
I. évfolyam. Budapest 1908. december 25. 43. szám.

A  B Á  N  Y A

ELŐFIZETÉSI ÁRA: 
Egész é v r e . 12 K || Félévre .

Negyedévre 3 K
Hirdetések díjszabás szerint.

6 K
Felelős szerkesztő

Dr. BISCHITZ BÉLA
Főmunkatárs: 

CSORBÍTS LÁSZLÓ

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VIII., Kender-utca 6. szám. 
TELEFON-SZÁM: 1 0 8 —0 0 .

Karácsonyi számunk tartalomjegyzéke:
Lapunk ezen száma 56 oldal terjedelm ű.

I. rész. Beköszöntő : Jó  szerencsét ! — Cikkek : 
Mi kell nekünk ? I r t a : Andreics János. Uj bánya- 
tö rvényt kérünk. I r ta  dr. Reiner Ede. — Az 1573. évi 
m agyar bányatörvény. (Egy ősi bányajogi forrásul un ki 
bem utatása.) — Jogszolgáltatásunk bányaügyekben. I r ta  
dr. Balkay Béla, — A m agyar vasércek tömeges k i
vitele. — L átogatás Böckh Jánosnál. — D icsőség a hő
söknek. I r ta :  Csorbíts László.

ü . rész. Salgó-Tarjáni K észénbánya Rószvénytár- 
sulat. — M agyar Általános K őszénbánya Rószvénytár- 
sulat. — U rikány-Zsil völgyi Kőszénbánya. >.— E szter- 
göm -Szászvári Kőszénbánya. — Budstpestvidé*ki kőszén
bánya ós tökefelem elése. — (Egércsehi Kőszénbánya.) — 
M agyar-H orvát Szénipar.

III. rész. R im am urány-Salgótarjáni Vasmű. (Her- 
nádvülgyi M agyar V asipar; és Unió bádoggyár.) — 
O sztrák-M agyar Á llam vasut T ársaság m agyar bányái és 
hutái. — M agyar Bánya rt. Dobsina. — A kalnói cha- 
m otte-gyár. — Á ltalános M agnezit rt. — M agnezitipar 
rt. — M agyar Kovasavmüvek. — M agyar Siemens- 
Schuckert müvek. A gépkocsi a bányák szolgálatá
ban. — A legtökéletesebb Írógép.

IV. rész. Olvasóinkhoz. — A bányászati hirek  
k ö z t: A M agyar Általános K őszénbánya rt. tőkefelem e
lése. Resicza. Külföld. Tudnivalók. — Az 
irodalmi rovatban A m agyar bányajog. — Tőzsdei 
hirek. Szerkesztői üzenetek. Vállalkozás. — H ir
detések.

«Jó szex*
Rövid egy év úttörő munkája után lé

pünk ez ünnepi számmal olvasóink elé. Nyu
godt lélekkel merjük mondani, hogy legjobb 
erőnkkel azon voltunk, hogy a. bányásztársa- 
dálom teljes megelégedését kiérdemeljük és 
a becsületes munka alapján joggal táplált 
repiénynyel tudjuk és érezzük, hogy munkánk 
elismerésre, talál.

A nemzetgazdaság a tények tudománya. 
Ez a tudomány csakis ott, csakis oly ország
ban, oly nemzetnél verhet gyökeret, ahol té
nyeken alapuló gazdasági közvélemény van. 
Ilyen gazdasági közvéleményt kell az ország 
bányásztársadalma körében is teremteni. És 
ennek a közvéleménynek megteremtése képezi 
munkálkodásunk legkiválóbb feladatát.

Az ország bányásztársadalma kell, hogy 
a gazdasági tények alapján megismerje saját 
nagy értékét. Tudatával kell bírnia, hogy a 
bányászat mily főfontosságu része a hazai 
közgazdaságnak. És minél inkább ismerni 
fogja azt a nagy szerepet, amelyre az ország 
anyagi felvirágzása, a nemzeti gazdagodás 
tekintetében hivatva van, annál nagyobb mél-

encsét I
tatásra fog találni az országban. Ez a mél
tatás ad erőt, buzdit és serkent a mindszéle- 
sebb körű, belterjes működésre.

Erre" kell törekednünk. A bányászat 
fejlesztése belterjes legyen. Különösen törvény 
ez mi nálunk, ahol a gyáripar még mindig csak 
fejlődőiéiben van. Mert megdönthetetlen igaz
ság, hogy csak oly ország dicsekedhetik 
egészséges alappal biró, virágzó gyáriparral, 
ahol egészséges alappal biró, virágzó bányá
szat van. Hiszen minden ipar alapját a szén 
és a vas képezi.

