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Bányászatunk és az állam.
A magyar ipar fejlődése az utóbbi évek

ben hatalmas lépésekkel halad előre. Az állam 
és egyesek mindent elkövetnek, hogy a ma
gyar ipar és kereskedelem a többi müveit 
nemzet fejlett iparával és kereskedelmével meg
állhassa a versenyt. A kormány kereskedelmi 
politikája milliókat áldoz, hogy évtizedek mos- 
tohaságait jóvátegye s a magyar ipar és ke
reskedelem. részére kellő anyagi arőL bizlosilva,.. 
virágzását elősegítse.

Mikor ezt örömmel regisztráljuk — bár a 
szubvenciókra nézve nekünk megvan a külön 
álláspontunk — ,*wem hallgathatjuk el azt, hogy 
a kormány ipar- és kereskedelempártolása hiá
nyos épen olyan ipar és kereskedelem támoga
tásában, mely legtöbb kilátással kecsegtet s a 
tőkének legbőségesebb kamatozását biztosítja.

Sokat irtunk már eddig is arról, hogy a 
magyar bányászat fejlesztésére, a magyar bá
nyabirtokosok érdekeinek megvédelmezésére na
gyobb gondot kell fordítani, hogy annyi termé
szetadta kincsünk nemzeti vagyonná lehessen. 
Mert eddig azt látjuk, hogy bányászatunk — 
eltekintve egy kevés kivételtől — nem áll a 
virágzásnak azon a magaslatán, melyen a kül
föld bányászata a nemzetek leggazdagabb anyagi 
forrását képezi.

A magyar bányászat tőke hiányában eddig 
igazán a szerencse forgandóságán s többé-ke- 
vésbbé tervszerűtlen kísérletezéseken alapult. 
Mindenki máról-holnapra akart meggazdagodni, 
természetesen befektetés nélkül és — sajnos — 
bizony nagyon sok esetben mások érdekeinek 
kellő respektálása nélkül. Ilyen körülmények 
között aztán nem csoda, ha bányászatunknak 
rossz a hírneve, nem fejlődik, s hogy a bánya- 
tulajdonosok potom áron sem tudták bánya
objektumaikat értékesíteni.

Ezen az áldatlan állapoton kísérletezések
kel, gyámkodással segíteni nem lehet. Pedig

nek az ipar és kereskedelem egyéb ágainak a 
fejlesztésére, megfelelő arányban kell ezt tenni
a. bányászattal is. Mert a bányászat felvirágo- 
zása mindenesetre fog annyit jelenteni a ma
gyar ipar és kereskedelem által elért nemzeti 
vagyonosodásban, mint bármely más iparág.

Azt fogják' mondani, hogy a kincstár eddig 
is bányászkodott; jelentékeny deficittel, tehát 
pártolta, támogatta- a magyar bányászatot.

Ebből a gazdálkodásból nem kérünk. Nem
csak nálunk, ahol a bányászat inkább beamteria, 
mint technikai iparág, de még a külföldön sem 
igen vált be az állam bányászkodása, mint azt 
a poroszországi szénbányászatnál is kimutattuk. 
Változtatnia kell tehát eddigi bányapolitikáján. 
A jóindulatot s az óvatos körültekintést, a meg
felelő érzéket és áldozatkészséget látjuk a mos
tani kormányzatban S  azt is látjuk, hogy az 
iparpártolással már eddig is igen jelentékeny 
eredményeket ért el Kérdjük tehát: ilyen esz
közökkel és ilyen áldozatkészséggel, közvetett 
támogatással miért nem lehetne ugyanezt el
érni a bányászatnál is?

Ne tartson fenn a kincstár házi kezelésben 
bányákat mert látjuk, hogy az eddig sem volt 
gazdaságos és a jövőben sem igen fog sike
rülni, hanem támogasson küzdő magánbánya
üzemeket, melyek sorsa sokszor alig nehány 
ezer koronától függ. Ha százezreket lehet for
dítani — mondjuk — kartongyárak alapítására, 
hogy aztán osztrák portékát árusítsanak el 
nemzetiszinü szallagok alatt, akkor ugyanazon 
lelkiismerettel és iparpártolási lelkesedéssel le
hetne támogatni egy értékes mangán- vagy 
cementbányavállalatot, melynek jó és értékes 
anyagán kivül nincs más ajánlólevele, vagy 
éppen kegyes pártfogója.

Azt sem lehet mondani, hogy bányá
szatnál sokkal nagyobb a „rizikó“ Bocsánatot 
kérünk! Fokozottabb mértékben van meg ez a 
szubvencionált iparvállalatoknál, melyeknek 
„csődkisérletei- eléggé ismeretesek.
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dálya, mint azt már sokszor megírtuk s min
den bányászember tudja, a tőke hiánya és a 
rossz, elavult bányatörvényünk.

Az előbbi bajon segíteni volna hivatott a 
megalakítandó „Magyar bányabank“, melynek 
létesítését elsősorban az államnak kell előmoz
dítania. Tudjuk, hogy a már létező nehány 
gazdag bányavállalat mindent meg fog tenni a 
bank létesítésének megakadályozására, de az 
államnak nem szabad magánérdekeket nézni. 
Kötelessége a közérdeket szolgálni. A közérdek, 
a magyar bányászat érdeke pedig az, hogy 
legyen hatalmas bányabankunk, melynek éppen 
az iparpártoló nemzeti kormányunk kell, hogy 
vesse meg alapját. ^

És aztán ez lesz az igazi, a teljes és 
gazdaságos iparpártolás, melynek eredménye 
nem annyira statisztikai számokban, mint a 
polgárok jólétében s a bányászok megelégedé
sében fog nyilatkozni.

(— ay.)

A magyar ipar fejlesztése.
Mivel Magyarország tulnyomólag agrár állam, 

ipari fejlődésünk előmozdításának nehéz feladata az 
államra hárul, annál is inkább, mert a modern ipari 
termelésből legnagyobb rész a szükséges tőkével és 
kereskedelmi szervezettel leginkább rendelkező gyár
iparra jut, ez pedig egy pár iparcsoporttól (igy a vas- 
és fémipartól) eltekintve, vagy ujabb keletű, illetőleg 
nem gyökeredzik százados múlt tapasztalatain és 
tradicióin, mint a kisipar, vagy alapját ntm  hazai nyers
termékek alkotják, mint a liszt-, cukor- és szesziparét, 
vagy pedig elmulasztották egyik-másik iparágnak kellő 
időben való meghonositását, illetőleg fejlesztését.

Az állam iparfejlesztő tevékenysége tulajdonképen 
az 1881. évi XLIV. t.-cikk megalkotásával vette kezde
tét s kisebb pénzsegélyek engedélyezéséből és az emlí
tett t.-c. biztosította adó- és illetékmentességből állott. 
Eladdig, vagyis 1868-tól 1880-ig összesen 416.414 
koronát és 86 fillért fordított az állam kezdetben csak 
a házi-, később már a kézműiparok támogatására is.

1868—1880-ig, vagyis 13 év alatt a kormány 
összesen 416.420 K 26 fillért fordított iparpártolásra. 
Tehát egy évre átlag és kereken csak 32.000 K jutott.

Noha mindjobban és jobban tért hódított az az 
elv, hogy az iparfejlesztést általános közgazdasági 
szempontok teszik'szükségessé, egészen 1890-ig, midőn 
a törvényhozás a XIII. t. c. megalkotásával az adó- és 
illetékmentesség kereteit kiterjesztette, iparunk még 
mindig nem részesült nagy fontosságához mért támo
gatásban;

Ugyanis a szorosan vett iparfejlesztésre a magyar 
állam 1881-től 1890-ig, vagyis 10 év alatt 1,259.590 
korona 24 fillért fordított. Tehát egy évre jut kereken
126.000 korona.

Az 1881. évi XLIV. t.-c. hatálya alatt 280 uj gyár 
keletkezett, 4 gyár pedig uj iparággal gyarapította 
üzemét. Régi gyárak közül az állami kedvezményeket 
195 vette igénybe. Azonban e t.-c. a tulajdonképeni 
gyáriparra még sem volt érezhető hatással, mert a 
280 uj gyár közül kereken 81%  (227) mezőgazdasági 
szeszfőző volt.

