mintegy 150.000 holdra terjed  
és a korm ány ezt a medencét szegélyező liasz 
kőszénképződményes nagy területekkel s a vas, 
arany, réz, kováid stb. ércgazdag hegyekkel együtt 
mesés olcsó árban kötötte le. Biztosrii.;V£hető/í 
amennyiben a próbafúrások és tárnázás eredm ényre 
vezetnek, nemcsak a máv. szénszükséglete nyer fede
zetet, hanem véget ér az iparunkat évek óta kinzó 
országos szénmizéria is, mert a Duna közelsége kö
vetkeztében a legolcsóbb viziuton könnyen ellátható 
volna legalább fél országunk gyári- és magán szén
szükséglete. A lekötött terület olyan értéket képvi
sel, amely e percben ki sem szám ítható; de közepes 
számítással szólva, van ott szén legalább is 200 esz
tendőre, még ha évente 10 millió m éterm ázsa lenne 
is k iaknázva!

Megjegyezzük végül, hogy a W ekerle által op- 
cionált krassószörényi kincsekre egy görög csopor
ton kivül még vagy három külföldi szindikátus is 
pályázik. Hogy kié lesz a terület, az most egyedül 
W ekerle miniszterelnöktől függ.

Szénteltárások Besztercebányán. Besztercebánya 
határiban  a várostól ca 7 km.-re nagyobb kiterje
désű széntelepre bukkantak. Az ügy egy tekintélyes 
és vagyonos besztercebányai polgár kezében van, ki 
buzgón fáradozik azon, hogy a telepet minél jobban 
felkutassa. Az eddig elért eredm ény s a m egejtett 
vizsgálatok azt bizonyítják, hogy itt a közel jövőben 
igen kitűnő minőségű szén nagyobb term elésére lehet 
kilátás. A vidéken ez m ár nem az első eset, hogy 
több helyen széntelepekre bukkantak, de a kisebb 
birtokosok nem voltak képesek nagyobb befekteté
seket tenni s ezáltal, telepeket tökéletesen feltárva, 
üzembe helyezni. Óhajtandó volna pedig, hogy e 
külömben iparilag igen fejlett város megfelelő tőke 
segélyével idővel nemcsak névleg, de tényleg is 
ismét bányaváros legyen.
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Uj vasérc-zártkutatmányok. Besztercebányáról ír
ják : D érer Géza kisgarami lakosnak Zólyom vár
megye, Kisgaram, Gáramolaszka és Cserpatak köz
ségekben 26 uj zártkutatm ány adományoztatott. 
Dérernek jelenleg összesen 35 zártkutatm ánya van a 
fenti községekben. Az adományozott zártkutatm á
ny okban kitűnő vasérc találtatott.

Kimerült bányatelep. Az egykor világhírű Bonanza- 
Mine bánya földalatti üzemét, telepeinek kimerülése foly
tán beszüntették. Felszereléseinek árverezése múlt hó 30-ára 
volt kitűzve, de a kellő érdeklődés hiányára való tekintet
tel, ujabb határidőt tűztek.

Munkás-merénylet. Besztercebányai levelezőnk a 
következőket irja : A rim am urány-salgótarjáni vasmű 
részvénytársaság tulajdonát képező Salgóbányában a 
társulat 3 munkása f. hó 10-től 11-ére virradó éjjel 
bosszúból dynamittal bányarom bolást idézett elő, mi
által a fél bányaüzem szünetel. Em beréletben kár 
nem esett. A m erénylő m unkásokat letartóztatták. 
Stempel bányakapitány a helyszínére kiszállt.

Aszbesztkiaknázási jog. Agadics község (Krassó- 
Szörénym.) a tulajdonát képező földterületek aszbeszt
kiaknázási jogát február 18-án d. e. 10 órakor a község
házán árverés utján bélbeadja. A kikiáltási ár 200 K.

A kohó áldozata. Déváról jelentik: A kalani bánya- 
és kohó-részvénytársaság kohójában Muntyán Györgye és 
Padureán Pável munkásokat a hamuláda tisztítása közben 
a mérges gőzök megölték. A munkások közt nagy az el
keseredés a társaság ellen, mert a szerencsétlenséget elő- 
V4gy>áEat>«lmulasztása .okozta. A munkások sztrájkra készü
lődnek;

Magnezit Jolsván. Élénk kereslet tárgya az utóbbi 
időben a magnezit. Lapunk arra  kérte vidéki levele
zőinket, hogy érdeklődjenek magnezit előjövetelek 
után. E rre vonatkozólag egyik lelkes barátunk a 
követkeeőket irja Úgy a hazai, mint külföldi hír
neves- geológusok által konstatálva lett, hogy term é
szeti kincsekben bővelkedő várm egyénkben többek 
között kitűnő minőségű magnezitkőzet is oly nagy 
mennyiségben jön elő, mint sehol az egész föld ke
rekségén. Iparilag magas kőfoknak ellenálló téglák
nak dolgoztatik fel, pörkölt állapotában pedig a vas- 
és acélgyártásnál van nagy kelendősége. Az utóbbi 
téren egyesült amerikai államok uralják a helyzt tét 
s igy a pörkölt magnezitnek is Amerika a főpiaca, 
ahová várm egyénkben pörkölt magnezit Fiúmén 
keresztül hajókon szállittatik. Állítólag Kaliforniában 
is nagy magnezit-telepre bukkantak, de az amerikai 
nagy gyárvárosokhoz vasúti összeköttetése nem lé
vén, a vizi szállítást nem birja ki.

Végül jelentenem  kell, hogy a legnagyobb ki
terjedésű m agnesit-kőtelepek Jolsva város határában 
és vidékén vasterületek közelében vannak, s itt épül
nek a legújabb szerkezetű pörkölő kemencék is.

A magyar bányászat erős, a külföld 
előtt imponáló lesz, ha egy akarattal meg
értjük s támogatjuk egymást.

PÉNZÜGYI, IPRRI ÉS KERESKEDELMI 
HÍREK.