Amit itt e néhány rövid szóban elmon
dottunk, ez képezte feladatunkat a múltban, 
ez irányítja működésűnket a jövőben. A bá
nyász nevéhez és munkájához méltó tisztesség 
lesz mindig munkánk "első becse, a bányász 
és bányászat igaz érdekeiért való küzdés lesz 
működésűnk becsülete. Ehhez a munkához, 
ehhez a működéshez kérjük a bányásztársa
dalom támogatását. És hogy e közös munká
val a hazai bányászat mindinkább és mind
jobban felvirágozzék, — Isten adjon ehhez

J ó  szerencsét!

Jó szerencsét
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M i k e ll n e k ü n k ?
I r t a : Andreics János m. kir. főbányatanácsos, 

a pénzügyminisztérium szénosztályának vezetője.

A m ag as  o rszággyű lés , a  n a p ila p o k  s 
igy a  nagy  közö n ség  m in d jo b b an  fog lalkozik  
a  m ag y ar b án y ásza tta l és  k o hásza tta l.

E zen  széleskörű  é rd ek lő d és  csak  ö röm 
m el tö lth e tn e  el b ennünket, szak em b erek e t 
és m időn  s ie tü n k  ennek  k ife jezést ad n i, b i
zony nem  m u laszhatjuk  el k onsta tá ln i, m i
szerin t ö rö m ü n k b e  egy  a d a g  ü röm  is vegyül, 
m ert az é rd ek lő d és  m egny ila tkozása , k ü lö n ö 
sen  a  sa jtó b an , leg k ev ésb b é  sem  elég ítheti ki 
jo g o s v á ra k o z á su n k a t. S ő t, sa jnos, g y ak rab 
b an  m ég  tu la jd o n  szak lap ja in k  sem  á ta llanak- 
egy-egy  o ldaldö fésse l szo lgáln i.

És, h a  a  szakférfiak  a  k ritiká t a lap o s  
analíz is  a lá  veszik, úgy kell ta lá ln iok , hogy 
ezek többny ire  egyo ldalú  szub jek tív  k ifakadá- 
sok, m elyek csak is  sé rte tt é rdekekbő l szá r
m azhatnak .

B izony szom orú  d o lo g  ez s az  ilyen 
hozzászó lások , h a  nem  is á rta n ak  e fontos 
ügynek, h a szn á ra  sem m i ese tre  sem  lehetnek .

Ezt mi, ka rtá rsak , közösen  tap a sz ta lh a t
juk , hogy az ily zsu rnalisz tika i k inövések  leg 
a lá b b  is fe leslegesek  s h a  m ár az  ily h á trá 
nyos b írá la to k a t te ljesen  el nem  ném ithatjuk , 
e llenük  együ ttes  erővel kell küzdenünk .

M ert nekünk  csak is  oly objek tiv  b írá la t kell, 
m ely az ügyet é rd em éb en  szo lgá lja  s  m inden  
m ellékérdek  k ikerü lésével m u ta t rá  azon  he
lyes m ó d o k ra  és u tak ra , m elyek segélyével a  
bán y ásza t és k o h ásza t te rén  ese tleg  és sp o 
rad ik u san  elő fo rdu ló  h ib ák a t g yökeresen  o r
voso lha tjuk , a  tév ed ések e t idején  he ly rehoz
h assuk .

Az edd ig i k ritikák  leg tö b b je  ugyan is  a  
rossz  vezetés, a  karte l-v iszony , szén -, vas-, 
só -, réz-, ó lom - és n em esére , v a lam in t az 
o p á lb án y ásza t és p e tró leu m k u ta tá s i s tb . á llí
tó lag o s m izériá ira  u tal, fő leg  p e d ig  a  m agyar 
ko rm ány  v as- és a  m in d jo b b an  fokozandó  szén - 
b án y ásza ta  ellen  in téz tek  nem  egyszer k eser
ves k irohanást.

F e lja jdu lnak  a  gyenge tisztv iselők, a ltisz 
tek , m u nkások  ellen , a  rossz  beru h ázáso k , 
to v áb b á  a  tu lm ag as  (!? )  te rm elési és  e ladási 
á ra k  m ia t t ; nem  győznek  keseregn i azon , hogy 
nem  tám o g a tju k  a  m egk íván t m érték b en  h a 
z án k  iparfejlesztési tö rekvéseit, nem  m u n k ál

k o dunk  in tenzivebben  a  kor techn ikai e lő re
h a la d o ttsá g á n ak  a rá n y áb an , g án cso lják  szak - 
b avágó  törvényeinK et, szociális  in tézm ényein 
ket, b á n á sm ó d u n k á t a  szem élyzette l s  tu d ja  
a  m indenha tó  jó  Isten, hogy  mi m in d en t hoz
nak  fel olyat, am i se le jtes, h ibás, és k iküszö
bö len d ő  ná lunk , szegény  b án y ászo k - és  k o h á 
szoknál. C sak  a  vélt ba jok  o rvoslási m ó d ja ira  
nem  m u ta tn ak  rá, .ezt kerü lgetik  s óvakodnak  
attó l, hogy ily irányban  d irek te  fején  ta lá lják  
a  szeget.