A következő 9 évben, vagyis az 1899. évi XLIX. 
t.-c. megalkotásáig már kedvezőbbé alakul a helyzet, 
azonban a hozott áldozatok még korántsem állottak 
arányban iparunk nemzeti, földművelési, vagyonosodási 
és állampénzügyi szempontból való fontosságához.

Az 1890. évi XIII. t.-c.-nek a hatása már nagyobb 
volt, mint az 1881. évi XLIV t.-c.-é. A 9 évi ciklus 
alatt keletkezett 360 uj gyár, 13 régi gyár uj üzem
ágakat vett fel, 200 pedig üzemét bővitette ki jelenté
kenyebb mértékben. A helyzet javulását bizonyítja az 
is, hogy a 360 uj gyár közül már csak mintegy 50°/o 
(177) volt mezőgazdasági szeszgyár s ugyancsak ezekre 
a 200 üzemi kibővítésből kereken 33%  (65) jut.

„Máramaros“, a bányarém.
Bányász népmonda.

Naplótöredék 1904-ből.
(Folytatás.)

Szegény jámbor Stefancsuknak nehéz volt a sorsa, 
kilenc gyermeknek kelletett kenyeret keresni, pedig 
még a felesége is ágyban fekvő beteg volt, mozdulni 
sem birt, a gyermekeknek hát csak a jámbor Stefan- 
csuk nyújtotta a kenyeret és ő ápolta az ágyban fekvő 
asszonyt. Ilyenkor nagyot sóhajtott a bányász és szivvel- 
lélekkel fohászkodott a jó Istenhez és esdőleg gondolt 
Máramarosra, a bányarémre, hátha megszánná és adna 
neki abból a sok kincsből, amely elátkozva hever a 
Csetátye méhében. A bányarémre gondolva, azt segít
ségül hiva, leszállt a szegény Stefancsuk Pál a Kuni
gunda mélyébe, még pedig, hogy annál több kősót 
fejthessen, éjfél előtt és a rengeteg mélységben szor
galmasan vágta a sótömböt. A pislogó bányászlámpa 
kis területet világított be és a csákányütések rémes 
visszhangja szakitá félbe a rettenetes csendet. A bá

nyász arcáról, meztelen testéről ömlött az erőltetett 
munka okozta verejték és bányászarca a lámpa vöröses 
világítása mellett a fájdalomtól gyötört küzdő ember 
arcát mutatta. Nagyokat sóhajtva, felszállt gondolata a 
szabad légkörben szenvedő szegény családjára és 
sóhajtva vágta szorgalmasan a sót.

A sötét távolból rémes csörtetés hangja ütötte 
meg a szegény bányász fülét. A mécses lángja, mintha 
erős fuvallat el akarná oltani, táncolni, libegni kezdett. 
A csákány felmondta a szolgálatát, valami láthatlan 
erő kiragadta kezei közül, hideg szellő érintette arcát 
és ijedelem szoritá szivét. Feltekintve, ijedten látta 
Máramarost, a bányarémet.

A bányász egész teste remegett.
A bányarém szigorú hangon parancsolá: „Bányász, 

hadd abba a munkát! Tudd meg, hogy iiyen időben a 
bányarémek órája és munkaideje van, amikor csak mi 
rémek dolgozhatunk. Miért szegted meg e tilalmat?“ 
kérdezte a szörnyű lény.

„Oh, jóságos bányarém, ne sújts haragvó kezed" 
dél, hiszen kilenc apró gyermekemnek kenyeret kell 
keresnem és beleg feleségem részére orvost fizetnem.*"
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Az 1899. évi XLIX. t.-c. azzal, hogy a gyáriparon 
kivül felölelte a kisiparokat, illetőleg ezek termelő 
szövetkezeteit, valamint a mezőgazdasági és háziiparo
kat is, nagy haladást jelentett az előzőkkel szemben ; 
azonban uj korszakot csak az 1907. évi III. t.-c. nyit 
meg, mely szakított a kedvezményezhető iparágak fel
sorolásával s egyben kimondotta azt is, hogy általános 
közgazdasági érdekekből kívánatos iparvállalatok léte
sítésére, vagy ilyenek kibővítésére és fentartására a 
kereskedelemügyi miniszter, a hazai ipari termelés 
fokozása vagy biztosítása céljából, az iparfejlesztési 
célokra rendelkezésére bocsátott fedezet terhére akár 
egyszer s mindenkorra, akár pedig több évre elosztva 
államsegélyt engedélyezhet vagy ilyen vállalatok léte
sítését állami részesedés utján mozdíthatja elő s ugyan
csak a szóban forgó fedezet terhére a házi- és kisipart 
is megfelelően támogathatja.

A magyar állam a szorosan vett iparfejlesztési 
célokra ezen törvény szentesítéséig, illetőleg az 1906. 
év bezártáig

1900-ban 1,250.000 koronát v
1901-ben 1,637.076 „
1902-ben 1,857.506 „
1903-ban 3,350.446 „
1904-ben 1,931.533
1905-ben 3,612.562
1906-ban — 7,050.061 „ 

vagyis 7 év alatt 20,689.184
koronát engedélyezett, tehát évenként átlag közel három 
millió koronát, mely fejenkint csak 15 fillér megterhel- 
tetést jelent.

Az 1899. évi XLIX. t.-c. hatásának tudható be 
Íd$ uj gyár keletkezése, ezeken kivül 26 gyár uj 
üzemágakat vett fel és 13 régi gyár vette igénybe a 
törvénybiztositotta állami kedvezményeket. A 198 uj 
gyárnak már csak 15%-a (28) volt mezőgazdasági 
szeszgyár.

Az idézett 3 első törvénycikk hatálya alatt kelet
kezett tehát 838 uj gyár, köztük 432 mezőgazdasági 
szeszgyár (kereken 50%), 43 régi gyár uj üzemágakat 
vett fel, 408 már fennálló gyár pedig a törvénybiztosi

totta kedvezményeket vette igénybe. Az utóbbiak között 
140 mezőgazdasági szeszgyár volt.

A kedvezményezett összes 1289 gyári vállalat 
közül 1906 év végéig a forgótőke hiánya, a gyár ked
vezőtlen fekvése, az egészségtelen versenyviszonyok, 
vagy pedig az üzem korlátolt, szinte kisiparszerü volta 
miatt 83, vagyis 6 ‘5°/o szűnt meg. Ez a csekély hányad 
arra vall, hogy az állam iparfejlesztési akciójának ered
ménye általában kedvező volt. Ezt és az eredmények 
nagy közgazdasági fontosságát megvilágítja még az az 
adat is, hogy kereken 70.000 munkást foglalkoztatott 
az a 6'ÍO működő gyártelep, mely 1890-től 1P06. év 
végéig állami kedvezményekben, állami kölcsönben, 
vagy vissza nem fizetendő állami segélyben, illetőleg 
ezek közül kettőbe^ vagy mind a háromban részesült. 
Egy-egy munkás évi bérét átlag 700 K-ban állapítva 
meg, ez kereken 50 millió korona évi keresetet jelent.

Jellemző az évi termelés fokozása is. Elég legyen 
e tekintetben fonó-szövőiparunkra utalni, mely állami 
támogatás nélkül nem egyhamar érte volna el fejlődé
sének mai fokát. Még 1898-ban ez az iparcsoport 
13.024 munkás foglalkoztatásával 527  millió korona 
értékű árut termelt, jelenleg 28.780 munkást foglalkoz
tat és 115 millió korona értékű árut állít elő; tehát 
a munkásszám 120%-kal és a termelés 110%-kal 
növekedett.

Az eddigi adatokból látható, hogy az állam ipar
fejlesztésiakciója a jelen kormány alatt érte el a tetőpont 
ját, hogy milyen eredménynyel, ezt az 1906. év végéig 
biztosított uj gyárak és gyári kibővítések száma és az 
azokba fektetendő álló tőke nagysága, valamint a fog
lalkoztatandó munkások száma igazolja.

Gyáripari célokra az 1906. évi uj engedélyezés 
6,347.507 K-ra rúgott, ha az inasképzésre fordított
24.000 K-át is betudjuk. A fenmaradó 6,323.507 K-ból
5.873.000 K-át tesznek ki a pénzsegélyek és 450.507 
K-át a gépadományozások.

Az engedélyezett segélyösszeg túlnyomó része 
több évre felosztott részletekben akkor kerül kifizetésre, 
ha a segélyben részesülő uj gyárakat már üzembe 
hozták, illetőleg a régi gyárak kibővítését befejezték.

