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a forrás megnevezésével engedjük meg.

Rz állam vasművel.
Meghatározott időszakokban évről-évre És épen igy van ez az állami vasművek ver
felmerülnek a már sablonszerűvé vált pana senye tekintetében is.
Mi az állami vasmüvek működését egé
szok, hogy az állam vasgyárai egészségtelen
versenyt támasztanak a magánmüvek ellen. szen más szempontokból nézzük, mert fel
A panasz magva az, hogy az állami vasgyá- : adatuk, hivatásuk felett egészen másképen
rak kamatmentes pénzzel, leírási teher nél gondolkozunk. Az állami vasmüveknek még
kül, a legmesszebbmenő álla^ojr^T ^kcióval ma is az a rendeltetésük, ami volt létesíté
oly cikkeket állitván elő, amelyeket a magán- sük alkalmával. Ennek a rendeltetésnek meg
vállalkozás is előállít, természetes, hogy ily mó volt a maga nagy állampolitikai, szociális és
don könnyen versenyeznek a magángyárakkal. iparpolitikai indoka. Az állampolitikai indoka
Az állami vasmüvek ezen eljárása a legkü és nagy fontossága abban állott, hogy ezen
lönbözőbb variátiókban kerül megítélés és müvek legtöbbnyire nemzetiségi területeken
elitélés alá. És különösen érdekes, hogy ma feküdvén, valóságois gócpontjai és okszerű
épen az a valaki itéli el legélesebben az ál terjesztői lettek a magyar államiság eszmé
lami vasmüveket, akinek vezetéke alatt ezen jének, a magyarságnak. Szociális jelentőségük
müvek versenye valóban kíméletlen, a lehető abban állott, hogy a munkások részére a leg
legkíméletlenebb volt.
modernebb emberbaráti és jóléti intézmények
Mi az állami vasmüvek tekintetében egé létesítettek és ezzel nemcsak a saját, évrőlszen más álláspontot foglalunk el. A mi né évre nagyobb számú munkásaikról a leghuzetünket nem irányítja a verseny kicsinyes^ : manisztikusabb módon történt gondoskodás,
zsebkérdése. Aminthogy itt mindjárt azt is i hanem példát adtak a magángyáraknak is.
konstatáljuk, hogy ez a verseny nem is lé I És iparpolitikailag ? Aki ismeri az állami vastezik. A verseny m ia tt való ja jv e szé k lé s >müveknek és az ezekkel kapcsolatos máv.
speciális m agyar szokás. Nemcsak a vas7 gépgyárnak szinte amerikai számba menfr
müvek terén, hanem egyáltalában. Hiszen fejlődését, az azonnal átlátja ezen müveknek
csak a napokban láttuk, hogy amidőn szó nagy iparpolitikai hatását. És/igy, csakis igy
szólói voltunk annak a teljesen természetes lehet megérteni, hogy miért igyekezett mini
gazdasági követelménynek, hogy a hazai den kormány ezen müveket gyarapítani és
barnaszén és lignit bányászása felkaroltassék, ; fejleszteni és miért válaszolt mindig határomár is felhangzott a nagyképüsködő óvd, " zott nemmel, amidőn a magánvállalkozás
intő szózat, hogy mily könnyelmű kezdemé akarta ezen müveket kezei közé kaparintani.
nyezés ez, amidőn a hazai szénbányák terén •
És visszapillantást vetve az állami vas„túltermelés“ van és a szénbányák nem kér ; müvek működésére, habozás nélkül el kell
pesek terményeiket elhelyezni. És emellett ; ismerni, hogy ezek a -müvek az áílampolitikái
óriási a behozatal angol, porosz és stájer ; és szociális feladatukat a . legteljesebb mérvszenekben. De hát ez már mináiunk igy van. : ben teljesítették. Sőt -iparpolitikailag is, ha
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csupán a nagyszabású fejlődést tartjuk szem
előtt. Ámde egyébként igen súlyosan vétet
tek épen iparpolitikai hivatásuk ellen. E te
kintetben a legnagyobb b ű n t a kko r k ö 
vették el, am időn beléptek a vaskartel/be.
Még gondolatnak is abszurd. Az; állam tár
sul szegődik azokhoz és társul azokkal, akik
kizárólag a lehető legnagyobb haszon elérése
által ösztökélve, társulnak az egész gazda
sági élet kiszipolyozására. Mert az bebizonyí
tott tény, hogy nem a rossz üzletmenet volt
oka a kartell létesítésének. Hiszen a kartell
fővezető müvei a folyó évben 30—45 száza
lék osztalékot fizetnek. Miből ? Talán foko
zott termelésből ? Sokszorosan emelkedő
munkából ? Távolról sem. Mindezen müvek
termelése a kartell működése alatt összesen
7 százalékkal emelkedett, évi nyereségük
azonban 275 százalékkal. Miből van tehát
ezen óriási nyereség? Tisztán a felcsigázott
árakból, teljesen kihasználva a vámvédelmet
és a külföldi müvek tarifalis távolságát.
E,s ebben a szövetségben vesznek részt
az állami vasmüvek. És ez annál elitélendőbb,
mert ha nem vennének részt, úgy a vaskar
tell nem is létesülhetett volna. Tehát a vas
kartell garázdálkodásáért első sorban az ál
lami vasmüveket terheli a felelősség. És ez
ért állítottuk és merjük állítani, hogy ezek a
müvek vétenek iparpolitikai hivatásuk ellen.
Az eddigiekből önként következik, hogy
mit tartunk mi az állami vasmüvek iparpo
litikai hivatásának. Mi távolról sem kívánjuk
korlátozni e müvek gyártási ágait és cikkeit
és egyáltalában oktalanságnak tartjuk azt az
óhajt, hogy az állami müvek csakis oly cik
keket állítsanak elő, amelyek előállításával a
magániparvállalatok nem foglalkoznak. Ezt
csak a rosszhiszeműség vagy a teljes tájéko
zatlanság kívánhatja. Hiszen eszerint az állami
vasművek működése valóságos máról-holnapra
való ötletszerű kapkodás lenne, ami ép úgy
kizárná a rendszeres termelést, mint az ok
szerű fejlődést.
A hazai ipar fejlődése megkívánja az
állami vasművek fejlődését. De megkívánják'
tőlük azt is, hogy árszabályozó szerepüket
betöltsék. Nem szabad többé megengedni,
hogy a vaskartellbe, vagy bármely más irányú
kartellbe belépjenek. Hivatásuk határozottan
megköveteli a szabad mozgást. Nemcsak hogy
nem szabad résztvenniök a lakosság megká
rosításában, hanem ellenkezőleg, saját áraival
kell szabályozniok az árakat és lehetetlenné
tenni a kinövéseket. így fognak azután teljesen
megfelelni feladatuknak.
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Csevegés a szénkérdésről.
Szemelvények Oczvirk Nándor főmérnök elő
adásából*)
„Az ás vány szén elemi és pótolhatatlan munka
erőforrás, a modern gazdaságkulturai irányzat meg
teremtője ós fentartója s a gazdasági emelkedés
biztosítéka, a széntermelés m unkaterén fellépő ráz*
kodások alapjában m egrendítik és fel tartoztatják a
közgazdasági élet folyását és bizonyos körülmények
között teljesen lehetetlenné teszik.
A szénhiány, vagyis jobban mondva a gazda
sági fejlődéssel lépést nem tartó széntermelés közgazdasági állapotainkat a legérzékenyebben majd
csak ezentnl fogja érinteni.
A hazai ipar fejlesztését a hazai szénbányá
szatfejlesztésének ós térfoglalásának kell megelőznie.
Hiszen már is észrevehetjük lépten-nyomon, hogy
az uralkodó általanos szénhiány m iatt hiú ábránd
marad minden törekvés, msly a hazai ipar erősíté
sét és térhódítását
célozza.
>*
A hazai közgazdaság mai helyzete a komoly
szándékú bányavállalkozás tám ogatását igényeli,
m ert érdeke a termelés, melyet nem a szén tulaj
donjogi minősége akadályoz, hanem az, hogy a
szénbányaüzemek lótesülése elé spekulativ és egyébb
forrásokból eredő ellenkezések állanak. (Pl. az 11.
n. meddő hegyzárlat, amelyet a bányatörvény ha
tározottan kizár, de amelyet legnagyobb szénbánya
vállalataink nagyban kultiválnak. A szerk.)
Ami a szénkutatást illeti, hazánk még jobbára
a szüzterületek közé~tartozik. A kapitalizmus és az
állam ebben az irányban még igen keveset áldozott.“