P ed ig , m időn  h á lá sa k  vo lnánk  —  s h á 
lásak n ak  is kell lennünk  —  a  m in d jo b b an  
m egnyilatkozó  é rd ek lő d ésé rt, nem  m u lasz th a t
ju k  el kérn i az  illetékes o rg án u m o k a t, hogy 
v a lóban  objek tív  kritikákkal b u zd ítsák  am b í
c iónkat s  ne késsenek  előálln i azon  igazi 
okokkal, m elyek ön h ib án k o n  kivül tény leg  
e lő fo rd u lh a tn ak  s m elyek felderítése  s ok
szerű  k ik ü sz ö b ö lé se J iiv a tv a  lenne  a rra , hogy 
b án y ásza tu n k  és -kohásza tunk  fejlődése  az á l
ta lá b an  óhajto tt n iveaun  fen ta rtassék .

M ig  vélt és m áso d ren d ű  h ib ák  s egyéb  
m ellékérdekeke t szo lgáló  okok lesznek  a  kri
tik áb an  n ap iren d en , a d d ig  nem  teh e tü n k  sem 
m it, m in t ha llga tunk , vagy  a  jo b b ik  ese tb en  
v édekezünk , k ikérve irán tu n k  az  önzetlen  
igazság  szavá t is.

Az el nem  v itázható  igazság  p e d ig  az, 
hogy  m i bányászok  és  kohászok  m in d ig  a rra  
tö reked tünk , hogy h iv a tásu n k at leg jobb  e rőnk 
ből és becsü le tte l be tö ltsük . M indenkori igye
kezetünk , hogy  a  reá n k  b izo tt tő k é t a  b iza 
lom hoz s  jo g o s  vá rakozáshoz  m éltóan  gy ü - 
m ölcsöztessük , hogy  techn ikai fe jle ttségünk  
lép és t ta rtso n  a  m üveit nyugatta l s ez elv 
szerin t képezzük  ki tisz tje inket, a ltisz tje inket 
s neveljünk  e rő s  b án y ász - és  k o h á sz -g e n e rá -  
ciót. Mi a  tu d o m án y o s  k iképzésünkkel p á ro 
su lt gyakorla tunkkal nem  önző cé loka t, h a 
nem  h azán k  k ö z g a zd a sá g án a k  fe lv irágoz ta tá 
sá t, k en y érad ó in k n ak  p e d ig  igaz é rd ek e it 
szo lgá ljuk  o d a a d á ssa l, igen  sokszo r é le tünk  
kockázta tásával.

H ogy sz ínvonalon  legyünk  és hogy  b á 
ny ásza tu n k n ak  á llan d ó , m ara d a n d ó b b  s  m i
nél fe jle ttebb  je lleg e t a d ju n k , he lyes és  cé l
szerű  b e ru h ázáso k k al é lünk . B uzgón , tu d ó -
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m ányunk  m in d en  eszközével k u ta tu n k  uj 
fö lda la tti k incsek  u tán  h azán k b an , hogy azok  
hozzáférésével a  szé leskö rű  b e l-  és külföldi 
ip a r nagy  fo lyam át táp lá ljuk .

M indezek  fe lso ro lása  m elle tt am b íc iónk  
m ég  a b b a n  csú cso so d ik  ki, hogy hajszá lla l 
sem  szere tn én k  h á trá b b  m arad n i külföldi 
szak tá rsa in k n á l s  h azánknak  ép  úgy szo lg á 
la to t tegyünk , m in t azok.

S ok  ily igazságo t lehetne  m ég  felsoro ln i, 
m elyet mi követünk, d e  m ég  tö b b  óhajt, 
m ely  te lje sü lésre  vár. E helyett p e d ig  leggyak
ra b b a n  a m eg  nem  é rd em le tt k ritikákban  
v a n ré s z ü n k ,  m elyek a zo n b an  nem  befo lyá
so ln ak  a b b a n , hogy igyekeze tünkért sikert ne 
rem éljünk .