Szivettépő hangon kért, zokogott a szegény bányász 
es a kőszívű rém megsajnálta őt.

„Most azonnal távozzál“ mondá a bányarém „és 
többé az alvilági lények órájában a bányában dolgozni 
ne merészkedjél." És a szegény bányász szomorúság
gal gondolt kicsinyeire és a beteg feleségre. Felvette 
tehát a lámpát, meghajtotta magát a szigorú rém előtt 
és sietve távozott. Nem mert visszanézni, de hallotta 
a bányarém munkájának zaját.

Szótlanul dőlt otthonában az ágyra és szokása 
ellenére későn ébredt. Azonnal a bányába sietett, hogy 
legalább pár órát mégis dolgozva, kenyerét keresse. 
Nagy volt csodálkozása, midőn munkahelyén temérdek 
sókockát garmadába rakva talált és áldotta a bánya
rémet, hogy segítette a szegény bányászt. És midőn 
a fizetés napja elérkezett, egész vagyont kitett az a 
sok pénz. amit a munkáért szegény Stefancsuk kapott. 
A legboldogabb ember ő volt, de gondolá, még is 
illenék a jó bányarémnek is részt juttatni a sok pénz
ből, hiszen úgy is ő dolgozta az egész tömeget és 
amint igy elmélkedik, egyenesen a bányába indult 
lefelé.

Alig ért a lépcsőzet azon részére, ahonnan már 
a bányaüreget lehet látni, hát előtte állt a bányarém, 
darab deszkát tartva hóna alatt.

„Megállj, bányász, számoljunk. Te sok pénzt 
kaptál, én pedig dolgoztam, illő, hogy részemet kiadjad“, 
mondotta a rém s már a bányaüregbe kitolta a deszka 
felét. „Ülj ki a deszka szélére és számolj a pénzről*, 
mondá a rém és már is kilóditotta a bányászt a deszka 
szabad végére. A deszka csak hajolt a bányász súlya 
alatt, aki minden pillanatban a sötét mélységbe zuhan
hatott.

„Oszd fel a pénzedet. Fele az enyém, fele legyen 
a tiéd“, szólt szigorú hangon a bányarém.

Es a bányász szót fogadva, két csomóba rakta 
a pénzt. A bányarém komolyan nézte az osztozkodást 
és a deszkát egyensúlyban tartva, ügyelt, nehogy 
Stefancsuk a mélységbe zuhanjon.

Végre a pénz két garmadra volt osztva, de egy 
pénzdarab megmaradt, nyilván páratlan számú összeg 
volt. De a bányász nem jött zavarba, feltalálta magát 
és a megmaradt pénzdarabot a bányarém csomagjához 
tette, mondván „ez tégedet illet, hiszen te többet ér
demelsz, mint én .“
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A 15 uj gyár létesítése 17 millió állótőkét kíván 
s az3k rendszeres üzem esetén 3000 munkást foglal
koztatnának. A gyári kibővítésekre előirányzót! állótőke
6  ̂ millió korona s a szükséges munkások száma 2200.

Az 1 S9i). évi XLIX. t.-c. alapján véglegesen enge
délyezett állami kedvezmények száma 26 és az előze
tesen biztositottak száma 25 volt; ezeken kivül 10 
vállalat részére a már korábban engedélyezett állami 
kedvezmények meghosszabbittattak.

Amint már említve volt, a helyzet 1907-ben, az 
1907 évi III. t.-c. 9. §-a következtében tetemesen 
javult.

Múlt év január hó elsejétől október hó 1-éig 
összesen 11,907.990 koronára rúg az engedélyezett 
összeg. Ebből a

gyáripar céljaira
segélyek :

1. Uj gyárak létesítésére 6,189.800
2. Gy árkibő vitésekre . . . 2,763.000

Segélyek összesen 8.952.800
Gépadományozások 940.569
Tanoncképzés . . ‘28.500

Gyáripar összesen 9,921.869
Kisipar céljaira.

Szövetkezetek $69.000
Gépadományozások 907.996.
Tanoncképzés . 15.400
Mesterek, segédek, ta- 1 . TanfoIvamok 9

noncok stb. tovább- > J A . f “™
képzésére f  L and°rtanitás 14.900

Kisipar összesen 1,809.886
Háziipar céljaira.

Vállalatok . . . . 278 240
Bizottságok, egyletek stb. 83.411
Gyakorlómiihelyek. . . 8.600
Házi iparosok továbbképzése 2.600 
Gépadományozások 45.940

Háziipar összesen 4I8.79L
Ezekhez járul még kiállításokra 68.452, ösztön

díjakra 104.122 és egyéb ipari célokra 84.870, tehát 
összesen 257.444 K. A három első tétel összege
11,640.546 K.

Az említett, kereken 12 millió korona 12 év alatt 
kerül kifizetésre.

A gyáripari célokra engedélyezett összegből 29

„Szerencséd volt, bányász, hogy ezt tetted, mert 
ha a pénzt magadnak tartod, akkor én tégedet, mint 
kapzsi, igaztalan embert, a mélységbe löktelek volna 
igy azonban neked adom az egész összeget és még • 
százszor annyit; légy boldog, munkás és mindig becsü
letes*', szólt a bányarém és eltűnt

A boldog bányász alig győzte a sok, sok pénzt 
hazahordani. Ő áldotta a bányarém jóságát és becsü
letes, szorgalmas bányász maradt Ez idő óta a só
bányákban a munka csak reggel kezdődik, nehogy a 
bányarém haragját a bányásznép keserülje meg.4'

A kis csúf, púpos Péter Erzsi kipirult arccal 
fejezte be a bányarém meséjét és örömmel haladt a 
mély utón fel a falu felé-

Én a szlatina'i várhelyet behatóan megvizsgáltam 
és reám is mély felejthetlek benyomást tett. Midőn a 
dombtetőről a remek kilátást élveztem, apró cserép
darabokat láttam a frissen ásott föld felületén. Fel
vettem, megnéztem s,azt találtam, hogy kőkorszakbeli 
vár pluóján állok és az ősember müvének maradványa 

Csitáryj és a bá"iy,ir.éro annak szelleme.
Vécsey István.

uj gyár létesítését sikerült biztosítani. Ebbe a 29 gyárba 
legalább 22,000 000 K állótőke fektetendő be s azok
ban 4.600 munkás talál alkalmazást.

A nagyobbszabásu kibővítésekre engedélyezett
2,763.000 K segély 27 gyár között oszlik meg. Ezen 
gyárkibővitésekbe legalább 10,000.000 K uj állótőke 
fektetendő be és azokban legalább :^750 uj munkás 
talál alkalmazást.

Összesen 61 gyár 940.569 K értékű állami gépek 
adományozásával részesült támogatásban.

Ezek 12-08 munkás és 590 tanonc állandó foglal
koztatására kötelezték magukat.

A gyáripar körében végül összesen 28.500 korona 
engedélyeztetett két gyáros részére tanoncok szakszerű 
kiképeztetése végett./

Állami kedvezmények végleg engedélyeztettek az 
1907. év első 9 hónapjában 12 gyár részére. Ezek 
között van egy csavar- és egy fémbői készült apróáru- 
gyár, egy műhely- és raktártelep, egy faszeg-, egy 
fehérítő-teleppel kapcsolatos kenderfonó-, egy cellulóze-, 

"egy hengerturó- és vaj-, három mezőgazdasági szesz-, 
és végül egy vért f ldnlgozó gyár.

Ezen gyárakba legalább 4,000.000 korona tőke 
fektetendő be és legalább'770 mnnkás alkalmazandó.

Előzetesen biztosíttattak az állami kedvezmények
19 gyár részére, még pedig: egy tengeri hajógyár, egy 
írószer- és irőgépgyár, egy erőátviteli célokra szolgáló 
villamtelep, egy optikai műszer-, két faáru-, egy bél
hártya-, egy bőrfehéíitő-, festő- és kikészítő-, egy 
makkópamutfonó , két gyapjufonó-, egy posztó-, egy 
kenderfonó- és kötélverő-, egy papirosáru-, két papiros- 
auyag-, egy ruggyanta-, egy kénsav- és műtrágya- és 
végül egy marónátron- és szódagyár részére. Ezekbe 
a gyárakba befektetendő tőke 15 millió koronára, a 
foglalkoztatandó munkások száma pedig 2400-ra rúg.