Francia töke Magyarországon. Egy előkelő párisi 
L’Évenement cimü régi újság, melyet még Victor 
Hugó alapított, igen egészséges eszmét peditett meg 
legutolsó számában. Azt irja ugyanis ez az előkelő 
újság, hogy a francia tőkének kitűnő piaca lenne 
M agyarországon, ahol az ipar most van fejlődésben 
és eltekintve attól, hogy ott nagy hasznát látnák a 
francia tőkének, az kitűnő befektetésnek bizonyulna. 
H atározottan érdekében állana Franciaországnak, úgy
mond a cikkíró, m agyar barátait megismerni. Ezáltal 
nemcsak saját sovinizmusát szolgálná, hanem becsü
letes haszonra is tenne szert, ha a magyar terület 
gazdasági, ipari és kereskedelm i hasznosságát figye
lembe venné. Ami M agyarországot illeti, melyet annyi 
intellektuális és morális kötelék fűz Franciaország
hoz, — úgy a történelm i múltat, mint jelenben a 
génius és a dicsőség közös kultuszát illetőleg — 
valóban kár volna, ha nem vennék észre, hogy mily 
mély ragaszkodással viseltetik irányunkban a ma
gyar faj és mennyi szeretet lakozik irántunk e büszke, 
derék nemzet lelkében, mely lelkesedik a független
ségért, szabadságért és amely gondolkodóink és 
filozófusaink munkáiból, irodalmunkból, tudósaink 
dolgozataiból meríti nemzeti szelleme és hite táplá
lékát. Kár volna valóban az is, ha nem látnók ebben 
a jövőt, azt a term ékeny perspektívát, mely szá
munkra a munka és tenni vágyás ez országában nyí
lik ; hacsak tőkepénzeseink és iparosaink nem riad
nak vissza a szükséges kezdeményezéstől és az 
azzal járó áldozatoktól, hogy m egalapítsák jövendő 
szerencséjüket és vagyonukat. Nagyszerű befekteté
sek eszközölhetuk Magyarországon, annak szűz ipari 
talajában, a francia tőke minden term ékeny vállal
kozása részére. Ez a term ékeny föld, mely a mag
vetőnek bő aratást igér, a francia tőke számára hó
dítandó meg, különösen mivel annak elfoglalása most 
még igen könnyű.

Tőkeemelés. A kaproncai kőszénbánya r. t. alaptő
kéjét 22 millió koronára emelte.

A fernezelyi kénsavgyár. Lapunk legutóbbi szá
mában a gyár ünnepélyes megnyitásáról m ár meg
emlékeztünk. Az uj gyár m űködéséről azt irja leve
lezőnk, hogy a nagy kéntartalm ú érceknek a 
Bidepestekben való pörkölésénél fejlődő kéndioxyd 
gázokat kénsavvá dolgozza fel, ami által a kohó 
kéményéből elszálló kohófüst kéndioxydban sokkal 
szegényebb lesz. A kincstár reméli, hogy ezáltal 
véget vet a füstkár pereknek. Magát a kénsavgyárat, 
mely „Phönix“ (részvénytársaság) nevet viseli, a 
budapesti Enyv- és Spódium-gyár egy kassai mü- 
trágya-gyár tulajdonossal együtt állami subventió- 
val építették. A gyár 30 év múlva a kincstár tulaj
donába megy át. Ez az első eset, hogy a vegetatió 
védelmére hazánkban a kohófüst-gázok ártalm atlaní
tása céljából építettek kénsavgyárat. A kénsav-gyár 
egyelőre csak kénsavat produkál, de tervbe van véve 
m űtrágya s némely vegyület későbben való gyártása 
is (rézgálic, ólom, sulfat). A gyár megnyitásával 
egyidejűleg átadatott a forgalomnak a nagybánya— 
fernezelyi h. é. vasút is, mely kizárólag a kénsav
gyár és a fernezelyi kohó érdekében létesült.
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Az állam vasutak beruházása. Aradról írják lapunk
nak : Szterényi József államtitkár közölte Sztankovics Mik
lóssal, az aradi üzletvlzetőség főnökével, hogy a kereske
delmi kormány a tervezett vasutfejlesztési proggkmm meg
valósítását a tavaszszal megkezdi. Az aradi üzletvezetőség 
területére az előirányzott kétszázmillió koronából huszon
négy millió korona befektetés jut. Hat millió költséggel 
újjáépítik az aradi pályaudvart s átalakítják a békéscsabai, 
kétegyházi, orosházi, hódmezővásárhelyi és mária-radnai 
állomást. Az államtitkár közlése alapján az üzletvezető ki
jelentette, hogy Budapesttől—Szolnokig megépítik a má
sodik sínpárt és nagyszabású beruházásokat tesznek annak 
érdekében is, hogy az ország szénszükségletét a magyar 
széntelepek gyorsan és bőséggel kielégíthessék. E célból 
a petrozsényi, zsivölgyi és piskii vonalakat tetemesen ki
bővítik, illetve alkalmassá teszik, hogy a vonalak men
tén lévő szénbányák termékeit akadálytalanul, bármily 
nagy tömegben is fölvehessék és időveszteség nélkül 
továbbíthassák. A szénszállítás megkönnyítése végett eze
ken a vonalakon szénrakodókat építenek és külön szén- 
szállitó vonatokat járatnak majd. A kocsiparkot, a síneket, 
s az állomásépületek teknikai berendezését a Máv. házi
lag készíti el. A többi munkálatot vállalatba adják. Az 
árlejtés föltételeit már megállapították, a műszaki leírások 
is készülőben vannak, úgy, hogy az árlejtést már a közeli 
hetekben kiírják. Sztankovics Miklós üzletvezető az állam
vasutak beruházásairól a következőket mondotta:

— Az előirányzott kétszáz millió a nagy fejlesztési 
Programm első részletének a megvalósítását teszi lehetővé. 
A kereskedelmi kormánynak s az államvasutak vezetősé
gének az a célja, hogy a magyar forgalmi viszonyokat 
rövid időn belül olyan színvonalra emelje, amely megfelel 
a fejlődő ipar és kereskedelem kívánalmainak. A tervezett 
egész nagy programm megvalósítására összesen egy mil
liárd korona szükséges, amelyet fokozatosan fordít majd a 
Máv. a beruházásokra.

Erdélyrészi sónagykereskedök nagygyűlése. Az
erdély részi sónagykereskedök  e lhatározták , hogy 
szövetséget lé tesítenek  és az e rre  vonatkozó alakuló 
közgyű lést hétfőn ta rto tták  m eg, am elyen úgyszólván 
valam ennyi sónagykereskedő  m egjelent, illetőleg le
vélben b e je len te tte  csatlakozását. Az alakuló ü lésen 
a pénzügyi h a tóságo t Szücs Antal felügyelő, a m a
g y ar kereskedelm i részvény társaságo t, m int a m agyar 
k irály i sójövedéki vezérügynökségét Szalai Bélji. 
igazgató, valam int a m arosujvári és désaknai k iren 
deltség  főnökei képviselték. A közgyűlés a sónagy
kereskedők  közérdekű  kívánalm ainak m egvalósítását, 
a tapasz ta lt nehézségek  m egszün te tését és a sócsem 
pészet m egakadályozását, valam int a sóárusitás jo g 
viszonyainak m odern szabályozását tűzték  ki fölada
tukul. A szövetség  azután  m egalakult és m egállapí
to tta  egyhangúlag  az alapszabályokat. E lnökké Bos- 
kovics József kolozsvári sónagykereskedő t válasz
to tták  m eg, ezenkívül 12 b izo ttság i tag o t választo ttak . 
A közgyűlés táv ira tban  üdvözölte W ekerle  Sándor 
m iniszterelnököt, Désy Zoltán pénzügyi állam titkárt 
és Bakonyi Géza m iniszteri tanácsost. A szövetség  
m em orandum át egy  kü ldö ttség  viszi a legközelebbi 
napokban a m iniszterelnök, m int pénzügym iniszterhez. 
Öröm m el adunk h irt a sónagykereskedök  szervez
kedésérő l, m ert rem ényünk van arra , am int az t m ár 
több Ízben is kifejtettük, hogy az elárusítók a m aguk

helyzetin  segítve, tek in te tte l lesznek a fogyasztók  
érdekeire  is s elejét veszik a v isszaéléseknek  és a 
káros sóhiánynak.