A m i cé ljaink  te h á t n em esek  s a  te ljes  
e lism e rés t a  m ag as  ko rm ány , a  nagyközön
sé g  és a  kenyérad ó in k  részérő l, szerény te len 
sé g  nélkü l m eg érd em eljü k . S  m éltán  szám ít
h a tu n k  a z  e lism erésre  n em csak  erkö lcsileg , 
hanem  jóléti szem pon tokbó l is, m ert nem  te 
kintve a  szellem i és fizikai fá ra d ság o t ren d 
kívül igénybe vevő m issiónkat, h ivatásunk  
életveszélyes, a  bán y ák  m élye egyre szed i 
á ldoza ta it, m inden  m un k ah e ly en  o tt lese lke
d ik  a  ha lá l s nem  ny íltan , a  "sikm ezőn, m int 
a  ka tonák , hanem  orozva, v á ra tlan  dön ti 
portra  a  szen t B o rb á la  lovagját. S aki m egél 
köztünk , az  az  a b n o rm isan  óvatos m unka, a  
lá th a ta tla n  h a lá lrém ek  elleni fo ly tonos v éd e 
kezés közepette  m egőrlőd ik , időelő tt a g g  em 
b e r lesz, m időn  m ég  m ás úgyszó lván  a  java,- 
k o rá t éli s  igy jo b b an  rá  van  szo ru lva  a 
m un k a  gyüm ölcsére .

V alóban  a  h iv a tá su n k  készséges  á ld o za 
ta i vagyunk  m i, d e  le lkes á ld o za ta i, kik 
szívesen  é lünk  és  h a lu n k  .fog la lkozásunkért s  
b o ld o g o k  vagyunk , c sak  e g y ! . c sak  
egyetlen  csep p n y i e lism erés t —  és im e m ég is 
m ennyi g á n c so lá sb a n  van  részü n k !

E d d ig  b á to r vo ltam  a  kritikákra, m elyek 
felő lünk  el v an n ak  terjedve , rám u ta tn i s  hogy 
m ily kevéssé  szo lg á ltu n k  m i a rra  rá.

M ost legyen  sz a b a d  á tté rnem  cikkem nek  
c ím éb en  felvett tu la jd o n k ép en i cé ljára .

A b á n y á sz a t és  ko h ásza t, am ilyen  egy
sz e rű n e k  látsz ik , ép  o lyan  kom plikált tu d o 
m ány  é s  ip a rá g az a t, m élyet c sa k  h o ssza b b  
tan u lm án y  é s  e lőgyako rla t a la p já n  leh e t e l
sa já títan i, ső t évek  so rá t igénylő  p rak sz is  s 
ö rökös ta n u lá s  m elle tt lesz  c sak  az  em b er 
te lje se n  o tth o n o s  b en n e . E h h ez  já ru l m ég  az a 
nagyon  is k iem elen d ő  v a ló ság , hogy  a pá lya  
v aseg észség e t követel, leg n ag y o b b m érv ü  lel
k iism ere tesség e t és ö rökösen  k o n cen trá lt figyel

m et, m ert fo ly ton em b eré le t leb eg  kockán  s 
egy, csak  ném ileg  k ö n nye lm űbb  in tézkedés, 
kevéssé  á tg o n d o lt c se lek ed e t, a  m un k áso k  
százait d o b h a tja  a  leg b o rza lm asab b  sö té t s irb a  
o d a  len t a  b án y a  m élyén .

É p  ezért a  leg szé leseb b  é rd ek lő d és  lenne  
h ivatva a rra , hogy  csak is  oly egyének  lép 
jen ek  ezen szép , de  töv ises és  az  é le tte l 
folyton já tszó  p á lyára , k iknek szellem i k ép es
sége, egyéni k arak tere , te tte re je  és fizikai tu 
la jd o n sá g a  eleve is g a ra n c iá t nyú jt a rra , hogy 
m ég  a  leg k iseb b  poz íc ió b an  is fon tos és 
m egb izható  közrem ű k ö d ő je  legyen  a  b án y á 
szat és k o h ásza t m ag asz to s  fe lad a tán ak .

Je len leg  a zo n b an  úgy a  tisztv iselők , a l
tisz tek , de  kü lönösen  a  m u n k ássá g  kö rében  
az e p á ly á ra  je len tkezők  szám a a  k ívána lm ak  
irá n y á b an  kevés, m ert épen  az  á lta lá n o s  é r
d ek lő d és  h ián y áb an  m ég  azok  is, kik k ü lö n 
ben  m inden  tek in te tben  rá te rm ettek  pá lyánkra, 
en n ek  nem  ösm erése  következtében  m ás té 
ren  é rvényesíthe tik  rá te rm ettség ü k e t.