Meghosszabbittattak egy fémlemez-, egy elektro
technikai cikk-, egy csiszoló korong , egy keményítő-, 
dextrin-, ragasztógummi- és egy kávéhámozó-mosó- és 
csiszológyár állami kedvezményei.

Háziipari célokra összeken 418.791 korona enge
délyeztetett, ebből a 21 háziipari vállalat segélyezésére 
jut 278.240 korona. Ezek a vállalatok legalább 4000 
háziiparost tartoznak állandóan munkával ellátni, illetőleg 
részükre állandó keresetet biztosítani.

Gépsegélyben 45 háziiparos részesült 19 310 korona 
és 9 iskolaegyesület és tanfolyam 26.630 korona 
értékben.

Gépadományozásban részesült háziiparosok a kö
vetkezők :

Egy cirokseprükészitő, 21 kötszövő, 18 müszövő,
4 varrónő és 1 szalmakalapvarrónő.

Megjegyzendő, hogy a vizsgálatok tanúsága szerint 
a segélyezés a célnak megfelelő volt. A gyárak további 
fenmaradása és üzemképessége biztosítva van, a segély 
engedélyezése alkalmával a kikötött feltételeknek mind 
megfeleltek, sőt egy-kettő a. köteles állótőkének kétsze
resét fektette már be iparvállalatába, valamint a fog’al- 
koztatott munkáslétszám is legtöbb gyárnál, felülhaladja 
a köteles munkáslétszámot, noha összes gyárosaink és 
kisiparosaink munkáshiányról panaszkodnak.

A tört utón tovább haladva, most^ már azon fel
adat vár megoldásra, hogy a még szükséges nagyszámú 
gyár fokozatosan, de lehető, gyorsan, mindenesetre 1917 
előtt létesüljön.

A gyáriparok segélyezését az eddigi módon, vagyis
az állótőke alapján ennek 20—33, kereken 27%-a
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erejéig állapítván meg, kellene az állami hozzájárulás 
cimén 358 4 X 0  27 =  97 7, kereken 100 millió korona; 
vagyis tiz évre elosztva, tiz-tiz millió korona évenkint. 
Ehhez számítandó még a kis- és háziipar segélyezésére 
fordítandó összeg, mely az 1907. év első kilenc hónap
jában folyósított összeg után ítélve kereken évi 2 
millió k »rónára rúg. Fél millió koronára becsülve az 
iparfejlesztés kapcsán fölmerülő egyéb kiadásokat (ösztön
díjak, kiállítások stb ), évenkint kellene 10—{—2—f-0'5 =  12-5 
millió, vagyis az állami befektetés 10 éven át összesen 
125 millióra rúgna. Ezzel az összeggel szemben állana 
az a 720 millió korona, melyet a vállalkozók álló* és 
forgótőke cimén befektetnének. A foglalkoztatandó 
munkások száma lenne kereken 144.000, akik munka
bérek cimén évenkint legalább 100 millió koronát 
keresnének.

Megjegyzendő, hogy az iparfejlesztéshez szüksé 
gesnek jelzett évenkinti 12 5 millió koronához számí
tandó még az iparfejlesztés fontos tényezőjének, az 
iparoktatási intézeteknek szükséglete is. E cimen a 
kereskedelemügyi tárca javára az 1906. évi állami 
költségvetésben 2 111 millió korona szerepel, mely az 
1907 évre 2*372 millió K-ban irányoztatott elő.

Ez volna az a hatalmas perspektíva, mely iparunk 
fejlesztése előtt áll. És jellemző, hogy épen a bányá
szatra esik a legkevesebb gond, pedig arnak fejlesztése 
épen úgy nemzeti érdek, mint bármely más iparág 
támogatása. Nagy küzdelmet és kitartó munkát kell 
kifejtenünk, hogy az irányadó körök figyelmét bányá
szatunk felkarolására is felhívjuk.

BÁNYAHIREK.
A biharm egyei aszfalt irodalom történeti adatai.

Az irodalomban először Beudant francia tudós említi 
a tatarosi aszfaltot 1822-ben. Munkájában, amidőn elő
sorolja az előtte ismeretessé vált petroleumelőfordulási 
helyeket, Magyarországon a „eigánfalvi petróleumot“ is 
említi, mely nem más, mint a tatarosi aszfalt, mert 
Cigánfalva helység közvetlen Tataros mellett van.

Nendtwich Károly 1843-ban egy koszoruzott pálya
müvében a muraközi és hagymádfalvi aszfalt vegytani 
vizsgálatát és szétbontását közli, mely utóbbi alatt 
szintén a tatarosi aszfalt értendő.

Hauer Ferenc YPlt az első, aki 1851-ben a vidék 
földtani alkatával foglalkozott es az első, ki az aszfalt
előfordulás geologiai viszonyaival is megismertetett 
minket. /

1873 ban Böckh János fordult rfieg Tataroson és 
alaposan megvizsgálta a telepet, de munkája nyomta
tásban nem jelent meg.

Az 1881. évben e vidéken részletes földtani fel
vételt Matyasovszky Jakab eszközölt, különösen a Nagy- 
baród és Felsőderna közti vidéken. Röviden 6 is meg
emlékezik az aszfaltelőfordulásról.

1886-ban dr. Szontagh Tamás végzett részletes 
földtani felvételt szintén a m. kir. Földtani Intézet 
részéről az aszfalttelepek szomszédos területén s ezen 
alkalommal az aszfalttelepeket is megvizsgálta és tanul
mányozta, amit az 1897-ben, a Bányászati és Kohászati 
Lapokban megjelent közleménye is tanúsít. Neki köszön
hetjük leginkább a földtani viszonyok megismertetését.

Ugyanott és ugyanazon évfolyamban Kauffmann 
Camillotól is találunk egy idevágó közleményt, mely

az aszfalttelepeket és különösen a mivelési módot 
tárgyalja.

M egsemmisített szerződés. Mánzer Mór, máv. 
felügyelő, budapesti lakos, Beregmeg^e több községé
vel (Jeányfalvi környék) szerződéses megállapodásra 
jutott a községi földeken eszközlendő szénkutatási és 
kiaknázási jognak 100 évre leendő bérbevétele tárgyá
ban. Ezen bérszerződéseket azonban a vármegye nem 
hagyta jóvá.

Sopron szénbányái. Sopron városa, mint a brenn- 
bergi szénbánya tulajdonosa meghívta György Alberlet. 
az osztrák-magyar államvasutiársaság bányaiéi ügyelő
jét a brennbergi bánya üzemállapotainak megvizsgálá
sára, ami közvetlenül husvét előtt is megtörtént. Be
avatottak azonban tudni vélik, hogy ez a szakértői 
látogatás a brennbergi szénbánya egy érdekts trans- 
akciójával van kapcsolatban, amelyben az osztrák-ma- 
gyar államvasuttársaság is érdekelve lesz.

Aranylopás. A nagybányai kincstári aranyzúzdá
ban ismét vigan lopkodják az aranyat, amit az ottani 
csendőrség most abból az alkalomból derített ki, hogy 
Glogyán János zúzómunkást részeg állapotban bekí
sérte és nála megmotozás alkalmával ruháiban elrejtve 
nagyobb összeget talált. Glogyán be is vallotta, hogy 
zúzdarimából (ércpor) került a pénz, melyet Lupucz 
György társával együtt értékesitgettek a kincstár meg
károsításával.

Pénzügyi, ipari és kereskedelmi 
hirek.

A kereskedelemügyi m iniszter utasította Békés
megye alispánját, hogy a szeghalmi Sebes-Kőröshid 
alapépitményi és vasszerkezeti munkáira irja ki a pályá
zatot. Előirányzott összeg: 206.000 korona.

Nyíregyháza város a Sóstó-fürdőnek 250.000 kor. 
költségen leendő restaurálását vette tervbe és a tervek 
és költségvetés elkészítésére Páráz István földmiv. min. 
mérnököt kéri fel.

A Szegedi kereskedelm i és kiviteli r. t. által 
SzSregen létesitett vegyészeti gyárat már ütembe he
lyezték. Műszaki igazgató Reitter Arnold, kereskedelmi 
igazgató Bokor Mihály lett.

A Pozsony—Yaskuti villamos vasút kiépítése 
ügyében a város gazdasági szakbizottsága azt ajánlja 
a városnak, hogy a részvények egyharmadát 200.000 
kor. értékben vásárolja meg.