Fucskó József bányaigazgató véleménye.
A nyugati nagyipar hullámai hozzánk is el
jutottak. A karatunk megvan a nagy ipar-alapításokra,
de sok akadálylyal állunk szemben.
Ilyen a szénszüksóg.
Hazánk a múltban sem volt pár excellence
széntermelő ország. Szónszükségletének kiegészíté
sére nagyon is rá volt mindig szorulva Ausztriára,
sőt utóbbi időben még angol szenet is vásárol.
Ezelőtt a szükséglet zömét meg tudták hazai
bányák termelni, de az utóbbi időben kétséges,
hogy kielégithetik-e a piac részleges követelményeit.
Ezen jelenség oka a munkások vándorlása.
A jövő még sötétebb, m ert a vándorlás folyton
tart. (De hogy mi az oka annak, hogy a munkások
a m agyar szénbányavidékekről a sziléziai és a
vesztfáliai szénbányákhoz vándorolnak, arról nincs
szó. Szerk.)

Matlekovics Sándor megjegyzése,
A szénárak emelkedése több m int 100 száza
lék. A szénszükség bajaiért a felelősség egyformán
terhel mindenkit. A m agyar bányák el tudnák látni
a fogyasztást, de termelésük egy részét, több mint
10 millió métermázsát kivisznek. E m iatt tavaly
már nem tudták fedezni a szükségletet, úgy, hogy
8 millió métermázsa szenet kellett külföldről be
*) Tartotta a B. és Koh. Egyesület 1907. évi köz
gyűlésén.

hozni, az idén pedig már 13 milliót. (1907.) A szén
inség dolgában javaslata ez : állandóan nyilvántar
tandó a szénkészlet és az érkező szénm ennyiség;
a waggonhiányt meg kell szü n tetn i; mivel a ma
gyar bányák nem tudják az ipar szükségletét ki
elégíteni, tarifakedvezményekkel kell lehetővé tenni,
hogy olcsó külföldi szenet hozhassanak be.

Egy adat a szénkérdés psychologiájához.
Az 1907 szept. 7-én tartott ankét anyagából.
Chorin Ferencz. „
A mostani szénhiány
megszüntethető az ipari fogyasztás terén azonnal,
ha a máv. a mäga részére kikötött normál mennyi
ségről lemond, s magának külföldi szenet hozat, a
magy 5^ szenet pedig átengedi a m agyar iparnak.“
Szterényi József" államtitkár kijelenti, hogy
m int végső segítő eszközt, ezt az inditványt is
hajlandók elfogadni, vagyis a máv. lemond a maga
szerződéséről, ha a bányák az igy felszabadult
szenet ugyanabban az árban adják el az iparnak,
am int azt a máv. kapta volna.
:
Chorin Ferencz erre azt válaszolja, hogy ilyen
Ígéretet nem tehet, m ert a jelenlegi árak mellett
máris vesztességgel szállítják a máv.-nak -szükséges
szenet.

Gelléri Mór megjegyzése.
Veszélyesnek tartaná az oly intézkedések
tételét, melyek esetleg egy tulprodukcziót vonnának
maguk után. Ipari téren nagy fejlődés várható a
következő években s ha aUéteStflendő uj telepek is
szénre fognak berendezkedni, úgy a veszély újra
előállhat. Megfontolandó volna tehát a gyáralapitásoknál, de a meglévő gyáraknál is a szénpótló be
rendezések alkalmazásáról gondoskodni. Ilyen volna
a vizierő kihasználása, továbbá oly vidékeken, ahol
ez lehetséges, a fa és a tőzeg használata, végre a
petroleumtüzelés.

A pénzügyminiszter jelentése
a szénbányavásárlások dolgában a v következőket
m o n d ja: „A folytonos áremelkedés és még inkább
a szénhiány az egyes gyári és ipari vállalataink
üzemeinek korlátozását, sokszor m egszüntetését tették
szükségessé.

Wekerle Sándor véleménye.*)
A szén árának az utolsó években tapasztalt
folytonos emelkedése s a szénszükséglet kielégíté
sének folytonosságában úgyszólván napról-napra
észlelt fennakadás a hazai széjifogyasztás terén
mindjobban érezhető zavarokat idézett elő. Ezek a
zavarok nem csupán a m agánháztartások rendes
m enetének és egyensúlyának fentartását állították
csaknem leküzdhetlen nehézségek elé, hanem a
m agyar gyáripart, — köztük állami üzemeinket —
közlekedési vállalatainkat és általában egész köz
gazdaságunkat felette, kedvezőtlenül érintették. A
m. kir. államvasutak milliókra menő kiadással kül
földi szenet voltak kénytelenek beszerezni s az ál
lami vasgyárak amellett, hogy jövedelmi mérlegükét
megrontó szénárakat voltak kénytelenek fizetni, a
diósgyőri gyárban többszörösen m unkát is szüne-.
teltetni kényszerültek. A folytonos áremelkedés és
még inkább a szénhiány, ugyanis a fogyasztók
*) Jelentése az országgyűléshez
sárlása tárgyában.

kőszéntelepek vá

tüzelőszükségletét jelentékenyen m egdrágították s
azáltal, hogy egyes gyári és ipari vállalataink üze
meinek korlátozását, sokszor m egszüntetését tették
szükségessé, a szénre utalt iparágak termékeinek
árát is fokozatosan fel szöktették. Egyik természetes
következménye m indennek a létfentartási átlag te
temes emelkedése s részben az általános drágaság,
amely a közgazdasági tényezők kölcsönhatásánál
fogva ma a megélhetési viszonyok körében tapasz
talható s amelynek enyhítését a kormány egyik
elsőrendű feladatának tekinti.
Áthatva a feladat fontosságától és számolva
azokkal a súlyos következményekkel, amelyekkel
egyrészt a széndrágaság, másrészt a szénszükséglet
kielégítése körül tapasztalt nehézségek fokozódása
közgazdaságunkra járhat, a kormány vizsgálódása
tárgyává tette azokat az eszközöket, amelyek e
rendkívüli helyzet megszüntetésére vagy legalább
enyhítésére s a fenyegető következmények elhárí
tására ^alkalmasaknak kínálkoznak. Eme eszközök
megválasztásánál nem hagyhatta figyelmen kivül
azt a körülményt, hogy a vasuti tarifális kedvez
mények engedélyezése, ami talán első pillanatra
legalkalmasabbnak látszanék, nem biztat a várt ered
ménynyel. Eltekintve ugyanis attól, hogy ily ked
vezmények engedélyezése gazdaságpolitikai szem
pontokból aggályos, mert kereskedelmi mérlegünk
rovására a külföldi behozatal emelkedését vonná
maga után, az állam közlekedési vállalatainak alig
nélkülözhető bevételeit is csökkentené, anélkül, hogy
megfelelő védelemmel kecsegtetné azokkal a tulcsigázott igényekkel szemben, amelyeket egyes vál
lalkozók legtöbbször indokolatlanul tám asztanak a
nagyközönséggel szemben, s amelyek a világkonjunkturák félreértésével, a hazai szénkereskedelmet
sok helyen monopolium jellegében tüntetik fel. Oly
megoldási módozatról kellett tehát a kormánynak
gondoskodnia, amely az állam szállítási vállalatai
val szemben nagyobb igényeket nem támaszt, a
szénkereskédelem terén mutatkozó visszásságokat
ellensúlyozza, a túlkapásokat korlátozhatja és mind
ezek mellett hazai közgazdaságunk fejlődését is
nagyobb mérvben elősegíti.