A waggonhiány megszüntetése. A nagyváradi ke
reskedelmi kamara feliratot intézett Kossuth Ferenc keres
kedelemügyi miniszterhez a waggonhiány megszüntetése 
tárgyában. A miniszter válaszában értesítette a kamarát, 
hogy a helyzet javítását e téren, felelőssége érzetében, 
elsőrendű kötelességének tekinti s az államvasutak kocsi
parkját 10.500 kocsival szaporította és a forgalom rendes 
lebonyolítására egyéb beruházásokról is gondoskodott.

A Salgótarjáni Kőszénbánya uj igazgatósági tagja.
A Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság legköze
lebbi közgyűlésén töltik be a Kohner Zsigmond elhuny- 
tával megüresedett igazgatósági tagságot. Értesülésünk 
szerint a társaság uj igazgatósági tagja Leipziger Vilmos 
szeszgyáros, a Magyar Általános Takarékpénztár alel- 
nöke lesz.

A petróleum szállítása. B écsben az osztrák  vas
úti m inisztérium ban értekezle t volt a petro leum - 
vonatok bevezetése  ügyében, az é rtekezle ten  a ma
gyar állam vasutakat M olnár felügyelő  és G ärtner 
főellenőr, a k assa—od erb erg i vasu ta t Szekula kir. 
tanácsos, főfelügyelő  képviselték . Az értek ez le t m eg
állapodott abban, hogy a galíciai nyers petró leum - 
telepekrő l közvetlen  tartá ly -vonatokat indítanak a 
budapesti, fium ei, pozsonyi, orsovai és m ezőtelegdi 
finom ítókhoz. A petró leum  egész vonatokon érkezik 
majd a finom ítókhoz, am iáltal a szállítás te tem esen  
g yorsabb  lesz. Az ü res tartá lyoka t is közvetlen vo
natok viszik vissza oda, ahová valók.

Bányák és zártkutatmányok financirozása. E cím
ala tt lapunk jan u ár 26-iki szám ában em lítést te ttü n k  
arró l, hogy egy előkelő pénzintézet felveszi üzlet
körébe a zá rtku ta tm ányok  és bányák financirozását. 
Ujabbi é rtesü lésünk  szerin t ez a hazai in tézet egy  
angol pénzcsooorttal egyesülve, fogja a kö lcsönöket 
adni. A részletekbő l csak az sz ivárgo tt ki, hogy csak 
is adom ányozott bányákra és m ár fe ltá rt zá rtk u ta t- 
m ányokra adnak kölcsönöket, a m ár ism ert percen- 
tuáció nagyságában . A kölcsönök adásánál az igaz
g ató ság  különös figyelem m el lesz a spekulánsok 
üzérkedésére . Tudtunkkal csak h etek  kérdése , hogy 
a m unkálatok kezdetüket vegyék.

A porosz szénszállítás akadályai. Már a múlt 
számunkban említettük, hogy az összes porosz határszéli 
állomásokon beszüntették a szénszállítást, ami bizony a 
magyar szénpiacot is érzékenyen érintette, ilyenformán 
az államosított Nordbahn naponkint csupán 450 waggon 
szenet szállít. A szállításnak ilyen módon való korlátozá
sát csupán a Bécsben irányuló szállításra alkalmazták 
most azonban kiterjesztik az összes, a Nordbahnon lebo
nyolítandó szénszállítmányokra, A vasút nem tud 1100 wag
gon szénnél többet szállítani, ez pedig, mint már régebben 
megírtuk, kevés lesz annak a szükségletnek ellátására, 
amelyet egyrészt Ausztria, másrészt Magyarország szén
szükséglete igényel. A szállításnak ilyen módon való kon- 
tingentálása a bécsi szénnagykereskedők között nyugtalan
ságot idézett elő s a Nordbahn igazgatósága jónak látta 
értekezletre hivni őket, hogy megbeszélje velük, miképpen 
lehetne a szénszállítás korlátozásának káros következmé
nyeit elhárítani. A német szénnagykereskedők mindannyian
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kijelentették, hogy a kontingentálás a szénszükséglet ellá
tását rendkívüli m<Aion fogjaVnegneheziteni, de ha a Nord- 
bahn ettől nem akar eltérni, legalább egyezzék meg a 
kattovitzi vasutigazgatósággal aziránt, hogy mennyi szenet 
vehet át a felső-sziléziai bányák' ól a Nordbahnon való 
elszállítás céljából. Annyi bizonyos, hogy a szénszállítmá
nyok csökkenése nagyban hozzá fog járulni a szénhiány 
felidézéséhez s ha a Nordbahnon jelenleg is uralkodó for
galmi zavarok még a kontingentált szénszállítmányok for
galmát is megnehezítik, akkor Magyarországon épp úgy, 
mint Ausztriában, nagy nehézségekbe fog ütközni a szén
bei zerzés.

A Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság igazga
tósága szerdán ta rto tt ülésén állapította meg az 
1907. évre vonatkozó zárószámadásokat, melyek sze
rint a társaság  az elmúlt évben az előző évi átho- 
zattal együtt 4,051.656 korona bruttó-nyereséget ért 
el, ami 367.429 koronával haladja túl az előző évi 
eredményt. E nyereségből az összes költségék és a 
tavaly létesített uj berendézek teljes leírása cimén 
1,148.949 korona (+  39.849 K), továbbá kétes köve
telésekből és az értékcsökkenési taita lék  számlán 
való leírások cimén 199.445 korona (+  114.103 K), 
vonandó le, ugv, hogy tiszta nyereség gyanánt a 
mérleg 2,562.848 (+  76.064 K) koronával záródik. A 
mérleg, mely a legszigorúbb értékeléssel állapíttatott 
meg, s melyben nagyobb összegű latens-tartalékok 
foglaltatnak.