Szabadalmi hirek.
Az elmúlt héten az alábbi szabadalmakat jelen

tették be. A bejelentett találmányok egyelőre jogtalan 
használat ellen védelemben részesülnek; 60 / napon 
belül ezen bejelentések ellen fel lehet szólalni. Érdekelt 
feleknek bővebb felvilágosítással szolgál a szerkesztőség.

1 Eljárás formaldehydszülfoxylat előállítására. 
2. Berendezés folyékony és gáznemü égőanyagok

nak intenzív hő, illetve fényhatással való elégetésére.
Jelen berendezés az eddigiektől abban tér el, 

hogy az égetendő anyagot nem vetjük külön nagy
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nyomás alá; hanem a lángzóba vizgőzt vezetünk be, 
mely a szükséges gáznemü vagy a lángző melege 
által gázositott égőanyagot, valamint a szükséges leve
gőt magával ragadja és a kellő nyomással, illetőleg 
sebességgel az elégési helyre juttatja.

3. Berendezés ércek pörkölésére, és összesütésére.
4. Eljárás füstgázok szűrésére,
A füstgáz vezetékébe a tüzelés és a rögzített 

szűrő között valamely morzsaszerü anyagot szórunk, 
melyet a füstgázok magukkal sodornak a rögzített 
szűrő felé. A korom és szállóhamu ezen a lazán tapadó 
anyagon rakódik le.

5. Vasbetétes betonszerkezet és eljárás ennek elő
állítására.

Az előállítandó épületrészeket vastagságukban két 
különálló vasbetétes félből öntjük és az öntés után a 
két felet — az e célra alkalmas — vasbetétek segítsé
gével egymással összekötjük.

6. Eljárás azonnal használható cement előállítására 
magas bázisú nagyolvasztó salakból.

A tüzfolyós nagyolvasztó salakba vízben oldott 
bárium vagy stronciumsókat fecskendezünk oly célból, 
hogy ezen sók a salakhoz adott calcium szulfáttal 
részben oldhatatlan sókká alakuljanak és azt ártalmat
lanná tegyék, a cement szilárdságát pedig fokozzák.

7 Készülék éghető gázoknak gázégekben való 
elosztására. 

8. Kemence cement és mész égetésére.
A kemence egy vagy több aknából és két vagy 

több huzammal bír. Az égetendő anyag felvételére a 
kürtővel közlekedő huzamok vannak elrendezve, me
lyeken az égéstermékek áthaladnak és a melyeknek 
lejtős falai az anyagot afcon csatornákhoz vezetik, 
melyekben az égetés kezdetét veszi.

9. Eljárás folyékony tüzelőanyag és zsiradékoldó
szer előállítására ásványi olajokból.

A kezelendő olajhoz széndus anyagokat, mint 
guinmit vagy gyantát, továbbá oxydsokat pl. natron- 
sulfatot keverünk azután ezen keverékhez egy nitrát
nak vagy proxydsavnak ásványi olajban, célszerűen 
pikrinsavnak benzolban való oldatát hozzáadjuk, végül 
az egészet fraktiós desztillálónak vetjük alá gőz 
segélyével.

10. Eljárás oxigenben gazdag levegő előállítására.
11. Körkemence.
A füstcsatorna egy része a benne alkalmazott 

reteszek elzárása által az előmelegítő gázok vezetésére 
szolgáló csatorna gyanánt használtatik fel oly módon, 
hogy a hütendő és előmelegítendő szakasz, a rete
szekkel elzárt füstcsatornarésszel, a tüzelő és előmele
gítő csatorna nyílásaira helyezett csövek által kötte
tik össze.

E ljárás kőolaj frakcionálására.
A k<rolaj hőmérsékletét fokozatosan emeljük és 

egyidejűleg gázalaku anyagot vezetünk be, (melynek 
hőmérséklete lényegileg azonos a kőolaj hőmérsékle
tével), ezáltal a gőzfejlődés a kőolajból ennek forr- 
pontja alatt fekvő hőmérsékletnél megy végbe, az ily 
módon fejlesztett gőzöket kondenzáljuk és a gázalaku 
abszorbeáló anyagot visszavezetjük a fraktiónáló üstbe, 
ilv eljárással oly tiszta kondenzátumot nyerünk, mely 
kémiai finomítást nem igényel.

13. Eljárás és berendezés fehérbádog hulladékok 
és más ontartalmu. termékek ónmentesitésére.

Az ónmentesités maróalkálilug és leve gő behatása 
által történik, olyképen, hogy akár az ontartalmu ter

mékeket, akár a ható anyagokat az ónmentesités folya
mata alatt olyképen tartjuk állandó mozgásban., högy 
az óntartalmu termékek az ónmentesitést létesítő sze 
rekkel erélyes érintkezésbe lépjenek. 
x 14. Eljárás cinkchlorid előállítására a cink oxyd- 

érceiből és cinkhamuból dilór behatása alatt
A chlort oxygéntartalmu calcinált vagy nem Cal- 

cinált cinkvegyületekre (kalamin, smitsonit, zinkhamu 
stb.) és fürészpor vagy hasonló anyag (lignit, tőzeg, 
szalma) felmelegitett keverékére engedjük hatni.

15. Eljárás a nyers alaminium előállítására szol
gáló nyers banxit előkészítésére.

A  banxit^t víztelenítés céljából felhevitjük és 
mielőtt lehűlve elektromos kemencébe visszük, ahol 
valamely bórvegyülettel és szénnel keverve tovább 
hevítjük oly célból, hogy a borvegyület, a vasoxyd és 
a kovasav redukálódjék. A képződött bór-vas ötvözet 
a megolvadt timföldtől eltávolítjuk és az utóbbit egy 
másik elektromos kemencébe, (esetleg a kemence egy 
másik részébe) visszük és ott a timföldet a szokott 
módon kezeljük.

16. Eljárás metalloidoknak az alkali és földalkáli 
fémekkel valamint ritka földekkel és az alaminiumcso- 
port földjeivel alkotott vegyületeikből való kiválasztására.

17. Vasbetonhid. A  hidtámaszok konzolszerüen 
meg varrtnak hosszabbítva és szekrényalakban vannak 
kiképezve; a középső rész a konzolok, mint kinyúló 
gerendák által van megtámasztva.

Megadott szabadalm ak. Az elmúlt héten az alábbi 
találmányok szabadalmaztattak. Érdeklődőknek bővebb 
felvilágosítással szolgál a HBánya" szerkesztősége.

Is Eljárás alumínium, nátrium, chlorid, vaschlorid 
és citromsavban oldható foszfáttrágya egyidejű elő
állítására.

2. Eljárás szemcsés, illetve darabkás anyagkeve
rékekből a nehezebb fajsúlyú fémrészeknek kiválasz
tására.

3. Vasbetontartó és kapaszkodó kengyel.
4. Eljárás műkövek előállítására.
5. Eljárás újra oxydálandó fémgőzöknek ércből 

vagy kohótermékekből való kiválasztására.
6. Eljárás ércek föltárására és fémek kivonására 

nedves utón.
7 Eljárás és berendezés vasnak előállítására.
8. Eljárás fémszulfátoknak előállítására.

P.

KÜLFÖLD.

Nagybrittánia vasipara. Az elmúlt 1907-dik esz
tendő fölötte kedvezően zárult Nagybrittánia vasiparára 
nézve, akár a vaskivitel, akár pedig a vasbehozatal 
adatait is tekintsük. A vas és a vasiparáruk tavalyi 
behozatala, ide nem számítva a gépeket, 962,433 tonnát 
tett ki. E szerint az 1907. évi behozatal, a tavaly- 
előttihez képest 23%  csökkenést mutat. Ezzel szem
ben a vaskivitel a tavalyelőtti 4.859,740 tonnáról 
5.326,105 tonnára emelkedett; a mi 8‘7%  emelkedés
nek felel meg. Értékben kifejezve a vaskivitel 7 millió 
font sterling összeget képviselt, ebbe persze a gépek 
kivitele nincs beszámítva. Maga a gépkivitel a tavaly
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előtti 624 millió korona értékösszegről 1907-ben több 
mint 764 millió koronára emelkedett. Azért ha a vas- 
iparáruk behozatala, kivált a finomabb müveké, a múlt 
é.vben tetemes csökkenést is mutat, maga a nyersvás- . 
behozatal kerek 15% kai emelkedett. A gépek és, gépr 
alkatrészek behozatala is eléggé magas összeget képvi
sel. így behoztak tavaly 5.31.1,978 font stérlirg érté
ket, tavalyelőtt pedig 5;125,972 font sterlinget.