E lső so rb an  teh á t n em csak  a lka lm as, h a 
nem  a  követe lm ényeknek  m egfelelő  szám ú 
szem élyzetre  kell h azán k b an  szert tennünk . 
Egyik sü rg ő s  k ívána lm unk  ez volna.

A m áso d ik  fe lté te le  a  b án y ásza t és  ro 
konágak  fe lv irág o z ta tásán ak  az a  tényező , m ely 
nélkül ezen ip a r el sem  képzelhető  és ez a  
pénz, ism ét a  p énz  és ú jra  m egin t c sak  a  
csengő  a rany

M ikén t a  nagy  h áb o rú  fogalm a, úgy a  
bán y ásza t és  k ohásza té  is szo rosan  egybeforr 
a  p énz  fogalm ával. T ő k e  nélkül h iáb a  m in
den  igyekezet és v á lla lk o z á s !

É s m inden  legcsekélyebb  po litika i vá l
tozás, h á b o rú s  h ir vagy  m ás m anőver a  tőke  
körü l, to v á b b á  a  keresk . tö rvények , vám diffe
renciák , köz lekedésügy , fo rgalm i ak ad á ly  és 
sok  m ás egyéb  fon tos tényező , m ely  vége l- 
lem zésben  a tőkére  vezethető  v issza , m ind 
m ind rázk ó d ást idézhe tnek  elő a  b án y ásza t 
terén .

T e h á t  a  v issz a m a rad á s , a  v isszaesés  és 
s tag n ác ió  nem  a  vezetőkörök  és a  szem élyzet 
szellem i k ép esség e ib en  és fizikai tevékenysé
g éb en  keresen d ő , hanem  m in d am a  k o m p lik á 
cióban , am elyre  a  tőke  reagá l.

H a a  szü k ség es  tőke  úgy a  b e l-, m int a  
kü lfö ldön  szám u n k ra  á lla n d ó an  b iztosítva  lesz, 
akkor b iz tosítva  lesz a  h a la d á su n k  is. A fö ld 
ala tti k incsekhez  csak  úgy férh e tü n k  közelebb , 
ha  ren de lkezünk  a  szü k ség es  beru h ázáso k k al, 
k ü lönben  illu zó riu ssá  válik  a  fö ldalatti érték .

H a m értékadó  körök  és  irányadó  fak to 
rok  és vá lla la tok  idején  g o n d o sk o d n ak  a
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m in d en h a tó  tőkérő l —  am ire  ez u tó n  is b á 
to r  vagyok  felhívni szives figyelm üket —  a k 
kor b á n y a ip a ru n k  v irágzó  lesz.

H arm ad ik  feltétel, am ire  szü k ség ü n k  van , 
az  az  iparfejlesz tés, m ert az  ip a rn ak  nagy 
a rán y ú  fejlődése  eo  ipso  m ag a  u tán  von ja  
leg fokozo ttabb  h a la d ásu n k a t, m ert csak is  az 
ip a r  fogyasztja  a  mi term ékeinket. H a teh á t 
az  á lta lán o s  iparp o litik án k b an  nem  ny ila tko 
zik m eg  az  az  erő , am elyet egy  eg észség es  
á llap o t m egkövetel és  igy e sés  vagy leg a láb b  
is s tag n ác ió  következik  be, az  a  b án y á sz a t
nál is e sés t vagy  s tag n ác ió t je len t.

Ú jra  hangsú lyozom  teh á t, hogy fejlesz- 
szük  á lta lá n o s  ip a ru n k a t s ak k o r m ég  téves 
k ritikáknak  sem  lehe tünk  kitéve.

H a azo n b an  ip a ru n k  fejlesz tése  a  m eg
kívánt m értékben  n á lu n k  lehetetlen  vo lna 
bárm ily  oknál is, ugy  m in d en áro n  tö rek ed 
n ü n k  kell a rra , hogy nyers te rm éke inket és 
g yárm ányainka t a  külföldön helyezhessük  el, 
illetve azoknak  a  külföldön h á lá s  p iaco t b iz
to sítsunk . K ülönösen  fon tos ez b án y a ip a ri 
te rm éke ink re  nézve, m elyek m indenko ron  b iz
to sítják  d irek te  avagy  ind irek te  az  á llam  jö 
v ede lm ének  g y arap ítá sá t.