Lázár Zoltán megjegyzései az állami szénterület
vásárlásokhoz.
„A borsodi medenczében ezideig 50—60 ko
ronájával könnyen lehetett a szénjogot a tulajdo
nostól megváltani s csak a legutóbbi idők szénhiánya
emelte helyenként a taksát a szokatlanul magas
100 koronára. Mit tesz azonban az állam ? Meg
vásárolja az „Ormos“ pusztán 1057 hold gyenge
minőségű barnaszénterület szénkiaknázási jogát
900,000 koronáért, vagyis fizet holdanként a szénért
851, mondd nyolczszázötvenegy koronát, holott ennyit
a birtok földeivel, szeneivel együtt sem ér.*

Egy „beavatott“ ur nyilatkozata.
„Az államnak egyáltalában nincsen szándéká
ban a most jelentkező 20 millió <]. barnaszénszük
séglet kitermelésére berendezkedni, m ert ezzel lehe
tetlenné tenné ujabb magánvállalatok létrejöttét,
holott elsőrendű nemzetgazdasági érdek, hogy az
általános iparviszonyok fellendülése a barnaszén
bányászatot is progressiv fejlődés útjára vezesse,
ehhez képest tehát az ipari előhaladással arányosan
és ennek szükségleteihez m érten nemcsak a meg
levő vállalatok fokozatos fejlődésére, hanem újaknak
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alakulására is kiváló szüksége van hazai társadal
munknak.
Az oly bányaterületek mivelését, ahol a fej
lődés és a rentabilitás feltételei akár az érces erek
kiaknázása vagy elmeddősödése, akár m ás (felsze
dendő) körülmények folytán többé már fenn nem
forognak, a nemes fémbányászat körében is mielőbb
be kell szüntetnie.
M inthogy pedig az államkincstár saját mun
kásairól minden*körülmények között gondoskodni
köteles, a beszüntetett bányahelyekről való munká
sainak megélhetési föltételeit produktiv munkánál,
az állami szénbányászatnál biztosíthatja legjobban.
R oosevelt ü zen ete a kongresszushoz.
„
Nem bocsájtkozom részletekbe; a fő
szükség a rendszernek a kimondása és megállapí
tása, hogy a nemzet mostantól kezdve fentártja
jogát tüzelőanyagkincseihez és azok kihasználási
módjainak ellenőrzéséhez a népnek á lta lá n o s é r
dekében.“
(Eng. and Min. Journal. 1907 február 23:
Mindezek után mi pedig folytatni fogjuk akti
ónkat a hazai barnaszén és lignit érdekében.

Még egy kamarai jelentés,
— M arosvásárhely. —
Múlt számunkban a brassói kereskedelmi és
iparkamara jelentések feltűnő részleteit tártuk az
érdekelt bányászközönség elé, most a marosvásár
helyi kereskedelmi és iparkam ara jelentésével teszszük ugyanezt. A bevezetésben egy fontos tényt
rö g z it: „A meg nem szűnő kivándorlásnak az
az oka, hogy a Székelyföldet, mint hegyvidéket
tulaj donképeni rendeltetésének megfelelően nem
fejlesztettük ki. A székely hajlammal bir az iparra,
könnyen tanulja meg, de odahaza nem boldogul
hatott vele, elment Brassóba és más nemzetiségi
vidékekre vagy kivándorol Romániába.
E zt nem csak a marosvásárhelyi kereskedelmi
és iparkamara területéről, hanem egész hazánk min
den hegyvidékéről bátran elmondhatjuk. A hegy
vidékek teljesen el vannak maradva és közgazdasági szerepük egyáltalában nincsen.
A vashiány itt is fellépett ós bénitólag hatott
az iparra. Jegyezzük meg jól magunknak, hogy
mig termelésünknek közel felét nyersen exportál
ják, addig a honi
ipar vasszükségben szen
ved és az állam úgy tölti be nehéz feladatát, hogy
beül a kartell be és nyerészkedik a hazai ipar ro
vására. A jelzett kamara jelentésében azt mondja
„Sürgős kívánságuk a kereskedőknek, hogy a kor
mány is hasson közre uj vasbányák feltárására és
gyárak alapítására, m ert a feldolguzó ipar fejlődése
is veszélyeztetve van a tartós vashiány m iatt“
A kőszénkérdés alig van érintve, csak annyit
jegyez meg, hogy ára 160 koronáról 4 40 koronára
emelkedett. Csaknem ily arányban emelkedett a
vas ára is. Íme, ilyen az iparpártolás korszaka.
Tessék ipart teremteni a háromszoros szén- és vas
árakkal.
Persze, á kamara is a m unkásokban keresi a
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baj gyökerét. Igen érdekesen — talán rövidlátással
illusztrálja álláspontját. P éld áu l: „A kovácssegédek
eddig teljes ellátás m ellett kora reggeltől késő
estig csekély hetibórért dolgoztak. Most a mun
kásszakosztályok kioktatása folytán szakítottak ez
zel a rendszerrel“
H át persze, hogy szak íto ttak ! Az iparpárto
lást ne a m unkában görnyedő munkásoktól Várják.
Miért nem fordulnak inkább a ring és a kartell
felé becses figyelmükkel.
A mi a kamara kerületének bányászatát illeti,
úgy ez pangott, mint eddig. A jelentés mindössze
három sorban eínlékszik meg a bányaiparról. Csak
Bodváról jegyez meg anyit, hogy ott nagyban fo
lyik az „ércfejlesztési“ munkálat.
A kőfaragó ipar is szomorúan el van hanya
golva. Erről a következőket mondja a jelentés": „A
kőfaragó iparnak föllendült építkezés több m unkát
adott. A kerület kőfaragó ipara azonban még 'ínjndig kezdetleges .fokon áll, a helyi szükséglet túl
nyomó részét máshonnan kell beszerezni, pedig a
fejlődésnek a jó kőanyag bősége mellett biztató
feltételei kínálkoznak. Szegény ember azonban kém
foghat hozzá, m ert a kőfaragás és még inkább a
kő bányászása nagy tőkebefektetést igényel. Most
a tőkét 'es a vállalkozási tevékenységet a fakiterm e
lés köti le s csak ennek előre látható időn belül
bekövetkező szünetelése terelheti a tőke figyeltnét
a gazdag és változatos kőanyagokra“.
Igen érdekes, hogyan akar a kamara a pangó
iparon segíteni. Erre nézve kénytelenek vagyunk
egy néhány m ondatát idézni „A szomszéd Koroüd
község háziiparosai között sok jó munkaerő van,
de ez^k inkáW) önállóan dolgoznak, vagy kimen
nek romániai agyagaru gyárakba dolgozni, ahol
jobban fizetik őket. A köröndi fazekasok ezen el
járását más szempontból kell elbírálni, mint a rendefc
munkakeresésből folyó kivándorlást. A koróndiak
székely udvarhelyi állami agyagipari szakiskola által
nyújtott szakism ereteket viszik és adják át idéigóráig tartó jobb bérért a románoknak. Oly vissza
élés ez, amelyet tovább fajulni engedni nem sza
bad. Amikor épen az ők tovább fejődésére s kereseti
viszonyainkak javítására a közelben a kereskedelmi
kormány messzemenő tám ogatásával két jelentős
vállalat áll rendelkezésükre, hálátlanul hátat fordí
tanak hazájuknak. Kérjük a kereskedelemügyi mi
niszter urat, hogy a köröndi fazekasok visszatérí
tése iránt illetékes ható ság f’beavatkozás jjtján in
tézkedni kegyeskedjék“.