Ezen számadásokban foglalt eredm ények első
sorban köszönhetők a banküzlet m egnövekedett ki
terjedésének, mely lehetővé tette  a társaság saját 
tulajdonát képező és általa kezelt tőkéknek az el
múlt év viszonyainak megfelelő előnyös értékesíté
sét; hozzájárult ehez a folyó banküzlet lendülete, 
mely a társaságnál elhelyezett fakarékbetéteknek az 
elmúlt év körülm ényeire való tekintéttel jelentősnek 
mondható növekedésére is vezetett. A társaságnak 
a faipar körében fennálló részesedéseit e szakma 
válságos viszonyai egyáltalában nem érintették; 
egyéb szindikátusi részesedései közül kiemelendő az 
Eger-Putnoki Helyiérdekű Vasút Részvénytársaság 
financirozása, melyet a társaság  az Angrárbankkal 
együtt teljesített. A társaság  áruüzleteiben a múlt 
év hátrányos kereskedelmi viszonyai közepette is — 
ama kedvezőtlen hatás dacára, melyet az európa- 
szerte rossz term és a gépüzlet, a súlyos jellegű 
vaggonhiány pedig a sóüzlet forgalm ára gyakorolt
— az üzlet menetében és hozadékában az előáS évek 
színvonalát teljes m értékben fentartani sikerült.

A fönti számadások alapján a társaság  igazga
tósága elhatározta, hogy a február 27-ére egybehí
vandó közgyűlésnek javasolni fogja, m iszerint az 
előző évhez hasonlóan ezidén is 9 százalékos, tehát 
részvényenkint 36 korona osztalék cimén összesen
1,800.000 K fizettessék ki, a tartalékalap 420.000 
korona (+  20.000 K) dotációval 7,150.000 K-r a emel
tessék és a végül maradó 201.180 korona (+  55.015 
K) az uj üzletév számlájára vitessék át.

Nagy villamostelep Bulgáriában. A bolgár törvény- 
hozás mostanában egy törvényjavaslatot fogadott el, mely 
megszavazza a perniki állami kőszénbánya világítására és 
erőszolgáltatásra használandó villamos telepnek felépítteté
sét, mely célra 1.000,000 frank rendkívüli hitelt engedélyez.

KÜLFÖLD.
A németországi petroleum-források. Több év óta 

Braunschweigban Schöppenstedt környékén földfurá- 
sokat végeztek petróleum feltalálása céljából. A fú
rások ugyan petroleum os anyagot hoztak fel a föld 
mélyéből, de a tisztítása oly költséges volt, hogy a 
további üzemet abba kellett hagyni, annál is inkább, 
m ert a petróleum  csekély m ennyiségben m utatko
zott. Múlt évben Braunsbkweig város környékén 
végeztek fúrásokat és a kutak vizében petróleum 
nyomaira akadtak. A kutak 30 m éter mélyek és kü
lönösen M elvederode községben bőséges petróleum ot 
ömlesztenek ki. A község birtokosai a siker után 
több helyen végeztetnek kutatásokat, hogy geologi- 
lag m egállapítsák a m ennyiséget is. Hannover vidékén 
is 24 kút adja a nyers petróleum ot, még pedig éven
ként 58.000 tonna mennyiségben 4 millió márka ér
tékben. Újabban Elsasban és Bajorországban is 
találtak petróleumot, melyet szivattyúzással hoz
tak fel a felszínre. Gazdasági szempontból rend
kívül fontos a petróleum feltalálása Németországban 
és felhasználása nagyot lendít különösen a gyáriparra 
nézve, ahol fűtőanyagnak fogják használni. Eb
ben is szerencsésebb tehát Németország, mint mi. 
Nálunk egymást érik a petroleum-botrányok, holott 
az egybehangzó szakvélemények szerint M agyaror
szágon kell lenni petróleumnak, csakhogy nálunk 
hiányzik a német alaposság és kitartás, no meg a 
pénz !

Uj rom án-francia kőolaj-társaság. Raky A., a Raky- 
féle fúrási mód feltalálója, uj román-francia kőolaj-társasá
got alapított 7 millió lei alaptőkével Párisban, mely átveszi 
a 2 millió lei tőkével dolgozó román Raky kőolajkutató 
társaság és az Eberhard, Marchena & Co. cég 1 és fél 
millió lei értékű kőolajtelepeit.

Az aranyidai kincstári bányászat. Általános a pa
nasz m ostanában, hogy a kincstári bányák általában 
deficittel és csak nagynehezen prosperálnak. A töb
bek között ilyen deficites bányászat az aranyidai is, 
melynek gazdag érctartalm a azonban a szakem berek 
előtt közismert. S hogy mégis oly nehezen boldogul, 
annak egyedüli oka az, hogy a kincstár nem akar a 
kornak megfelelő befeletetéseket tenni. Az iglói bá
nyakapitányság azt panaszolja, hogy a királyi kincs
tá r aranyidai arany- és ezüstbányászata és kohászata 
az utolsó években szembetűnően hanyatlott, úgy, 
hogy a term elésnek fokozatos csökkenése az arany
idai ezüstkohók üzemének részleges szünetelését 
idézte elő. Különösen 1896. óta a kohók csak idő- 
közönkint voltak üzemben. E hanyatlás oka részben 
a m unkaerő hiánya, de részben az is, hogy a kincs
tá r  tartózkodott oly nagyobb anyagi áldozatoktól, 
melyek az ércterm elés fokozása érdekében szüksé
gesek lettek volna. A bányakapitányság ajánlja a 
régi, elavult ércelőkészitő müvek rekonstrukcióját, 
m ert csak igy várható a bányák gazdaságos, jöve
delmező művelése. És ez másként el sem képzelhető.

Uj m agnezitbánya. Bgy angol pénzcsoport a magne
zit fogyasztás fokozottabb kielégítésére tevékeny kutatást 
végeztetett Salzburg környékén magnezit után. A fáradsá
gos kutatásnak megvolt az eredménye. Gazdag magnezit
telepeket fedeztek és tártak fel, melynek művelését nemso
kára megkezdik.

Osztrák állami szénbányavásárlás. Poroszország 
s M agyarország után most Ausztria tesz nagyobb
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szénbányavásárlást, hogy ezáltal a mutatkozó szén- 
m izériákat o tt is megszüntessék. Ugyanis Alsó-Ausz- 
tria országos bizottsága az „Unió“ bányatársaság 
tulajdonát képező és Grünbachban fekvő kőszén
bányát m egvásárolni szándékozik. A müvek becs
értéke 1'2 millió k o co n a ; eladás- illetőleg vételára
2 millió korona lesz. A részvények a német és osz
trák  arisztokrácia kezében vannak.

Gyémánt bányászat. A világ legdrágább kővére 
rossz idők járnak. Az emberek nem igen vásárolják, 
m ert még a leggazdagabbak is nagyszerűen utánoz
zák ; Párisban Lemoin pedig azzal fenyegeti a gyé
mánt királyait, hogy ő géppel fogja előállítani azt, 
amit eddig a föld mély gyom ra rejtegetett. Ennek 
tulajdonítható aztán, hogy a gyémánt értékpapírok 
esnek s a gyémántbányászat, a nagy felhalmozódás 
m iatt is apad. így Kimberleyből azt írják, hogy a 
gyémántpiac kedvezőtlen helyzetére való tekintettel 
a De Beers társaság gyémántmosójában Dutotsdari- 
ban az üzem egy részét beszüntették s egyelőre 100 
fehér munkást elbocsátottak.