N em  su h a n h a to k  el azon  ó h a ju n k  felett 
sem  ané lkü l, hogy itt fel ne  hozzam , hogy 
n ek ü n k  szü k ség ü n k  van  egy  jó , időszerű  s 
m inden  tek in te tben  soc iá lis  bányatö rvény re  is, 
am ely  b e n n ü n k e t fo ly tonosan  tám o g asso n , 
tám o g asso n  p ed ig  o lyképpen  hogy sem leg es  
terü le ten  m ozogva, kezünk  sem  m int fél, 
sem  p e d ig  m int e llenség , fon tos fe lad a tu n k  
k eresz tü lv ite lében  eg y o ld a lu lag  m egkötve ne 
legyen. N ekünk  m indenekelő tt egy olyan 
bány a tö rv én y re  vo lna  szükségünk , m ely az

egész  b án y ásza to t és ro k o n ág aza to k a t m ag á b a  
foglalja .

A m ostan i ép p en  e szem p o n tb ó l h iányos, 
m ert részben  a  bányatö rvény  a lá , részb en  
a z o n b an  az  ipartö rvény  a lá  esik. Ez m in d e n 
ese tre  m eg szü n te ten d ő , m ert ké t u rn ák  egy 
szerre  szo lgáln i nem  lehet. S ő t m in d am a 
tö rvényeket, m elyek ném i vonatkozássa l le 
he tn ek  reá n k  nézve, ö sszh an g zásb a  kell hozni 
az  uj bányatörvénynyel.

M indezekben  k ívántam  felhívni szak tá r
saim  n ag y rab ecsü lt figyelm ét, hogy ö n érze 
tü n k  te ljes tu d a tá b an  fogad juk  a fé lre ism eré 
sen , d e  leg g y ak rab b an  e llen ség es  in d u la to n  
a lap u ló  kritikát.

V égül röv iden  összegezve a m o n d o ttak a t 
a  következő ö t p o n tb an  vagyok b á to r  ö ssze 
foglaln i, hogy m'r'kell nekünk

1. A szem élyzet iránti feltétlen  b izalom , 
önzetlen  m ű ködésének  e lism erése  és ju ta l
m azása.

2. A z^okvetlenül szü k ség es  és  b iz to síto tt
tőke.

3. H elyes a la p ra  fek te te tt ip arpo litika .
4. K iterjed tebb  export.
5. Jó és m in d en  tek in te tben  m egfelelő  

bányatö rvény .
H a ezen  k ívána lm ak  Isten seg ítségéve l 

m egvalósu lnak , j ig j r  fokozatosan , évek so rán  
á t való  ügybuzgó  m űködésse l e lé rjü k  az t, 
am it a  b á n y á sz a t terén  e lé rhetünk .

A dd ig  p ed ig  do lgozzunk  c sen d b en  és 
szak ad a tlan u l és  nézzünk  b iza lom m al a  jövő  
e lébe , am ely  m eghozza  nekünk  m in d am a 
n ag y o b b sze rü  kiviteleket, m elyeket csak  ugy 
m áró l-h o ln ap ra  bárm ily  eszközökkel re n d e l
kezzünk  is, m eg te rem ten ü n k  nem  lehet.

Jó s z e re n c s é t! !
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U j b á n y a tö rv é n y t k é rü n k .
Irta  dr. R einer Ede ügyvéd, 

a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rósz vény társulat igazgatója.

Az északnémet birodalom megalapítása és a 
magyar alkotmány visszaállítása ugyanazon évre,
1867-re esik. 40 év folyt le azóta. A magyar állam 
ezt a 4 évtizedet áldásthozó békességben élvez
hette, Az északnémet birodalomnak nem volt ez a 
sorsa. Ez a birodalom a délnémet államokkal szö
vetkezve 1870-beivélet-halál harcot vívott a fran
ciákkal, mely ez utóbbiak vereségével végződött. A 
franciák felett nyert győzelem óta megalakult a 
német birodalom és a német császárság ú jra é le d é 
sének első pillanatától kezdve hozzálátott a polgári 
s büntetőjog, a polgári s büntető perrendtartás, szó
val az élet összes viszonyainak törvények által való 
szabályozásához. És minthogy gyorsan élünk, a 
jogi vonatkozások szakadatlanul átalakulnak, a német 
császárság, mihelyt szükség mutatkozott, módosí
totta, átalakította, újólag szabályozta a törvényeket. 
Ma az egész német birodalom egységes magán- 
és büntetőjogot, egységes polgári és büntető eljá
rást ural.