BÁNYÁSZATI HÍREK.
—
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság mérlege. A feimamurány-Salgótarjáni Vasmű
Részvénytársaságnak ma tartott igazgatósági ülésén az
1907—8. üzemóv mérlege előterjesztett és jóváhagyatott.
A nyereség 8.300,513 K 80 fillért tesz ki, a tavalyi
7.611,751 K 11 fillérrel szemben, mely a mait évről elő
vezetett 1.144,721 K 28 f. hozzávonásával 9.445,235 K 8
fillérre emelkedik. Az alapszabályszerü és rendkívüli le
írások és tartalékolások eszközlése után 1.909,607 K 78
f. összegben (a múlt évi 1,544,104 K 79 fillérrel szem
ben) az igazgatóság elhatározta, hogy a közgyűlésnek
javasolni fogja, miszerint a fenmaradó 7.535,627 K 30 f.
Clsszegből az alapszabályszerü jutalékok ós a rendes tar
talékalap szaporítására fordított összegek levonása, to
vábbá 600.000 koronának a külön tartalékalaphoz való
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csatolása, a tiszti nyugdij-alapnak 100.000 koronával és
a munkás társládáknak 75.000 koronával való javadalma
zása után a 32.000,000 K részvénytőkét képező minden
300 K névértékű részvény után 15 százalékos osztalékul
$0 K fizettessék ki és a fenmaradó 1.193,718 K 58 fill.
pedig uj számlára vezettessék elő.
— A Hemádvölgyi Magyar Vasipar Részvénytár
saság mérlege. A Hernádvőlgyi Magyar Vasipar Rész
vénytársaság ma tartott igazgatósági ülésén a f. é. junius
30-án lezárt üzletóv mérlege előterjesztetett. A kifizetett
passzív kamatok és megejtett leirások levonása után .K
2,831.865,94 f. nyereség mutatkozik a tavalyi 2,327.047 K
91 fillérrel szemben. Az igazgatóság határozatilag kimon
dotta, hogy a közgyűlésnek javasolni fogja, miszerint a
12.000,000 koronányi részvénytőke után osztalékként 13
százalék (tavaly "12 százalék), vagyis 1.560,000 korona
fizettessék ki, rendkívüli leírásokra ós adótartalékra
8Ö0.0Q£UK (tavaly 600.000 K) fordittassék, a tartalékalap
300.000 koronával (tavérly 200.000 K) javadalmaztassék
és a jutalékra fordítandó összeg levonása, valamint a
munkás társládának 50.000 koronával való javadalmazása
után fenmaradó 235.169 K 37 fillér' (tavaly 193.303 K
43 f.) uj számlán vezettessék elő.
— Az acéltröszt Magyarországon. Mint halljuk,
az amerikai acéltröszt Budapesten nagyszabású acél- ós
vasgyárat akar létesíteni 15 millió korona befektetéssel.
A Gamauf-féle telektömböt (Kelenföld) már meg is sze
rezték erre a czélra. A gyár részére gróf Lónyai Meny
hért húnyadmegyei erdő- és bányabirtokát fogják meg
szerezni IV2 millió koronáért;
gyár kedvezményeket
nem fog kérni s gyártmányait Magyarország, Ausztria és
a Balkán piacon kívánja elhelyezni. Hunyadmegyóben
levő vas- és szénbányák megszerzése »iránt is* tárgyalá
sok folynak a folynak a vállalat részéről, melynek pénz
ügyeit az Union-Bank fogja ellátni.
— 45% . Ennyi osztalékot fizet az osz
trák alpesi bányatársaság — m int ezt a „Köz
lekedés és Közgazdaság“ cimü lap irja — a most
mérlegszerűen lezárt utolsó üzletévre. Nemde, szép
nyereség? Az alpesi bányatársaság, az osztrák
„Alpine“, Ausztriának legnagyobb vasmüve, a vas
kartel megteremtője és lelke. Miáltal érte el ezt a
horribilis nyereséget? Talán termelésének és for
galmának állandó fokozásával? Távblról sem! H i
szen kiviteli üzlete félmillióval* csökkent Ez az
óriási haszon egyesegyedül a vaskartel eredménye.
A védvámnak az utolsó fillérig'való lelketlen ki
használása, a belföldi vaspiacz felett való zsarnokoskodás gyümölcse, ez az abnormis nyereség.
Hiszen a vaskaríelről legutóbb irt cikkünkben ki
m utattuk eléggé, hogy mily üzleti eljárás vezérli
ezt a kartelt és kim utattuk, hogy mennyire sinyli
a gazdasági élet minden ága az indokolatlanul tulmagas vasárakat és mily mérvben bénítja a gazda
sági élet egészséges fejlődését. És a most publikált
45% osztalék bizonyítja azt az igazunkat is, hogy
a vaskartel létesítése a legtávolabbról sem a vas
iparnak talán esetleges nyomasztó helyzetében lelte
indokát, hanem szülőoka egyesegyedül a kapzsiság,
virágzó burjánzása pedig a gazdasági közvélemény
teljes hiánya.
— Aluminium-kartel. Az aluminium-kartel bomladozóban van. A kartel nagyon is erősen használta ki a
monopoliumát ós az alumínium árát fölverte 340—350
márkára. Emellett igen szigorú feltételeket szabott a
vevőinek. Ezzel azt érte el, hogy úgy a vevői, mint a
bauxittermelők uj gyárakat alapítottak. A kartel erre
szokott módon lement az árakkal, hogy az uj gyárakat
tönkretegye. Aa árak 140 márkára csökkentek. Es a
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kartel bevallja, hogy még ilyen ár mellett is fedezi a
termelési költségét. Ha most a kartel felbomlik, akkor a
dérute még nagyobb lesz. Az uj gyárak most arra törek
szenek, hogy az alumínium számára uj alkalmazási mó
dokat biztosítsanak, pl. evőeszközöket és sodronyt készí
tenek aluminiumból. Ez még a legokszeriibb módszer az
árak megszilárdítására. A kartel erőszakos módszere ku
darcot vallott.
—- Németországi acélgyár fióktelepe Magyarorszá
gon. Mint értesülünk a gelsenkircheni acélgyár főleg
kerékgyártás terén nyert szabadalmai kiaknázása céljá
ból hazánkban fióktelepet akar létesíteni. E ’célból Münzerheimer igazgató néhány nap óta Budapesten időzik.
— Az amerikai petróleum Németországban. A le
folyt évben uj teret hódított Németországban a „Stan
dard Oil Company“. Ez a hódítás abban nyilatkozott
meg, hogy az amerikaiak mindjobban feleslegessé tudják
tenni a német kereskedelem közvetítését, miután pom
pásan értik a tartánykocsikban való szállítást szervezni.
Csapásként hatott a német kereskedelemre, hogy a német
amerikai társaságnak sikerült kivinnie, hogy a petróle
umot ne jegyezzék hivatalosan Hamburgban, amely jegy
zésnek eddig az egész német petroleumkereskedelemre
nagy volt a jelentősége s csak nagy küzdelem árán le
hetett keresztülvinni, hogy legalább az amerikai olajnak
a jegyzése történjék meg. A területszerzésnek ez ország
ban egyesegyedül az
körülmény kedvezett, hogy a
nem amerikai származású petróleum sehogy sem tudott
eddig nagyobb sikereket felmutatni a versenyben. Ver
senyeznek a pensylvániai olaijal a £.„Pure Oil Company“
ós az osztrák ásványolaj. Az előbbi J-nem ^boldogulhat,
mert jóval drágább. Az osztrák petróleum importja Né
metországba pedig, ha nem is túlságos mértékben, de
nö, A Magyarországból és Ausztriából 1907-ben hozott
petróleum nyomott 819.019 q-t,^1906-ban$598.872 q-t. De
ez az import nem~sok, viszonylag csekély hányada Né
metország egész petroleumimportjának. Az amerikaiak
egyszerűen nem veszik komolyan ezt a versenyt. Mutatja
ezt egyebek között az, hogy az amerikaiak minden feszólyezettsóg nélkül emelték 1907 folyamán áraikat.
Egyébiránt a versenyben érdekelt felek .[erejét ^megítél
hetjük abból, ha meggondoljuk, kik állanak itt egymás
sal szemben. Egyfelől a hatalmas „Standard^Oil Com
pany “-csoport a maga , 8, összesen 49,797.000 márkát
(névórtékben) kitevő rószvónytőkójóvel,*a£másik oldalon
a „Pure Oil Company“ ós a galíciai termelők,
— A főváros ós a petroleum-fütés. A fővárosnak
évente másfél millió koronánál többe kerül a szón, ami
vel a kórházait, hivatalait, iskoláit és üzemeit füti. A
szenet nem kapja olcsón a főváros, mert a szénnagyke
reskedők kartellbe léptek. Csak
vízmüveknek van ol
csó szene, mert
vízmüvek igazgatósága még
szónkartell előtt több esztendei szállításra szerződést kötött
a Budapest vidéki szénbánya részvénytársasággal évi
ötezer waggon szén szállítására nagyon jutányos egység
áron. De azért a szénért is évente körülbelül egy fél
millió koronát ad ki a főváros. Ennél a szállításnál azon
ban nem túlságos sokat nyer
Budapest vidéki társa
ság, mert a tárnáit minden esztendőben elönti a viz, és
ilyenkor a fővárossal kötött szerződése értelmében po
rosz szenet kénytelen szállítani a vízmüveknek
saíát
szene helyett. A főváros azonban mégis aggodalmasnak
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találja a szénárak folytonos emelkedését és azt, hogy a
7. Mindazon kőművesek, akik a legközelebbi 6 esz
budgetbe évről-évre nagyobb és nagyobb összeget kény tendőn belül legalább 25 ily berendezést épiteijek, akár
telen beállítani a szénszükséglefe fedezésére. A tanács újonnan, akár átalakítás mellett, 10 évig mentesek az
tehát most úgy akarja lenyomni a kartelezett szénára ipari adótól.
kat, hogy az uj Szent János-kórházban próbaképen két
8. Azok, akik 5 év alatt 50 ily berendezést építe
évi időtartamra a naftápal való fűtést akarja berendezni nek, élethossziglan mentesek az. ipari adó alól.
és kimondta, hogy ha az uj fűtőanyag beválik akkor
9. Az elszállítás megkönnyebbítése eéljából az erre
összes üzemeinél kiküszöböli
szénnel való fűtést ós szolgáló utak „rendőri 'szempontból“ jókarban tartandók.
teljesen a naftával való fűtőrendszerre tér át. Egyúttal
10. A barnaszén fuvarozása az egész országban
utasította a pénzügyi osztályt, hogy a főváros tüzelőszer vám- és utadómentes.
•akodó telepén nagyobb mennyiségű nafta elhelyezésére
Mihelyt valamely szénbánya bizonyos kerület szén
szolgáló tartály építéséről gondoskodjék. Ebben
tar szükségletét el tudja látni :
tályban raktároznák el az üzemekhez szükséges naftát.
mindazon s3r- ós szeszfőzők, pékmühelyek, szap
A nafta-szállítás tekintetében a tanács Jancer Lajos gé pangyárak ós az összes egyéb gyári tüzelések, melyek
pészmérnök ajánlatát fogadja el, aki mögött a Vacum nem szenet használnak, kétszeres ipari adót kötelesek
Oil Company áll. j± szénkereskedők megfölebbezték a fizetni.
a közgyűléshez a tanács határozatát a tanács azonban föíme, igy keletkezett és igy erősödött meg hajdan
lebbezést elutasító javaslattal terjeszti a szerdai közgyű a németországi szénbányászat. —x.
lés elé azzal megokolással hogy a szén drágaságát csakis
—
Az állami petr.oleum-lelhelyek értékesítése
uj fűtőrendszerrel győzheti le, a nafta ellen fölhozott Romániában. 1906-ban a román parlament törvényt alko
kifogások pedig, .amig gyakorlatilag ki nem próbálták, tott, mely szerint az állami petróleum-lelhelyek parcel
egyelőre koraiak. A szénkereskedők fölebbezésükbpn azt lákra osztva,Negyeseknek bérbeadassanak. A feltételek
mondják, hogy az igaz, ugyan, hogy ezidőszerint a azonban oly szigorúak voltak, hogy emiatt eddig egyet
petroleumtermelés főtényezői: Vacum Oil Company és a len bérlésem jelentkezett, Most tehát a román kormány
kartellben álló többi vállalatok közt folyó élethalálharc meg akarja változtatni az 1906-iki törvényt oly módon,
folytán momentán olcsó a petroeum.
hogy állami támogatással s lehetőleg a belföldi tőke
A zsolnai cementgyár átalakítása. Mint értesü  figyelembevételével egy nagy nemzeti részvénytársaság
lünk, a zsolnai cementgyár a Beocsini Cementgyár Unió alakittatik, mely átveszi az összes állami leihelyek kiak
Részvénytársaság égisze alatt, évi hatezer waggon port- názását s egyidejűleg a román petroleum-ipar nemzetesi1and cement gyártására rendezted k be s az átalakítási tését is munkálni fogja. Mivel az állami leihelyek az
munkálatok már annyira előrehaladtak, hogy az uj telep eszközölt kutatások_eredménye szerint igen kiadósak, ez
1909 év tavaszán üzembe fog helyeztetni.
a vállalkozás k&tségkiyül nagyrészben fejlesztené a ro
mániai petroleumipart.
—
Uj réz- és lakatosáru-gyár. Pécsett 600.000
korona alaptőkével uj részvénytársaság alakult, amely
átvette Mestrits János lámpaáru-, csillár- és csavaráru
gyárát. Az uj részvénytársaság czime: „Egyesült pécs
Irodalmi jegyzetek.
réz-, fém- és lakatosáru-gyár“ részvénytársaság.
A „Le Journal du petrole“ portugáliai petróleum
kutatásokról emlékszik meg. Portugáliában a petróleum
a felsőjura kompletszus kőzeteiben fordul elő és az ed
digi jelek szerint meglehetős mennyiségben. E kőzetek
mészkő homokkő ós márga. A jurakoru rétegek fölött a
— Hogy csináltak szénbányászatot Hessenben? krótaformáczió homokkövei és homokrétegei telepszenek.
Lajos hesseni herceg a szénbányászat és a szénhasználás
Az eddigi kutatások szerint, a torress vedrási petérdekében 1813-ban
következő rendeletet bocsáj- roleumzóna mutatkozik a legjiálásabbnak. E zóna poró
zus kőzetei telve vanna,k bitumennel. Ezenkívül" a követ
totta k i :
1. Minden barnaszén használatára átalakított, vagy kező zónák Ígérkeznek a petróleum bányászásra: Leiria,
újonnan épített ipari tüzelés a szén első használatától
Caldas, Rainha, Cintra és Cascaes*. bár mai nap csak
számított három éven át adómentességben részesül.
Torres Vedrast számíthatjuk petróleum zónaként. E zó
2 . Újonnan berendezett ily telepek ezenfelül díj nát az utolsó időben kezdik feltárni es. 200 méter mély
mentesen kapják az üzemmegkezdési engedélyt.
ségben gazdag gáz kiömlésekre bukkantak, ezenkívül
3. Azon iparos, aki egy kerületben először hasz némely helyen kevés petróleumot is találtak. A petróleum
nálja a szenet, az első évben három hónapon keresztül 0.98 sűrűségű és sötét szinü.
ingyen kap szenet az állami bányából.
*
4. Aki 5 év leforgása után a legnagyobb szénfo
A „The Petroleum Gazette“ legutolsó számában
gyasztást mutathatja ki, 20 esztendőre mentes az ipari
Orlandó H. Baker az ausztráliai bitumenes pallákat ösadótól, ha továbbra is szénnel tüzel.
merteti. A telep Sidneitől 120 mértföldnyi távolságra
A tüzelési berendezések tervezéséi-e külön szak nyugatra fekszik ós hir szerint a legnagyobb az eddig
ösmertek közül. Állítólag 41 négyzetmértföld kiterjedésű
értő
az érdekeltek rendelkezésére.
Az a kőműves, aki egy kerületben az első szén ós 6 láb vastagságú.
Ugyanezen lap a kelet-indiai petróleum területeket
tüzelésre alkalmas fűtőtestet épiti, 10 forintnyi jutalom
is
ösmerteti.
Dig Croi. mellett egy részvénytársaság
ban részesül.
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1.550.000 dollár alaptőkével egy nagy petróleum finoraitót
építtet. E vidéken 22 kút van lemélyitve, azonban ezek
közül csak tizenhat ért el eredményeket. Ezekből évente
körülbelül 63 tonna gyertyaviaszt, 573 tonna paraf inviaszt
és 1.200.000 tonna világitó olajat — azaz ennek megfe
lelő nyersterményt bányásztak/
*
*
A „Le Journal du petrole“ a tuniszi petroleumkutatásokról ir. Itt csekély mélységben meglehetős gazdag
petroleumtelepeket tártak fel.