A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL:
Petroleum Hevesmegyében.

A m agyar petróleum  iránt az utóbbi időben 
élénk érdeklődés mutatkozik. Igaz, hogy pl. a zborói 
botrány, mely szerencsétlen spekuláció eredménye 
volt, nem igen használ az ügynek, de azt hiszem, 
hogy érdekelni fogja A Bánya olvasóit, miképen ju
tottam  én reá  Hevesmegye egy községében petró
leum ra s  mikép m*nt~füstbe minden reményein.

He.tesmegyében egy kis .patak  felszínén a szí 
várvány minden színét játszó zsírréteg  feltűnt egy 
alkalommal édesatyámnak s közelebről érdeklődvén, 
erős petróleum  szagot érzett. S miután zártkutat- 
mánynyal biztosította a területet, a hatvanas években 
addig ásatott, amig pénze volt; aztán« abba hagyta, 
mig a 70-es és 80-as években m egint ásatott, amíg 
győzte, ekkor m egism erkedett egy W eisz nevű pesti 
ügynökkel, ki két társa t szerzett a vállalathoz.

Ekkor leástak egy aknát 180, egy másikat 220 
m éter mélyre. Az erős petróleum szagot a munká
sok nem bírták ki, ennélfogva ventillátorral nyom
ták le az aknába folyton a friss levegőt. De pénz 
hiányáhan abba hagyták atyámmal együtt az egész 
dolgot. A tömérdek kiadás azonban nemcsak anyá
mat, de az itt említett urakat is bosszantotta már 
annál is inkább, m ert a nemsokára folyósítandó ál
lami szubvenció is elmaradt.

1880-ban egy Sekoroky és társai nevű lengye
leket vettünk magunkhoz társul. Micsoda urak voltak 
ezek? Csupa Ritter von és grofok, kik Galíciában 
m ár fúrtak petróleum  után és azt állították, hogy 
nálunk ugyanazok a szimptomák mutatkoznak, mint 
Galíciában. Ezek aztán tényleg nagy apparátussal 
fogtak a dologhoz. Gőzgéppel fúrtak, haladt a dolog 
gyönyörűen, de amig a telepet berendezték, amig 
uj furlyukat kezdtek, beszakadt a fúró, aztán a víz
vezeték fagyott be, úgy kellett szalmával tüzelni 
alatta az egész vonalon, amig fölmelegedett. De most 
az volt a baj, hogy a furólyuk ahelyett, hogy mé
lyebb lett volna rövidebb lett, mire azt mondták a 
lengyelek nagy örömmel, hogy áttörtük a trahit ré 
teget és most a petróleum fölött lévő gázok nyom

ják a puha anyagot a furlyukban fölfelé. Egy szép 
napon azonban valamennyi lengyel eltűnt. De ugyan-- 
akkor érkezett néhány angol, kik a gépeket akarták 
elvinni. Ekkor sült ki, hogy a gépeket a lengyelek 
egy krajcár pénz nélkül vették. Tőlünk azonban 
3000 forintot vettek előleg gyanánt. Ők ugyanis arra 
számítottak, hogy 3 hónap alatt meglesz a petróleum 
s ha van petróleum  lesz pénz quantum satis; persze 
mi azt mondtuk az angoloknak, tessék a 3000 frto t 
kifizetni és vihetik a gépeket, amire az angolok 
hajlandók nem voltak, m egindult tehát egy hosszas 
per. Közben meghalt szegény atyám s a jogot én 
magam tartom  tovább. A pör megszűnt, de fáj, hogy 
egy olyan értékes hely m iért hever parlagon ? Én 
magam dobattam, ott a helyszínén kiásott trahit köve
ket egy vízzel telt kádba, hol a kövekben lévő petró
leum feljött a víz tetejére, amit szintén én magam 
töltöttem  lámpába és épen úgy világított, mint a 
raffinált petróleum.

Budapestre egyelőre nem mehetek, de kijelen
tem, hogy a jelen levelemben elmondottak valóságát 
minden pillanatban kész vagyok bizonyítani. O. J.

H I V A T A L O S  H I R D E T É S E K .  
Meghívás.

998/1908. Zsembery Tivadar társulati igazgató 
kérelm ére alulírott m. kir. bányakapitányság a Hérzsá 
szent Háromság bányatársulatot 1908. évi március 
hó 12-én délelőtt 10 órakor a bányakapitányság hi
vatalos helyiségében tartandó közgyűlésre ezennel 
meghívja.

A közgyűlés tárgyai: u
A bánya eladása feletti határozathozatal. '
A bányatársulat feloszlásának megállapítása.
Végleges intézkedések tétele.
Esetleges indítványok.

, Erről a részvényeseket, n év sze rin t: Fabiató 
Sándort, Szepessy Somát, Makray Józsefet, Tőke 
J jzsefe t, Korbuly Bogdánt, özv. Bogdártné Jandl 
Elenórát, Jandl Károlyt, Jáuost, Miklóst, Sándort és 
Kálmánt, Lukács Tivadart, Scheffer Józsefet és á 
The Kisbánya Minning Comp. Limited társaságot, 
illetve jogutódaikat azon figyelmeztetéssel értesíti a 
bányakapitányság, hogy a tanácskozásra kitűzött tá r
gyak fontosságára való tekintetből, a közgyűlésen 
személyesen jelenjenek meg, vagy pedig szabály- 
szerű meghatalmazással ellátott képviselőt küldjenek, 
m ert a hozandó határozatok a távolm aradottakra 
nézve is kötelezők lesznek. Nagybányán, 1903. évi 
febrnár 5-én M. kir. bányakapitányság.

Felhívás.
Ism eretlen tartózkodásu Nikodémusz János, 

Nikodémusz József, Herz Sándor, Klein Izidor, Hercz 
Adél és Krivián János volt dobsinai lakosok, illetve 
azok ismeretlen örökösei felhivatnak, hogy a rozs
nyói József-Stockorom bányatársulatnál b írt részvé
nyeik után kivetett hátralékaikat jelen felhívás m eg
jelenésétől 30 nap alatt alulírott bányaigazgatónál 
fizessék le, m ert ellenesetben ellenük a törvényes 
eljárás helyeztetik folyamatba.

Rozsnyón, 1908. évi január hó 39-án.
T runkó Adolf, 

bányaigazgató.

Kiadótulajdonos: Pénzügyi Merkur Kereskedelmi r.-t.Budapest



1908 A B A N Y A 11

ss--- -------------- — .........-ts>
i. POHLIG A. G. Kölnben?^

épít harminc év óta

sodrony-kötélpályákat,
a legjobb kivitelben.