A nyersvas kivitelt illetőleg a tavalyi export 
284,375 tonna emelkedés melleit összesen 1.947,198 
tonnányi volt; ebből 153,289 tonna tükörvas és ferro- 
mangánként szerepel. Ez az óriás méretű vaskivitél 
megapasztotta Anglia nyersvaskészleteit, úgy hogy pl. 
a hírneves middlesbroughi közraktárak, az év végén 
csupán 89,203 tonna nyersvas készlet fölött rendelkez
tek; holott ebbelyi tavalyelőtti készletük kitett 538,154 
tonnányit.

Jellemző tünetként fölemlíthetjük, hogy Nagybrit- 
tánia tavaly feldolgozott vaskészleteinek túlnyomó 
részét a lőfegyvergyártás és a kerékpáripar fogyasz
totta. Gy.

H i^anyterm elési adatok. Ausztria-Magyarország 
a higanytermelés terén, a föld összes államai közül a 
3-ik helyre tehető s igy a legutóbbi 3 év higanybá
nyászatának adatait feltüntető statisztikát röviden
közöljük:
Északamerikai Egyesült államok 3 évi

higanytermelése 2988 tonna
Spanyolországé 1860
Magyarország—Ausztriáé... 1695
Olaszországé 1022
Oroszországé 900
Mexikóé 470 „

A világ összes higanytermelése 3 év alatt össze
sen 1 í >,300 tonnányi volt; mig 1896-ban az össztermés 
még 4300 tonnára rúgott, 1907-ben ez már leszállott 
ncglnt 3300 tonnára.

Higany behozatal és kivitel tekintetében legjelen
tősebb államokként szerepelnek Nagybrittánia, az észak
amerikai Egyesült Államok és Németország.

Nagybrittáni a legutóbbi 3 évben 
behozott 3611 tonnával
kivitt 2597 „

Ném etország: 
behozott 2118
kivitt ... 112 „

Az Északamerikai Egyesült Államok e tekintetben 
csupán a higanykivitelnél szerepeinek összesen 1410 
tonnával. Egészben véve az elmúlt esztendőben csupán
1 tonna higany került bevitel utján az (Jnió államaiba; 
ebbeli szükségleteit az Unió saját termelésével teljesen 
fedezni képes.

A z am erikai rézkartel. Nagyon érdekes hirek érkez
nék az amerikai rézkartelről.

A híres Amalgamated Copper Company azt a hirt bocsátja 
világgá, hogy montánai bányáiban újra kezdi az üzemét. A szak
körök most azon tűnődnek, hogy ennek mi lehet az oka.

, Az Egyesült-Államok mostani rézkészleteit 125 millió fontra 
becsülik és az árak 4—5 hét óta egy centtel estek.

A tröszt kísérleteit azzal magyarázzák, hogy a rézbányák 
munkásai, akik munka nélkül állnak, megunták a pihenést, rész
ben visszavándoroltak Európába, részben a farmokba kezdenek 
elszéledni. A tröszt tehát munkál akarna nekik adni, nehogy 
végleg elszéledjenek. Ha most a bányákban fölveszik az üzemet, 
akkor néhány hónap múlva uj készletek kerülnek a piacra.

A Journal of Commerce most kiszámítja, hogy január 1-én 
az Egyesült-Államok' rézkészlete 65.000 tonna volt (145 millió 
font), kivitelre került januárban 35.000, februárban 22.000 tonna, 
a belföldi fogyasztás a két hónapban 20.000 tonna volt Másrész
ről a termelés és a behozatal kitett 70 000 tonnát, úgy hogy a 
január 1-én való készlet csökkent 125 millió fontra.

Igaz, hogy a mostani olcsó munkabérek mellett a termelés 
nyereséggel j£rna, csakhogy másrészről az uj készletek erős 
nyomást gyakorolnának a piacra és igy a kartel vesztené a vámon 
azt, amit nyer a réven.

A rézkartel különben is erősen csalódott múlt évi július
ban, mikor kijelentette, hogy nem. számit a rézárak hanyatlására, 
mert októberig a réz ára 20 centről 13 v centre hanyatlott.

; A múlt évben Rogers ur, a kartel elnöke 8% osztalékot 
helyezett kilátásba, de csak 2°/ -ot tudott fizetni.

Ekkora .tájékozatlanság" egy trösztmágnásnál csak szán
dékos lehet. Sokan̂  azt hiszik, hogy Rogers ur és társai a kon
junktúra szerencséjét korrigálták.

A bányaoktatás Japánban. Alig Néhány éve 
beszél a világ a japán nemzetről s már is bámulnunk 
kell nemcsak hadierényeit, de hatalmas arányokban 
fejlődő iparát és kereskedelmét is.. Jellemző erre az 
élelmes, törtető népre, hogy kiváló érzékkel választja 
meg haladásának, gazdagodásának előföltételeit, forrá
sait. Japán belátta, hogy az ipar- és kereskedelemnek 
elsőrangú tényezője a bányászat, melynek felvirágozta
tására most mindent elkövet a japán kormány. A tokiói 
műegyetemen rendes tanszéket állítottak fel a bányá
szat részére, melyet, mint egyik legfontosabb és leg
kedvesebb tudományágat, kiváló szorgalommal tanulják 
a nemzeti nagyságukat szolgáló apró japán egyetemi 
hallgatók, kik télen kirándulásokat rendeznek bánya
vidékekre, ahol népies előadásokat tartanak s maguk 
is közvetlenül, gyakorlatilag érvényesítik azt, mit az 
egyetemen könyvből tanultak. Hol vagyunk mi ettől 
az eszményi nemzeti munkától? S mikor lesz a magyar 
bányászatnak egyetemi tanszéke ?

Érdekesnek találjuk még a következőket meg
jegyezni a japán ipartudomány fejlettségéről:

A tokiói műegyetemen 270 tanár működik, köztük 
csak 15 külföldi. Nyolc fakultása van, a bányászaton 
kivül egy mechánikai, egy hajóépitészeti, egy fegyver- 
tani, egy villamossági és egy fémipari. Ma már vala
mennyi gyár élén egyetemet végzett férfiak állanak. 
Húsz ipariskola van Japánban. Figyelemreméltó a hajó
ipar szédületes fejlődése: 216 hajógyára és 42 dokja van.

T ransznál arany term elése. A transzváli egyesületi 
bányák március havában 558 440 uncia aranyat termeltek 2,350.865 
font sterling értékben, mig az előző hónapban 520.969 u n c iá t  

2,212.930 font értékben. Az egyesületbe nem tartozó kerületek 
21.461 uncia aranyat termeltek 91.157 font sterling értékben, 
mig február havában 20.961 uncia volt a termelés 89.035 font 
sterling értékben. A lefolyt negyedév egész termése 1,667.16 > 
unciát tett ki, mig tavaly ugyanabban az időben 1,569.677 unciát 
A bányákba beosztott benszülöttek száma 15.245 volt, kivált 
4015, úgy hogy összesen 137.075 munkást foglalkoztattak a 

I bányákban.
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1906 1905
82.344 78.429

1097 1036
844 —

37ö l 3715
814 8<'9
173 153
107 102

89.130 84.244

Munkásstatisztika Poroszország állami bánya- 
és kobómüveiben az 1906. évben. Poroszország állami 
bányamüveiben, kohómütelepein és szalináiban 1906. 
április hó 1-től 1907. április 1-éig átlát 89130 egyén 
foglalkozott. Ezen szám a különféle üzemágak közölt, 
a következőleg oszlott m eg:

Bányamivelés
Kővek és földek termelése 
Borostyánkőtermelés 
Kohóüzem 
Sóbányaüzem 
Szalinák (fürdők)
Mélyfuróüzem

Együtt
A munkásszemélyzet egészségi állapota jó volt. 