S z e r k e s z tő i ü z e n e te k .
Bányatanácsos. Szives sorai megörvendeztettek. Hogy
lapunk megnyerte tetszését, annak nagyon örülünk. Oly
kimagasló bányakapacitás elismerése erős ösztökélés
nekünk nehéz munkánkban, mely előtt célul a magyar
bányászat teljes rekonstrukciója lebeg. Előfizetőink egyre
szaporodó táborában is üdvözöljük. Ami a purificatióra
vonatkozó nagybecsü megjegyzéseit illeti, tessék elhinni,
jó magunk is üdvösnek találnánk erre vonatkozó — kormány-akciót. A mi kezdeményezésünknek csakis akkor
volna értelme, ha absolut tekintélyre vergődhetnénk. Mert
tessék csak meggondolni: ha még oly jó Ízléssel válogatnók is meg témánkat és még oly szerkesztői gondos
sággal kefélnők is meg cikkeinkeíl, amennyiben a^ok egye
nesen bizonyos vállalatnak irányitvak, nem szülik-e nyom
ban a gondolatot: „No ezek akarnak valamit.“ És ez
még a legenyhébb kitétel annak a szomorú ténynek kife
jezésére. Nem, mi távol alkarunk lenni eféléktől, a meggyanusitásnak még csak lehetőségétől is. Nyugodt lehet,
fölöttébb becses adatai utat találnak majd lapunkban,
anélkül azonban, hogy „felhasználtatnának.“ Mi ezt nem
teszszük! Igenis, hangsúlyozzuk, hogy tisztességes esz
közök a mi eszközeink. Fegyverünk a szókimondás és a
tisztességes zsurnalisztika Írásmódja. Kíjl munkatársaink
sorában ezennel szivesen üdvözöljük.
Érdeklődő Szomolnok. A Bányászok Szövetségének
megalakítására erősen folynak az élokészitő munkálatok
Egyre többen jelentkeznek s örömmel konstatáljuk, hogy
az ország legkülönbözőbb részéiből. Megértik
nagy
célt. 2. Legegyszerűbb a mai lapban, vagy az előző szá
mokban is megjelent „Belépési nyilatkozatot“ kitöltve
beküldeni. 3. Ha tagokat gyűjt, az összes bányászok
őszinte elismerésére teszi magát méltóvá. Az alakuló
gyűlésen megemlékezünk erről. 4. Igen. A bányákkal
kapcsolatos iparágaknál alkalmazottak is,
Brutsy János urnák Esztergom. Esetéről értesül
tünk és sajnáljuk. — Tehát ön kénytelen a köbölkuti
tégla és cserépfedélgyárában csehországi szénnel tüzelni.
Dehát miért is hagyta^ el a kérdéses vállalatot ? Avagy
kegyed sem hitte a rayonirozást ? — Na most meggyő
ződhetett.
Egy tanácscsal bátorkodunk szolgálni. — Forduljon
D —-y úrhoz ő kijelentette előttünk, hogy 1 kor. 40 fillér
ért bármennyi szenet szállít az ő társasága, — mert túl
termelésük van.
Dévai előfizető. Az az ur ismeretes előttünk. Nem
árt , óyatosság. 2. Okosan teszi, ha előbb beküldi,