____________________________v____ _________________________________
Több m int 1700 berendezést szállíto tt 15—18, 20, 35 és 43 k ilom éter hosszban is.

képviselő:  ̂ Páris Oszkár Budapest
,  VII., Damjanich-uca 51. szám. =  Telefon 82-ic. =
S \  _ _ _ _ _ _ _

6 * 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- s O

W. F. Leickenbach & Go.,
Maschinenbau-Anstalt,

L e i p z i g - S e l l e r h a u s e n .
Spezialität:

L eitsp indel-D rehbänke, M echan ik er
bänke, H obelm aschinen , B ohrm asch., 

F räsm asch in en .

Waagen
für Industrie und Landwirtschaft jeder Art und Grösse 
in nur bestbewährter Ausführung zu billigsten Preisen

P H .  W ä H l f  Waa g e nf a br i k ,

Weidenau O (Sieg.)

A

Heinrich Exner, Baumaterialen = Handlung ^
Lagerplatz und Kontor B e r l i n  NO. 55,
Elbingerstr. 61-64, an d. Greifswalderstr. Tel. Amt VII, 2683.

Grösstes Lager in sämtlichen

alten Baumaterialen für Haus-, Villen- und Fabrikbauten.
Enorme Huswahl in

fast neuen modernen Türen und Fenstern jeder Rrt. 
Torwege, Schaufenster, Ladentüren in jeder Grösse. I  

G a r t e n g i t t e r ,  |— | Träger,  L-, U- und Z-Eisen. &
Balken, Kant- und Kreuzhölzer, Dachschalung, Fussböden, alt und neu. ^

Dachschiefer, Granitstufen sowie jegliches andere Baumaterial zu billigsten Preisen.
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Kivágni és beküldeni!

K é rd ő - ív .
Ezen kérdö-iv beküldése semmire sem kötelező. Alulírott rész

vénytársaság előkelő külföldi összeköttetéseket óhajt felhasználni azon 
célból, hogy a magyarországi tőkeszegény bányavállalatokat és zártku- 
tatmányokat financ.irozza.

Azon t. bányatulajdonosok, kik részvénytársaságunkkal összeköt
tetésbe óhajtanak lépni, szíveskedjenek az alanti pontozatokat kitöltve 
hozzánk beküldeni.

1. Tulajdonos neve és lakása ? _______

2. Zártkutatmány, vagy bányája van-e ? ____________ ______

3. Hol fekszik a bánya (zártkutatmány) ?_______ __________________ __

4. Hány zártkutatmányból áll?_______  _____________________
5. Minő ásványok találtattak a bányate

rületen ? _________ ___________ i __________
6. Fel van-e tárva a bánya és üzem

ben van-e ?_________________________  ____
7. Minő munkálatokat végeztetett eddig

és mennyi tőkét fektetett b e ? ____  ______ _____________
8. Van-e a bányatermékről hivatalos

analysis?______________________  _____

9. Van-e műszaki leírása (expose)?_ _____________
/

10. Ohajtja-e vállalatátfinánciroztatni, örök
áron, vagy haszonrészesedésre eladni?_ _________________

11. Esetleges megjegyzés: _______________

PÉNZÜGYI MERCUR
KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTARSASAG

BUDAPEST, VI. kér. Dalszinház»utca 8. szám
Telefon 23—33. (az Operával szemben.) Telefon 23—33.

m s
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Vereinigte 
Crummendorfer Quarzschieferbrüche 

LUNGE, LU* UND OELSHER

RIEGERSDORF, Kreis Strehlen, Preussisch-Schlesien.

B ahnstation CRUMMENDORF der S trehlen-G rottkauer Eisenbahn. 
T elegr.-A dr.: Q uarzitbrüche RIEGERSDORF Strehlen-Schlesien*

Empfehlen ihren auf Ausstellungen h o ch feu erfestem
mehrfach premierten ausgezeichnet----------------------- -—
O uarzschiefer *n behauenen oder gesägten recht-
______________ winkligen oder konischen Stücken für
Zustellung von Cu p o l - ,  S c h w e i s s -  und P u d d e l 
ö f e n ,  für Converter, in Zinkhütten für die Schächte 
der Zinkdestillieröfen, für Kalk- und Schnitzeltrocken- 
öfer Kesseifeuerun- Quarzschiefer, ein hochfeuer-

f;en aller Art u s w .------------------------------------------------
ester Maturstein, h ä l t  bei Höchsten Hitzegraden

___________________: ganz wesentlich länger als beste
Schamotte oder Dinassteine, wächst nur sehr wenig 
bei höchsten Tempereturen und ist sehr wiederstands
fähig gegen Temperaturwechsel.

Preise: weit geringer, als für Schamotten und Dinas
steine.

Quarzschiefer wird in behauenen und geputzten 
auch mit Diamantsägen voll- und scharfkantig ge
schnittenen rechtwinkligen und konischen Stücken von 
bestimmten Längen geliefert und mit bestem ff. Mörtel 
vermauert.

Allererste Referenzen des Inn- und Auslandes, sowie 
Originalzeugnisse und Prospekte stehen zur Verfügung.

Geteilte Buchsen
für Holzriemenscheiben,

für leerlaufende und festsitzende Holzriemen
scheiben, absolutes Festzitzen derselben, kein 

brennen mehr, get. Stellringe.

---------------  Man verlange P re islisten .---------------

Plessing  & Neider, Leipzig-Neustadt.

Förderwagen-Schmiermittel 
Heissdampf-Cylinderole

in unerreichten Spezialitäten.

Fischer & Comp.,
Leopoldshall-Stassfurt,

Fabrik technische Öle und Fette.

für alle vorkommenden 
Zwecke fabriziert in best
bewährten Ausführungen

E. F. ELBERT,
Lugau i. S.

Gegründet 1862. Gegründet 1862.
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B U R M E IS T E R  C . 
C H A M O T T E -O Y Á R
HALBSTADTBAN (ezelőtt c. kulmiz).

Egyesítve az Egyesült Chamotte-gyárakkal m. Sz. 
(ezelőtt C.Kulmiz) Saarauban ésMarktredwitzben.

Számos kiállításon kitün
tetést nyert.

M indennem ű tűzálló-termények; 
Chamotte-kövek; kvarc- és silica- 
kövek, m a g a s  f o k n a k  (hoch- 
basische) (védjegy X X )  és 
magas savfoknak. Különleges kövek 
nagyolvasztók és Martin-kemen- 
cékhez; üstkövek, tűzálló agyag 
acéltégelyekhez és hasonló leg
magasabb igényeknek megfelelő 
agyag; Chamotteliszt acélöntés
hez; tűzálló elszigetelökövek 0 8 
fajsulyig, pl. léghevitő vezetékek 
kifalazásához; pirszén-alakkövek, 
széntéglák a megkívánt m érték 
szerint, agyaghozzáadás nélkül, 
keményen sajtolva, megfelelően 
égetve, nagyolvasztókhoz. Alak
kövek, görebek, hevítő retorták 
(Muffeln). A kohászati, légszesz- 
és vegyi iparágaknál használt 
mindennemű teljes kemencék 
szállíttatnak; különösen teljes 
nagyolvasztók léghevitökkel, göreb- 
és mészkemencék. — Fenti külön
legességekben gyakorlott kőmű

vesek rendelkezésre állnak.