Fertőző betegségek nem zavarták észrevehető módon 
a közállapotot. A Ruhr-kerület állami bányamüvein a 
bányászaszály jelentéktelen volt. A nyakszirtmercve- 
dés, í mely az állami müvek szomszédságában vesze
delmes jelleget öltött, a kincstár munkásaira nem 
ragadt át. A Felsőharcz fémkohómunkásai között az 
ólommérgezés ritkán, az 1906. év folyamán mindössze
2 esetben konstatáltatok A halálos balesetek száma 
emelkedett. Üzemi balesetek 312 egyénnek okozták 
halálát. A Rodenbánya (bányagáz- és szénporrobbanás) 
katasztrófája (1907 jan. 28.) 150, a Gerhardbányán 
történt kötélszakadás esete (1907 márc. 16.) 22 áldo
zatot követelt. A munkások biztosítására, a baleset- és 
rokkantsági törvény értelmében és a különböző mun
káspénztárakba az állami bánya- és kohómüvek össze
sen 9,229.633 márka hozzájárulást fizettek. A koloni- 
zálás céljaira (Felső-Sziléziában 4500, a Saarkerületben 
100.965 márka prémiákban és 10.500, illetve 235.200 
márka kamatnélküli kölcsönökben) 351.165 márkát for
dított a porosz államkincstár a hivatkozott számadási 
időszakaszban. Felső-Sziléziában 3*97, Alsó-Sziléziában 
3*52, a Dortmund-kerületben 5 91, Saarbrücken kör
nyékén 4 4  márka volt a bányamunkás munkaszaka
szonként való átlagos keresete az 1907. év I—III. 
negyedében. Az 1906. év folyamán egy-egy munkás 
átlag termelt Felső-Sziléziában 334, Alsó-Sziléziában 
215, a Dortmund-kerületben 284 és Saarbrücken kör
nyékén 232 tonnát.

A szerkesztésért felelős: A psay V. János.

Betöltendő állás.
Ú jbányái k ő szén b án y ásza tu n k h o z  

b án y a  és  J^ülm érésekben  gyakorlo tt

bá n y a fe lm é r ő t
m ielőbb i b e lé p é sre  keresünk . 

B izonyitványm áso la tokkal felsze

re lt a já n la to k  in té z en d ő k :
4'

A „Beocsini Cementgyári 
Unió részvénytársaság

ig az g a tó sá g á h o z  

Budapest, Alkotmány-u. 10.

Heinrich Cxner,M mA a • * ^  B a u m a t e r i a l e n - H a n d l u n g
Lagerplatz und Kontor BERLIN NO. 55,
Elbingerstr. 61—64, an d. Greifwalderstr. Tel. Amt VII, 2683. 

Grösstes Lager in sämtlichen

5  a l te n  B a u m a te r ia le n  fü r  H a u s - , V ille n  u n d  F a b r ik b a u te n .
^  Enorme Auswahl in

H  fa s t  n e u e n  m o d e rn e n  T ü re n  u n d  F e n s te rn  je d e r  A rt. 
% T o r v e g e ,  S c h a u f e n s t e r ,  L a d e n t ü r e n  in  j e d e r  G r ö s s e .  
% Gartengitter, |— | Träger, L-, U- und Z-Eisen.

Ralkea, Kant- und Kreuzhölzer, Dachschalung, Fussböden; alt und neu. 
13- Dachschiefer, Granitstufen sowie jegliches andere Baumaterial zu billigsten Preisen.
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J. POHLIG A. G. Kölnben,
é p ít h a rm in c  év  ó ta

sodrony=kötélpályákat, 1
a  le g jo b b  k iv ite lb e n .

Több mint 1700 berendezést szállított 15—18, 20, 35 és 45 kilométer hosszban is. |

ul7vZr,7:Zigi p a r i s  OSZKÁR, Budapest j
VII., Damjanich=utca 51. szám . ib lb fo .-n  S2~ i 6 . s z .  I

Hammer-, Hacken-, Bell-, Axt- 
etc. Stilen,

in allen nur dankbaren Formen und Grössen.

Grösstes Läger der Continents.
Grö^óteó Spccialgc^chät’tder Branchc

Muster und Preise auf gefl. Anfrage

Hamburg 1/c. MOMME 0. MOHASEN.

mangánércbányái
^  keres megvetelre készpénz fizetés mellett §̂ g 

előkelő kereskedelmi ház. Érdeklődők fór- 
dúljanak sürgősen lapunk kiadóhivatalához.

X .» __. ..__'•

Pap Aurél Elvállalok nevezetesen: kül- és bányaméréseket, három
szögeléseket, lyukasztási méréseket adományozási mé- 

_  réseket, térképek és kérvények szerkesztését, zártkutat-
r mányok fektetését és bejelentését, idegen bányák meg

old. magan b. mérnök vizsgálását, szakvélemények megadását, bányavétel és
*& irodája «a# eladás közvetítését, bánya és erdei vasutak építését,

altisztek által vezetett bányaüzemek időnkénti megtekin-

j y ^ Q Y V A R A D O N  * *  téSét S ellenörzését’ kutatások vezetését stb. stb. «a®
Az igen tisztelt szakközönség 

V íz v e z e té k  u tc a  36|b sz. a . szives pártfogását ez utón kéri

Elvállalja minden e szakba vágó p a p  a ü r e ; l  
*£> munkák elvégzését. «a# o lcl. m . b . m é r n ö k .
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BURMEISTER C.
CHAMOTTE-GYÁR
H A L B S T A D T B A N  (ezelőtt c. kulmiz).
Egyesítve az Egyesült Chamotte-gyárakkal m. Sz. 
(ezelőtt C. Kulmiz) Saarauban ésMarktredwitzben

Szám os k iá llításon  ki- 
tüntetést nyert, «a#

Mindennemű tűzálló-term ények; 
Cham otte-kövek; kvarc- és silica- 
kövek, m a g a s f o k n a k  (hoch- 
basische) (védjegy XX) és ma
gas sarfoknak. Különleges kövek 
nagyolvasztók és Martin-kemen
cékhez; iistkövek, tözálló anyag 
acéltégelyekhez és hasonló leg
magasabb igényeknek megfelelő 
anyag ; Cliamotteliszt acélöntés
hez ; tűzálló elszigetelőkövek 0'8 
fajsulyig, pl. léghevitő vezetékek 
kifalazásához; pirszén-alakkövek, 
széntéglák a megkívánt mérték- 
szerint, agyaghozzáadás nélkül, 
keményen sajtolva, megfelelően 
égetve, nagy olvasztókhoz. Alak
kövek, görebek, hevitö-retorták 
(Muffeln). A kohászati, légszesz- 
és vegyi iparágaknál használt 
mindennemű teljes kemencék szál- 
litattnak; különösen teljes nagy- 
olvasztók léghevitökkel, görbe- 
és mészkemencék. — Fenti külön
legességekben gyakorlo tt kőmű

vesek rendeíkzésre állnak.

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

díszes Passepartoutban 5 kor.-ért 
o la jban  sz ín esen  10 koronáért

küldünk c s o m a g o l á s s a l  együtt.

9 9

Képviselők mindenütt felvétetnek:

D  \  C  A  P I  í  í  fényhépnagyltó és 
1 \ .  1  J r \  festésze ti m űterem

BUDAPEST, VII/22.

éá

Alajittatott 1850-ben.

Évi term előképes
ség: 100 m illió  k ilo
gramm alakos ége
tett Cliamotte-áru.

1000 m unkás.

Az elszállítás Halb
st atban, Saarauban  
és M arktredwitzben
a gyár saját vágányain 

esetleg vizen 
B oroszlóból gondo

san eszközöltetnek

—  Sürgön yeim : - -

„Feuerfest“ H alM ait.

GEBRUDER FROMME
WIEN, XVIII. Herbeckstrasse 27.

W erk stätte  m athem athischer  
Präcisions-Instrum ente

Gruben-Patent-Boussolentheodolite. Gruben-Instrumente,Taschen- 
Grubenboussolen-Instrument Preis fl. 67.— in verschiedenen 
Grössen, Gruben-Latten und Stäbe, Verziehschrauben und 
Schnüre, Compasse, Ghiben-Regel-Transporteure, Phantogra- 

phen schwebendes System.

Illustrierte Preisverzeichnisse gratis und franco.
— General Vertreter: —

von Karl Z eiss in Jen a .
Lager von plastisch wirkenden Zeissfeldstechern

Magy. kir. állami vasgyárak  
központi igazgatósága

Budapesten, K őbányai-út 13-25. sz.
Sürgönyeim: „ÁLLAMI VASGYÁRAK BUDAPEST“.

Telepek: Budapesten, D iósgyőrött,V ajdahunyadon, 
Zólyom -Brezón és Kudsiron.