n y a

G,
Kolozsvár. Cikke jó. A jövő számok valamelyi
kében okvetlenül jön.
Kávéházi bányász. Hogy meg van elégedve, az nem
lep meg minket, Nem találiuk sajátságosnak, hogy kávéházból ir önkéntelenül támadt lelkesedés hatása alatt.
Azon csodálkozik, hogy ezek igy vannak?
Mi nem
ezen csodálkozunk, hanem azon, hogy nem igy vannak a
dolgok. Mert lehetetlen állapot csakugyan az, ahogy most
vagyunk. A napilapok bizonyára helyszűke miatt nem
írnak' ezekről a miseriákról. T. i. ott rengeteg a napi
esemény és aktuálitásuk csakis télen van e kérdéseknek
az ő szempontjukból. A mi kötelességünk ezekre rámu
tatni és sürgetni uj és erélyes intézkedéseket a köz ér
dekében. Amint látja, mi meg is cselekeszszük és öröm
mel látjuk, hogy nem bányász ember is megérti cikkein
ket és megérti, azt, hogy mi a lignit, mi a barnaszén ?
Hogy ebből bőven van az országban, az régi dolog.
Leveléből szinte kirí az intelligentia. Mégis, hogy
ezeken ön csodálkozni tud, ez int minket arra mennyi c
téren a teendőnk. No, de mi addig furunk-faragunk, mig
köztudatba nem hoztuk. Ez se lehetetlen, mint annyi más
nem bizonyult lehetetlenségnek az életben. Hát, kár két
ségbeesni.
C. Kapronca. Legyen szerencsénk. A mi ajtónk
minden igaz ember kopogtatására feltárul.
2. Igen,
ismertető cikket is.
Egercseh. Nem hihető. :Kérünk precízebb tám
pontokat.
Petrozsényi. Elküldtük címére. De kérjük szives
válaszát mielőbb.