Alkotmányunknak 40-év előtt történt vissza
állítása óta, mi azt a feladatot, "'melyet a német 
császárság oly fényesen megoldott, teljesíteni nem 
tudtuk. Nem tudtunk polgári törvénykönyvet léte
síteni, holott ennek a megteremtése nálunk sokkal 
szükségesebb volt, mint Németorságban. I tt  minden 
államnak megvolt a maga codificált magánjoga, a 
mely majdnem mindenütt helyes alapon nyugodott. 
Megvoltak büntető törvénykönyveik és szabályozva 
volt a polgári és büntető eljárás. De a-ném eteket 
lelkesítette az a vágy, hogy az egységessé lett 
német államnak egységes codificatiója legyen.

Ezért feszítették meg minden "erejüket és al
kottak aránylag rövid időn belül mintaszerű törvé
nyeket.

A mi állapotaink a németékénél sokkal rosz- 
szabbak voltak. A mi életviszonyainkat vagy épen- 
séggel nem szabályozta törvény, vagy pedig, ami 
ennél még sérelmesebb, idegen kormány által reánk 
erőszakolt törvények uralma alatt allottak azok. A 
szükség kényszerítő hatalma és a nemzet jogos 
büszkesége egyaránt követelték ezen tarthatatlan 
állapot megszüntetését. És mindegek ellenére alig 
tudtuk a munka felerészét elvégezni. Megvan tehát 
az a szégyenletes állapot, hogy a magánjog terén a 
magyar állam egyik részében a szokások szerint 
Ítélkezik a biró, mig az ország másik részében a 
magánjogi viszonyokat az osztrák általános polgári 
törvénykönyv szabályozza.

Előre bocsátottuk ezeket abból az okból, hogy 
ne csodálkozzék senki, hogy a bányajogi viszonyok
nak is ez a mostoha sors jutott osztályrészül. A 
Bach-korszak abszolutizmusa 1853-ban azt decretálta, 
hogy a pátensben meghatározott naptól kezdve az 
osztrák általános bányatörvényt alkalmazzák az 
akkoriban osztrák provinciává degradált magyar 
állam egész területén és ez a törvény ma is az

uralkodó nálunk  mint egy szomorú korszak utolsó 
maradványa.

Ha a nemzeti jogos büszkeség nem lázad fel 
ezen tény ellen, a józan önérdeknek kellett volna 
oly erősnek lennie, hogy ezt a viszonyainknak meg 
nem felelő törvényt az élők sorából kiirtsa. Már 
ennek a törvénynek nyelvezete is bántja a magyar 
szemet és fület. Mintha a X V II. században a világ
nak valamely elzárt cellájában fordították volna ezt 
a törvényt magyarra. De a nyelvezet mellékes lehet 
valamely törvényben. Ám minden további gondol
kodás nélkül beláthatja mindenki, hogy hazai bá
nyászati viszonyainkra való minden tekintet nélkül 
alkotott törvény nem lehet áldásos hatású. De 
mindettől eltekinthetnénk, a törvény életbeléptetése 
óta több mint 6 évtized pergett le. Ezen idő alatt 
teljesen átalakultak az élet viszonyai; a bányászat 
némely ága azóta elsorvadt, egyes ágai, pl. a szén
bányászat pedig szép virulásnak indult. Bizonyos 
tehát, hogy minden amellett szól, hogy uj bánya- 
törvényt teremtsünk. Még fel sem említettük, midőn 
ehhez a konklúzióhoz jutottunk, azt, hogy az az 
alap, melyen az osztrák általános bányatörvény 
nyugszik, többféle irányban egészen megváltozott. 
A most uralmon levő törvény ugyanis a szenet 
szabad ásványnak minősíti, a szénbányászat szabá
lyozásánál tehát ezt az irányelvet követi. Az ország
bírói értekezlet azonban rést tört ezen az alapon, 
a szenet földbirtok tartozékának mondván ki. Milyen 
kháosz keletkezett ennek következtében a törvény 
alkalmazásában és hány intézkedésnek kell történnie 
minden értelem, minden helyes ok nélkül.

Természetes, hogy kormányunk érzi ennek az 
állapotnak tarthatatlanságát. Ismételve tett kísérle
teket uj bányatörvény hozatalára. Az első bánya- 
törvény-javaslat megjelenése óta majdnem 30 év telt 
el. Bizottsági tárgyalásokban, ankétekben és szak- 
véleményekben nem volt hiány. Az első kormány
tervezetet nyomon követte a második. Ezt követte 
a harmadik és a jó Isten a megmondhatója, a hánya
dik. A pénzügyminiszterek, kiknek reszortjába tar
tozik a bányaügy, évtizedek óta Ígérgetik az uj 
bányatörvény létesítését. De mintha épen ezen tör
vénynél mutatkoznék legjobban képtelenségünk vala
mely törvény megalkotására, egyetlen kormányféríi 
sem tudta dűlőre vinni azt, amit megtenni szentül 
fogadott. Majd a szén szabaddá tételének, vagy a 
földbirtokhoz való tartozásának kérdése gátolja az 
elintézést. Majd a munkáskérdésben van az aka
dály. A társpénztár szolgál más alkalomkor a codi- 
ficatió elhalasztásának ürügyéül. És ezalatt a hazai 
bányászat mint uratlan jószág egyre züllődik.