Alapittatott 1860-ben.

Évi termelőképesség: 
1 0 0  millió kilogramm 
alakos égetett Cha- 
motte-áru. =

1000 munkás .

Az elszállítás Halb- 
stadtban Saarauban 
és Marktredwitzben a 
gyár saját vágányain 

esetleg vizen 
Boroszlóból gondosan 

eszközöltetnek.

— Sürgönyeim : —

„Feuerfest" Halbstadt.

Lieferung v o n :
Stahlstempel mit Nahmen etc., Stahl
buchstaben u. Stahlnummern nur in 
bester Qualität. — Stanzgravuren, 
Prägestempel und Schnitteinrichtun
gen für die Metallindustrie. — Kon
troll-, Kantinen-, Konsum-, Werk
zeug-, Bier-, Speise- und Wertmarken 
aller Art. — Geprägte und gegossene 
Metallschilder mit Firmen etc. etc.

Rob. Tümmler, Döbeln.
G ravier- und Präge-A nstalt, M echanische 
W erkstätten. O egrüdet 1878.

Benn Kupplung
Benn’s Patent-Reibungs-Kupplung ist jetzt überall als 
die beste und zuverlässigste Reibungs-Kupplung 

anerkannt.
Verkauf pro 1901 
Verkauf pro 1902 
Verkauf pro 1905 
Verkauf pro 1904 
Verkauf pro 1905 
Verkauf pro 1906

57 Stück 
242 Stück 
337 Stück 
787 StUck 
909 Stück 
1254 Stück

Lizenz-Inhaber für D eutschland: ■

Vogel & Schlegel, Dresden 27

Fénykép nagyításokat
akármilyen fénykép után, legszebb 
kivitelben, 55—68 cm. nagyságú

díszes Passepartoutban 5 kor -ért 
olajban sz ín esen  10 koronáért

küldünk c so m a g o lá s sa l együtt. 

Képviselők mindenütt felvétetnek:

r )  I  r  i  C |  * *  fényképnagyité és 
J \ r A  > festészeti mfitarem

BUDAPEST VII/22.

Csepelszigeten. Budapesttől 1 óra távolságra, 
egy körkem ence 18 fülkével, 7 szobás úri lakás, 
gazdasági épületek 20  holdnyi területen, sürgő
sen eladó.

Részletes felvilágosítás nyerhető a

Pénzügyi Merkur Keresk. r.-t. nál
Budapest, VII., Dalszínháza. 8. szám.

Telefon 23—33.
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GEBRÜDER FROMME
WIEN; JCVIII., Herbeckstrasse 27.

Werkstätte mathematischer 
Präcisions-Instrumente.

Gruben-Patent-Boussolentheodolite. Gruben - Instru
mente, Taschen-Grubenboussolen-Instrument Preis fl. 
67.— in verschiedenen Grössen, Gruben-Latten und 
Stäbe, Verziehschrauben u. Schnüre. Compasse, Gruben- 
Regel-Transporteure, Pantographen schwebndes System.

Illustrirte Preisverzeichnisse gratis und franco.

--------  General Vertreter: --------

von C arl Z eiss  in Jena .
Lager von plastisch wirkenden Zeissfeldstechern.

Cramin - Antioxyd
ganz trocken und farblos, daher besonders für blanke 
Teile, auch für Massenartikel, enorm dünnflüssig und 

billig im gebrauch.
Seit 10 Jahren bei den einschlägigen Branche bewährt
5 Liter á Mk. 2.50 pro Liter

Putzessenz-Cramin £rstealitÄSK Vuíz-
mittel, ohne Wienerkalk nachzuputzen ■

5 Kilo á Mk. 2.— pro Kilo
Ferner alle in unser Fach schlagende Artikel in nur 

allerbesten Qualitäten.

Hamburger Cramin-Präparaten-Ges. m. b. H.
Altona 4  b. Hamburg.

Mit m o d ern s ten  M aschinen  e in g e r ic h te te

Metalidriickerei
übernimmt die Herstellung von

Massenartikeln in jedem Metall
unter Zusioherung -des

Eigentumrechtes
Biederm ann & Czarnikow,
Berlin SW., Kreuzbergerstrasse No. 71.

Gegründet 1884.
Telegr.-Adr.: Indicator. Giro-Conto: Deutsche Bank.

Keith-Licht!
(Patent) |

Press=Gas=Licht. f
Gasbezug (wie beim gewöhnlichen Gasglühlichte) vom $
Gaswerke. Jede bestehende Leitung wird vorwandt. — UJ
Lichteffekte von 3000 Hefner Kerzen abwärts bis zu %
25 herunter in jeder gewünschten Stärke — Uner- Z
reicht billiges Brennen bei genauer Angabe des Gas- W
Verbrauchs unter voller Garantie. — Einwandfreie 5j?
Ersparnis 50°/o und mehr gegenüber Gasglühlicht. — w
Ueber 3000 Anlagen im Betrieb. — In verflossenem Jg
Jahre allein über 1000 Anlagen installiert. — Etste X

Referenzen, Prospekte und Kostenanschläge frei w

Deutsche KEITH-LICHT-Gesellschaft §
Gebrüder Hirsch, Cöln a. Rh. ^ J j>

Magy. kir. állami vasgyárak 
központi igazgatósága

Budapesten, Kőbányai-út 19—23. szám.
Sürgönyeim: „ÁLLAMI VASGYÁRAK BUDAPEST“.

Telepek: Budapesten, Diósgyőrött, Vajdahunyadon, 
Zólyom-Brezón és Kudsiron.

A budapesti gyárban 1144 lóerő, 2850 munkás, a diós
győri gyárban 7000 lóerő, 5600 munkás, a vajdahunyadi 
gyárban 1374 lóerő, 1800 munkás, a zólyombrezói gyár
ban 3765 lóerő, 2900 munkás, a kudsiri gyárban 280 

lóerő, 480 munkás.