TŐZSDEI HÍREK.
—
Vaspiac, Az lron Monear jelenti
amerikai
vaspiacról, hogy az irányzat tovább is gyenge. Az északi
öntöttvasgyártmányok ára megkönnyebbedett, — Berlini
jelentés szerint A Rajnamenti acélgyárak auguszlmsri
121.236 tonna megrendelés fölött rendelkeznek, mig ju
lius elsején a megrendelés 81,252 tonnát tett ki. Az
emelkedés főleg B) gyártmányokra esik. — A német
acélművek szövetsége elhatározta, hogy továbbra is meg
adja a kiviteli bonifikációkat az eddigi magasságban.
—• Fémpiac. Az a bizonytalanság, a mely Ameri
kában az elnökválasztás eredménye miatt uralkodik, mind
az értéktőzsdére, mind
fémtőzsdére kedvezőtlenül ha
tott. így karöltve járvi vörösréz a hét első nagyobb
felében lanyha irányú volt, mi mellett csekély kötéseket
tettek. A hét végén kiadósabb javulás állott ugyan be,
de az irány mégsem nevezhető véglegesen szilárdnak.
Ónban is az érdeklődés csak a hét végén volt élénk és
úgy látszik, ebben a fémben fordulat állott be. Horgany
a múlt heti emelkedéséből mindent elveszített, a kínálat
úgyszólván heves volt az érdeklődők teljes hiányával.
Ólom is lanyha volt és forgalom alig jelenthető. A mai
fémárak a következők: Banca, Billitón, Straitsón 332 K.
Bárányon 326 K. Finom vörösréz 157 K. Hohenlolio
horgnny 53 K. Selmeci 'agy nagybányai lágyólom 41 K.
Antimon regülus 78 Ív.
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A budapesti értéktőzsde hiv. árjegyzései 1908. szept. 29-én.
Záróárfolyam
P én z
korona

Északmagyarországi e. k. b. ós iparvállalat
Felsőmagyarországi bánya és kohómü
Kőszénbánya és téglagyár részv,-társ.
Magyar asphalt részv.-társ.
Magyar ált. kőszénbánya részv.-társ.
Salgótarjáni kőszénbánya részv.-társ.
Danubius hajó- ós gépgyár
Első m. gazd. gépgyár részv.-társ.
Fegyver- ós gépgyár részv.-társ.
Ganz és Társa vasöntöde
M. belga fémipar részv.-táiv
Nadrági vasipar részv.-társ.
Nicholson gépgyár részv.-társ.
Rimamurányi-salgótarjáni vesmü
Schilck-félo vasöntöde
Weitzer J. gép- és waggon-gyár
Első magyar bettiöntöde részv.-társ.
Hungária mtitrágyá-gyár
Magyar fém- és lámpaáru-gyár részv.-társ.

névérték 200 oszt. 13
150
20

20
200
200
200

20
10
20
32

150

10
20
32
J60
16
40
14
28
24
20
18
14
16 íj

200
800
800
200
400
200
200
400
250
200
200
200

I
|_fillér !i

270

1
458
166
665
594
255
385
319
• '2995
284

—

—

216
50
420
415
330
350
292

—
—

Á ru
kor o n a __ , fillér

27 r
565
460
170
675
595
257
395
325
6005
294
—

220
—
425
420
355
390
300

—

—

—
—
—
—
—
—
—

londoni fémárak I9 O8 . első felében.

-

ni

145.45 ! 145.21
150.79
144.62
151.97
145.45
145.80
147.22
153.15
136.21
145.02
136.73
_
137.39
146.20
137.91
308.12
340.60
342.93
310.48
342.95
345.29
n
«
312.84
345.33
347.65
Finomított áru —
— _
304.87
339.71
342.68
Straits (készpénz) —
On
302.51
336.16
339.09
„ (három hóra)
305.17
340.01
342.63
Ausztráliai — — —
305.46
347.25
353.72
Banka ón, — készpénzben —
341.19
301.63
347.67
„
„
liárom hóra —
30.69
33.85
31.48
.Spanyol vagy idegen lágyólom
30 98
34.30
31.93
IAngol tömb — — —
_
31.87
35.48
33.41
Ólom
L. B. jegyű
37.78
39.62
39.02
ÍMazag
—
44.94
42.50
43.75
'Ólomfehér —
46.63
49.52
49.96
[Közönséges sziléziai
47.52
51.15
51.44
j Különleges
—
Zink
48.40
50.56
51.13
IAngol —
82.64
80.42
78.04
| Tiszta —
34.24
39.03
36.66
Antimon JCrudttm —
—
21.29
21.29
(50°/o-os érez —
5.73
5.83
5.83
Higany
— — — —
kér.
4.21
3.30
4.63
Alumínium (98—99°/o)
436.80
437.57
437.53
Nikel (98—993/4°/0) —
<1.
'r
84.90
Ezüst — — - — — — —
— „ kgr. 1! 88.97 1 86.56

Réz
(Lemezek és ingotok
3.5ü/o enged. |SElectrolyticus
" °8 at10tJt. áru réz
j1Standard
2.5°/o enged. Szokásos áru
—
Angol tömbökben hajón

143.89
146.62 151.30
143.89
147.80 I 151.30
145.07
148.98 154.25
149.89 143.65
134.46
142.65 145.42
135.78
297.22
325.05 313.80
29^58 ! 327.40 318.15
301.94
329.75 3Í8.51
295.15
324.75 313.80
297,51 328.88 315.27
295.45
324.17 325.20
303.26
339.77 320.71
301.35
331.80 320.71
31.28
29.78
31.36
30.37
31.98
31.80
33.97
31.55
32.68
38.86
37,74
37.69
42.39
42.46
42.40
45.04
43.93
45.05
46.66
45.11
46.23
47.11
49.38
45.70
73.00
79.02
73.02
33.97
35.38
32.98
18.84
21.79
22.41
5.69
5.62
5.64
2.30
2.31
2.31
435.75 406.23
436.39
82.08
8ö.77
83.83
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Évi tagdíj 10 korona.

9

3 évi kötelezettség.

A magyar bányászokat, a bányászattal és az,, ezzel összefüggő iparral és kereskepelemmel foglal
kozókat állásra és rangra való klilznbség nélkül ezennel felhívjuk a

Magyar Bányászok Országos Szövetségébe
való belépésre.

BELÉPÉSI NYILATKOZAT.
Alulirott ezennel belépek a

Magyar Bányászok Országos Szövetségébe.
Pontos lakczim

T e l j e s név

Sorszám

—

-

-

—

------

i

f

L

... "
T e s s é k kitölteni é s h ozzán k beküldeni.

Megjegyzés.
(A S zövetségre vonatkozó vé
lem ényeket ehelyütt is kérjük.)

A Bánya

10

1908

Felhívás az ércztermelfilihőz!
E g y é rc z k e re s k e d ő e z é g felh ív ja a m a g y a ro rs z á g i
é rc z te rm e lő k e t, h o g y a k ö v e tk e z ő tá b lá z a to t tá jé k o z ta tá s
czéljá b ó l tö lts é k k i é s k ü ld jé k b e a k ia d ó h iv a ta lh o z .
Az eladandó érc

Név

Lakhely

M ennyisége

m inősége

Vasuti állom ás

M énnyit szállít
hat havonta

£>■

RBLDCSY és BflHd

szívó GAZ
BENZIN

bánya-, kohó- és gépészmérnöki irodája
BUDAPESTEN,
VERES PÁLNÉ-UTCA 3. * Telefon 739.

MOTOROKes.

LOKOMO;vá
BILOK. /w ;
=EGYED=
ÁRUSÍTÓ

Elvállalja <■z ö ss z e s

bányászati, Q nrnr"~" W
kohászati, gépészeti, gyáripari,
fűtési és tüzelési berendezések
1
tervezését és-kivitelét.