A b dapesti gyárban 1144 lóerő, 2850 munkás, a diósgyő.i 
gyárban 7000 lóerő 5600 munkás, a vajdahunyadi gyárban 
1374 lóerő, 1800 munkás, a zólyombrezóí gyárban 3765 lóerő, 
2900 munkás, a kudsiri gyárban 280 lóerő, 480 munkás.

Mozdonyok, lokomobilok, arató-, fűkaszáló- és cséplő
gépek, utimozdonyok, szalmakazalózók, kukoricamorzsolók, 
és egyéb gazdasági gépek, vasúti vizáilomási berendezések, 
gőzkazánok, sajtolt villamos kocsi-keretlemezek, teljes 
lokomotív és vasúti kocsi kerékpárok, kerékvázák és ten
gelyek, vont fényes rudak, kovács- és acélöntvényü hajó- 
és gépalkatrészek, tégelyacélöntvények, alakos acélöntvé
nyek, különféle nyersvas és vasöntvények, szegecsek, csa
varok, csavarkulcsok, tűzálló anyag- és chamotteáruk. 
Hidak, vasszerkezetek, vasúti sínek és sinkapcsoló-szerek, 
teljes vasúti váltók, keresztezések, vastartók, kereskedelmi 
vasak, lemezek, hidlánctagok, rúgóacél, kőfúróacél, reszelő- 
acél, kocsirúgóacél, vágóacél, fenő-, brescian-, azralon- és 
durvaacél, sziklavésők, gazdasági szerszámok, különféle 
acélszerszámok, üllők sfb. acéllövedékek, vont, hengerelt, 
kazán-, forr- és furócsövek ónozva és galvanizálva, öntött 
vascsövek. V izgázhegesztési eljárással e lőá llíto tt  
gőzvezetéki, vízvezetéki és csatornázási csövek és csator
názási csövek szab. kötőkarimákkal vagy hengerelt kar
mantyúkkal, mindennemű bányacsövek, elektromos vasúti 
vezetékhez és világító testekhez való árbocok, hajóárbocok, 
vitorlarudak (Raaen), árbocszárak (Stengen), árbocszálfák 
(Spieren), póznák (Bäume), alagcsövek, vizlégcsővek (bpei- 
gattrohre), üreges mozgó hajódarúk (hohle Davits), tengeri 
uszorok (Meeresbojen) vízépítésekhez, hidjármokhoz és 
partbiztositási falakhoz alkalmas csövek, melyek vizerővel 
a földbe nyomatván és felülről cementtel kiöntétvén, ol
csóbbak és tartósabbak mint a kőfalazatok, olaj-, légszesz- 
és légnyomási tárgyak 200 athmosphera és azon felüli 
bélső légnyomásra, torpedó-légpatronok, celluloze cukor- 
és szappanfőzőüstök, egészen hegesztett üzemi kazánok 
és mozdonykazán-köpenyek, malomdobok, retorták, köz
pontfutók, vegyészeti és ezzel rokoniparok céljaira szol
gáló készülékek stb.
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„Bányászati Évkönyv“
m e g j e l e n é s e !

„A Bánya“ rövid pályafutása alatt is megmutatta, hogy a magyarországi bányatulajdonosok és 

bányászat érdekeit mindenkoron a legmelegebben karolta fel, s most egy hézagpótló munkával óhajtja a 

a magyar bányászat ügyét úgy idehaza, mint külföldön előmozdítani.

E célból „Bányászati Évkönyv“ cimmel egy 300 oldal terjedelmű V« ad rét nagyságú illusztrált 

szakkönyvet adunk ki, mely tartalmazni fogja:

1. A rendes naptári részt.

2. A m. kir. pénzügyminisztérium bányaosztályvezetőinek, a m. kir. geologiai intézet karának, a 

a bányakapitányok, bányatanácsosok, bányabiztosok, a bányászati akadémiai tanári karának és előkelő hazai 

bánya-vállalatok igazgatóinak és vezetőinek fényképét és életrajzát.

3. A fontosabb ásványok ismertetését, különös tekintettel hazai viszonyainkra.

4. A bánya törvény fontosabb s gyakorlati rendelkezéseit és az eddig megjelent s a bányászatra 
vonatkozó nagyobb jelentőségű miniszteri rendeleteket.

5. A magyarországi és a külföldi bányászat összehasonlitását.

6. Az összes magyarországi bányatársaságok pontos cimét és az alkalmazottak pontos névsorát.

7. Legújabb'4 bányászati beréndezések, gépek és szabadalmak leírását és fényképét.

A mint ezen vázlatos programmunkból látható, a „Bányászati Évkönyv“ minden igényt ki fog

elégíteni.

A „Bányászati Évkönyv“ minden év szeptemberében jelenik meg s bolti ára csupán

, , , 4 korona
A megrendelések alanti címre eszközlendők.

-r Hazafias üdvözlettel

Telefon 23—33. X  A BÁNYA X
szerk esztősége

'  Budapest, VI., Dalszinház-u.
 ̂ (A z  operával szem b en .)

Megrendelési-iv.
Alulírott ezennel megrendelem -a ,,Bányászati Évkönyvedet és kötelezem magamat azt a megjelenéskor át

venni 4 korona árban.

N é v Foglalkozás L a k h e l y
Hány

példány

j
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ok leveles gépészmérnök műszaki irodája

BUDAPEST, V. KERÜLET, LIPOT=KÖRUT 7. SZÁM.
Telefonszám 6 4 -7 2  Táviraticim LOSSIM.

Nagyfenyerejü „ U n ic u m “ p e tró le u m  iz z ó lá m p á k  2SÍ“ ia ^ t! ío ér8ieí-
szabadalm. , jobb és legolcsóbb világi-
tása. 1000 gyertya fén y  óránként 11-5 fillérbe kerül. Pótolja a villamos ivlámpát. Bármely petróleummal ég. Hordoz
ható, bárhol felállítható és bárki által kezelhető. Bányák g,yárak, gyártelepek, raklielyek , m űhelyek, gazdasági

udvarok, kerthely iségek , fürdő- és forrástelepek stb. stb.
számára.

Szabadalmazott Invert gázégő.

Ideális g á z v i l á g i t á s  f A „Zenit“-égő régen
^  ö  erzett hiányt pótol a

gázvilágitás terén, amennyiben ezen égővel fe lén y  
gázfogyasztás m ellett ugyanolyan intensiv fényt kapunk, 
mint a közönséges Auer-égővel. A „Zeiiit“-égö óránkint 
60 1. gázfonyasztás mellett 60 normál gyertyafényt ad, 

tehát a közönséges Auer-égőksel szemben

50°/o ős gázm egtakaritast eredményez.

A „Zenit“ invert-égő kétféle nagyságban k észü l:
J A-jegyü 60 normál gyertyafényü 60 1. óránkénti gázfo

gyasztás mellett. — B-jegyii 90 normál gyertyafényre 100 
1. óránkinti gázfogyasztás mellett.

A Zenit“ invert-égő ára:
A szta li lám pa állvánnyal (lásd ábrát) A-jegyü 20.— korona, B-jegyü 22.— 
kor. Fali- vagy  csillár-lám pa A-jegyü 10.— kor., B-jegyü 12.— korona.

F o ly t o n é g ő  t ö l t ő k á l y h á k
Különösen m agyarországi szenekre ! = = = = =

Feyér Gyula, okleveles gépészmérnök, tan á r  szabadalm azott rendszere szerint.

A lkalm azásban vannak m á r : Budapest 
Nincs szükség drága külföldi szén re! városi Villamos Vasút, Technológiái Iparmuzeum,

j *• i -g r i , 1 . kir- államvasutak főműhelye, M. kir. Honv.
Futsunk olcsó hazai szénnel ! « g  Minisztérium, Nagykárolyi színkör, Katonai közp.
t «rw . - n . '   ̂ , , ruhatár, Váczi városház, Nagyváradi hadapród-
50 /o-osköltségmegtakantás. jsi^ Schlick-gyár, Danubius hajó- és gépgyár stb.

Munkácsi-féle szab.

takaréktiizhelyek egyedüli gyártása és elárusitása.
Bármely tüzelőanyaggal fü th e tő k ! 35—40%  költségm egtakarítás! 

T e l j e s  e g é s z ü k b e n  m a g y a r  i p a r * !

Kiadótulajdonos: Pénziiavl Merkur Kereskedelmi r. t. Budapest. Pap és Schwartz, Budapest, VI., Podmaniczkv-utcza 35