Mozdonyok, lokomobilok, arató-, fűkaszáló- és cséplő
gépek, utimozdonyok, szalmakazalozók, kukoricamör- 
zsolók és egyéb gazdasági gépek, vasúti vizállomási 
berendezések, gőzkazánok, sajtolt villamos kocsi-keret- 
lemezek, tgljes lokomotiv és vasúti kocsi kerékpárok, 
kerékvázak és tengelyek, vont fényes rudak, kovács- 
és acélöntvényü hajó- és gépalkatrészek, tégelyacél- 
öntvények, alakos acélöntvények, különféle nyersvas 
és vasöntvények, szegecsek, csavarok, csavarkulcsok, 
tűzálló agyag- és chamotteáruk. Hidak, vasszerkezetek, 
vasúti sinek és sinkapcsoló-szerek, teljes vasúti váltók, 
keresztezések, vastartók, kereskedelmi vasak, lemezek, 
hidlánctagok, rúgóacél, kőfúróacél, reszelőacél, kocsi- 
rúgóacél, vágóacél, fenő-, brescian-, azralon- és durva
acél, sziklavésők, gazdasági szerszámok, különféln acél
szerszámok, üllők stb. acéllövedékek, vont, hengerelt, 
kazán-, forr- és fúrócsövek ónozva és galvanizálva, 
öntött vascsövek. Vizgázhegesztési eljárással előállított 
gőzvezetéki, vízvezetéki és csatornázási csövek és csa
tornázási csövek szab. kötőkarimákkal vagy hengerelt 
karmantyúkkal, mindennemű bányacsövek, elektromos 
vasúti vezetékhez és világitó testekhez való árbocok, 
hajóárbocok, vitorlarudak(Raaen), árbocszárak (Stengen), 
árbocszálfák (Spieren), póznák (Bäume), alagcsövek, 
vizlékcsövek (Speigattiohre), üreges mozgó hajódarúk 
(hohle Davits), tengeri uszorok (Meeresbojen) vízépíté
sekhez, hidjármokhoz és partbiztositási falakhoz alkal
mas csövek, melyek vizerővel a földbe nyomatván és 
felülről cementtel kiöntetvén, olcsóbbak és tartósabbak 
mint a kőfalazatok, olaj-, légszesz- és és légnyomási 
tárgyak 2 0 0  atmosphera és azon felüli belső légnyomásra, 
torpedó-légpatronok, celluloze cukor- és szappanfőző
üstök, egészen hegesztett üzemi kazánok és mozdony- 
kezán-köpenyek, malomdobok, retorták, központfutók, 
vegyészeti és ezzel rokoniparok céljaira szolgáló ké
szülékek stb.
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*  LOSSINSZKY I
— okleveles gépészmérnök műszaki iroc

Budapest, V. kerület, Lipót=k
T ü 1 ü fA « o 7 om  fi/1 7 0  Postatakarékp. cheque és Clearing 15657. — Folyószá 
I eicTUn&Zdin „Hermes“ Bank Budapest. — Lámpamühely-telef. 2

MRE ^

örut 7. szám.
3*6; Táviratcím LOSSIM.

Nagyfényerejü „(JniCUm“ petróleum izzólámpák l gJeienLrgiyegrszáeSbb I s elárusitása-
szabadalm. legolcsóbb 

világitása. 1 0 0 0  gyertyafény órán
ként 11*5 fillérbe kerül. Pótolja a villamos ivlámpát. Bármely petróleummal ég. Hordozható,- bárhol felállítható és 
bárki által kezelhető. Bányák, gyárak, gyártelepek, rakhelyek, műhelyek, gazdasági udvarok, kerthelyiségek, fürdő- 
és forrástelepek stb. stb. számára. -  ■.........■■■=■■

Szabadalmazott „Zenit“ Invert gázégő.

Ideális gázvilágitás f A „Zenit“-égő régen érzett 
* hiányt pótol a gázvilágitás 

terén, amennyiben ezen égővel felényi gázfogyasztás mellett 
ugyanolyan intensiv fényt kapunk, mint a közönséges Auer-égővel. 
A „Zenit“-égő óránkint 60 1. gázfogyasztás mellett 60 normál 
gyertyafényt ad, tehát a közönséges Auer-égőkkel szemben

50%-os gázm eg takaritást eredményez. 
A „Zenit“ invert-égő kétféle nagyságban k é s z ü l:
A-jegyü 60 normál gyertyafényre 60 1. óránkinti gázfo
gyasztás mellett — B-jegyü 90 normál gyertyafényre 

1 0 0  1. óránkinti gázfogyasztás mellett*

A „Zenit“ invert-égő á ra :
Asztali lámpa állvánnyal (lásd ábrát) A-jegyü 20.— kor., 
B-jegyü 22.— k o \ — Fali- vagy csillár-lámpa A-jegyü 

10.— kor., B-jegyü 12.— korona.

Manifattura Italiana Cinghie Massoni & Moroni
mailandi gyárának magyarországi vezérképviselősége.

Aián|ia a „Massoni-Moroni“^ ;â ósiûak«zórbölÍ ^
Főbb előnyei a következők: felületüknél fogva jobban simulnak a

J kereklaphoz es a legerősebb .adhasioval bírnak,
miáltal a lehető legnagyobb erőátvitelt biztosítják, minden erőveszteség nélkül. — 2. Rend- 
bentartásuk nem okoz munkát, miáltal idő- és pénz lesz megtakarítva. — Csak egyetlen 
erős és könnyen alkalmazható összeköttetést igényelnek. — 4. A munkában a lehető leg
nagyobb praecizitást fejtik ki, miután teljesen egyenes és hasonminőségü egyetlen darab
ból állanak. — 5. Az idő minden viszontagságának és főleg a nedvesség és a gőz behatá
sainak ellentállanak s úgy azokkal szemben, mint a por vegyi anyagok és savak stb. ki
gőzölgéseivel szemben absolute érzéketlenek. — 6 . Miután kizárólag teveszőrből készül
nek, tágulási hajlandóságuk a legminimálisabb. — Részletes felvilágositással szolgál
Lossinszky Imre, oki. gépészmérnök, magyarorsz. vezérképviselő.

Folytonégő töltőkályhák
Különösen magyarországi szenekre!
Feyér Gyula, okleveles gépészm érnök, tan á r 
szabadalm azott rendszere  szerint. ■ ■
Alkalmazásban vannak már: Budapest Városi Villamos Vasút, Technológiái Iparmuzeum, 
M. kir.államvasutak főműhelye, M. kir. Honv. Minisztérium, Nagykárolyi szinkör, Katonai kö'.p. 
ruhatár, Váczi városház, Nagyváradi hadapródisk., Schlick-gyár, Danubius hajó- és gépgyá stü.

Nincs szükség drága külföldi szénre! 
Fiitsünk olcsó hazai szénnei !

50%-OS 
költségmegtakarítás!!

Munkácsi-féle szab. takaréktüzhelyek egyedüli gyártása és elárusitása.
Bárm ely tüzelőanyaggal fű the tők ! 35—40°/0 k ö lts é g m e g ta k a J fs r ! 
i ----- —j Teljes egészükben magyar ipar ! i—  n

Uránia könyvnyomda, Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 19.