BUDAPEST

TELEFON 9 0 - 3 2

Elvállalja a bánya és kohótermékek

V.,VÁCI-UT 14
SURGONVCIM.'BARSEL

vegyelemzését,
és gyakorlati megvizsgálását és
s z a k é r t ő i v é l e m é n y t ad
a>ok ér;éke é s felh asználhatósága
felől.
,

1

O u s érez b án y a
.zárt kutatmánynyal lefoglalva
-------- ^ .

e l a d

ó

.

------------

Bővebbet: Magdolna-u. 12. I. 14.

G őzgép ek indikálását, általában
gépek, kazántelepek, tüzelések ,
fűtések, bánya- é s gyári beren
d ezések megvizsgálását, esetle?
azok reconstructlóját.

i

'

1

Meglevő telepek, gépek, berende
zések időnkénti vagy á l l a n d ó s z a k s z e r ű f e l 
ü g y e le té t.
K ép viseli: a Grison-féle kerekeket, a Bánó-féle szab.
v izc sö v e s kazánokat, a Gálocsy- é s Terényl-féle szab.
gázfejlesztő készülékeket.

BÁNYA

1008

Világra szóló
magyar

igénye 0437. védjegye 17.823.
belajstrom ozva.)
A term észettudom ány legújab b vívm ánya
folytán a haj, szakáll, bajuszszálak m agvát képező
anyagnak felfedezése alapján készítve. A „H ajvédő
S ám sonid“

alkatrészeit, u. m. bányasineket kötőszerekkel, váltókat, korongokat, csillekerékpárokat, bányacsilléket, felépítményi
szerszámokat; továbbá lokomobüokat, ka
zánokat, körszivattyukat, furőaczélt, da
ruk, czölöpverök, siklók stb. stb.

(szabadalm i

használt és uj állapotban előnyösen szállít

*

E O H N A. SE.

fi) BUDAPEST, V., V áczi-u t 16. s z á m .

a hajhullást megszünteti.
A „H ajterm ő és növesztő S ám sonid“ néhány
heti használat után az u tasítás betartás; m ellett
legöregebb egyén teljesen kopasz fején is

a haj termését előidézi,
a ritki
és igen

is rövid hí ,atot pedig dús sűrűvé ^Jteszi

hosszupa megnöveszci,}^
rJ g y ;

azja/jhatás; a bajusz é.

.akálra nézve is.

Jó eredményéről a feltaláló kezeskedik!Ára a rendkivül becses hajmagvakat tartal
mazó „H ajterm ő és hajnövesztő Sám sonid“-nak,
kenőcs vagy folyadék (hajszesz) alakjában 20 ko
rona. A „Haj védő S ám sonid“ -ára 10 korona.
K apható postai utón, ^valamint fiszo n teláru sit.ók részére kizárólag a feltalálónál és egyedüli
készitőnél Dr. Hollósy Istvánnál, B u dapest, V II.,
Szövetség-utcza 28/b, ahonnét levél beli m egrende
lésre helybeliek részére a Sám sonid külön díj fel
szám ítása nélkül házhoz szállittatik. H elybeliek
részére kapható m ég Török József K irály-utczai
és operai g y ógytárában s minden nag yobb gyógytá rb an , drogueriában és a budapesti fodrászok
rak társzö v etk ezetéb en VII., C sengeri-utcza 15.
H ogy ezen valóban csodaszer a h ajterm é st
előidézi, m ég a legöregebb egyének teljesen ko
pasz fején is álljon itt a következő elism erő-levél:
T ek in tetes H ollósy István urnák, B udapest.
E zelőtt harm incz évvel, igen sürü hajam at
egy ásványvizfürdő k úrájának hosszabb használata
folytán teljesen elvesztettem pár h é t alatt. M últ
év végén jutottam hozzá az Ön által feltalált hajterm őhöz. A „H ajterm ő és növesztő Sám sonid“
h asználata folytán ma m ár 43 cm. hosszú, g esz
tenye-barna és v astag hajfonatom van s rem élem ,
hogy 78 éves korom daczára visszanyerem egy
m éternél hosszabb hajam at.
B udapest, 1908. ju liu s 10.
i
T is z te le tte l

Özv, Klein Henrikné.

A fenti levélben foglalt tén}7ek valóságát és
az aláírás h itelesség ét mi alulírottak, k ik a 78
éves s nálunk lakó uriasszonyt évtizedek óta
m erjük, igazoljuk.

őzv, Reizneraé,

Flesch Berta,

; Flesch Lipót,

(VII. kerület, Iz^bella-utcza 23. sz. a.)
T ek in tetes D r. H ollósy István urnák, T i
B udapest.
Ezennel igazolom, hogy nagyanyám : Ozv
K lein H enrikné ezelőtt teljesen kopasz volt. a
m ióta csak én ism erem . E s ma m ár a Sám sonidnak
néhány hónapi használata után dús hajzattal bir.
A radon, 1908. szeptem ber 10.

Elein József, ékszerész és láíszerész
A n d rássy -tér 17. szám.

áT 7

HLDOR SZIGFRID
JMIagyar mélyfúró vállalata.

BUDAPESTEN. VI., Liszt Ferencz-tér K. sz.
Elvállal sima é ; mélyfúrásokat szén, petróleum, víz,
káli é s ásványok után k e 'e -s e g g e l bármily m élység
tekintetében é s
0

9

bármily rendszer
r észe ed é sei s.

szerint,

e setleg

E xpertizek, k ö z b e n já rá s vételek nél é s eladások n ál. | >

|)

ENTREPRISE DES POMPES FUNÉBRES

Első Erzsébetvárosi Temetkezési Vállalat
P ODL U S S Á N Y I JENŐ
BUDAPEST, Vli., DOHÁNY-UTCZA IOO. SZÁM.
IZABELLA UTCZA ÉS SZRGÉNYHÁZ-TKR sarok.

R endez egyszerű é s isz es tem etéseket a legjutányosabb árban.
M űvirág-koszorúkból nagy választék.

Telefon 53 - 70«

Telefon 53—70«

SZA BA DA LM I
és védjegyoltalom kieszközlése az összes
kulturáltamban

Á D L E R M IKSA

pészmérnök
hites szabadalmi ügyvivő

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÚT 5 1.
Telefon 106-55.

Telefon 106-55.

A Bán y a
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Roessemann és Kiihnemannl
KOPPEL ARTHUR-féle vasutak.

PRÁGA, BÉCS,

BUDAPEST, LEMBERG, ZÁGRÁB

©

VI., V áczi-u t 113—115. sz á m .

0

-------------- ;----------------

0
0

Keshenyvágányu bányaszállüó berendEzéseh
g y á r tá s a é s t e r v e z é s e .

@
Y

Bányacsillék minden nagyságban és kivitelben |
Sodronykötélpályák,
függővasutak.
mozdonyok. ©
©

=* K öltségvetések és katalógusok ingyen. =
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DEUTSCH
BERTALAN

CHAMOTTE é s AGYAGARU-CYAR R.-T.

V e z é r k é p v is e le t é s i r o d a :

Hözp. Kereskedelmi és Iparbanh r. t. áruosztálya
Budapest, V. kér., Váczi-körut 26- szám.
F ő e lá r u s it á s é s r a k t á r :

ELKÁN és BOSSÁNYI
Budapest, VI-, Sziv-utcza 61. és 67.

1
* J,'

MAGYARORSZÁG

Gyár: K Á L N O .
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LEGNAGYOBB

GYARA.

S z á llít m in d e n c z é ln a k m e g fe le lő

tű z á lló c h a m o tte a n y a g o t
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