Véget kell vetni ennek a szégyenletes állapot
n a k ! Meg kell hozni az u j bányatörvénytl Tűzze ki 
„A B ánya“ az e célra törekvés lobogóját és a nagy 
ügy győzni fog.
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A z 1573. évi „m ag y a r“ b án y a tö rv é n y .
Általános óhaj, általános követelmény, hogy az 

ország bányászati nagy érdekeivel kapcsolatos magyar 
bányatörvény mielőbb megalkottassék, amint ezt 
jelen ünnepi számunkban dr. Reiner Ede igaz
gató ur oly meggyőző érvekkel fejtegeti. Ennek 
kapcsán nem kiméltünk fáradságot, hogy megsze
rezzük a legrégibb magyar bányatörvényt és érdekes« 
nek tartjuk, hogy azt habár csak vázlatosan, de mégis 
elég kimeritően ismertessük, a mint következik.

A rendelkezésünkre álló eredeti törvénypéldány 
hü utánzatu cime a következő:

91 c u t

O r d n u n g
b e S

J S ó n t g u i í & S  U n g a r n ,
unb fö ld re

Ston eiiwrleibtfn ©olb, SSilfcet, Äupfer, unb 
v anberer ajtotaU*$Ber9twrfen.

©am m t benen

©rlftuterungcn
3 » e 9 e r

S C ltc n  3 5 e t g * £ ) t b n i i n g e n
$ e r  f i e b e n Ä ö n i g l .  f r e i e n  » e r g ^ t á b t e ,

1. Sremnifc, unb ^őnigőberg,
2. @c£emni&, SReufobl, SBugöanj,

íDülln, unb Äibetcn.
$)uM icirt bonS&ro ÄapffMinb JMniflLSRajefMt
M axim iliane» bem tfnberten (©tortrurbújflen íínbenícnö) nö(& G&rifU 

ünfert (SrlŐfcW unb ©cligmadjcr® ©eburt, im cm Saufent fünf £unbcrt 
unb trc9 anb ficbcnjlgllrn

Slunmĉ ro dber mrtSBcrflúnftígunö einer $oc{>Ii>bUí<tyferf.
#of* Cammer, rorgen Wongrl brr altra Excroplarifn, oud) fcmli^rc 
f&itfptextt bei £énígrri$í Ungarn, unb rinwrlfibtfi Ä0iiigrri<&c unb 8anbr, 

beffmr 2tufna^m unb Xuttn* balt«/ tcicbcrum aufgclrget,

Unb mit jweycn »otytánbisen Wcgiflctn verfemen.

A törvénykönyv bevezetéssel van ellátva, amely 
„An den Berg-Bau günstigen Leser“ felirattal bir» 
ecseteli azt a nagy áldást, amit Isten a banyaszattal 
adott ós azt a nagy jótéteményt, amit a felsőbbség e 
törvénynyel a bányászoknak nyújt. E bevezetésből adjuk 
teljes hü utánzatban a kővetkező sorokat:

ffitfnn bann obangefubrter maffen, an bocb im portirtteber Grbeb* 
unb aíttrfíic&ec ffortpfíamunq berer JBetíiwerfe, baS meific $beil 
menf̂ liĉ en #eilö unb irbifefter (SHútfjeiűjfeit beruhet, unb gleich

toobi
r, • 6v;.„ f0K li I(.ben ÍU lĉ  angercatcn Unlufl betrift, (mar*@tetb unb emjig twb aUein ©Otthon bemfolcbe Wagen um bér ©imbe SSttlen benen ©fcnfacn atferíeaet trec- 
ô nk ^ n r u f f u n ű  anábig abjuroenben pfleget) einem - Sanbeő̂ urffen obliegen, búr# aHerbanb Söobítbaten unb ©nabm- 
»eaeugungen, folcfce m ein erfurbrríî e ©aulufKgfeit, nelx&c
Ä T « " Ä ? f ! be4 ®ítflba“cs « • 'ntt* bcm

(itoab, ftrep&eif mac&f £uff, 
«uff maejjt SBaanuß, 
äBagnul» maßt ©croinn oter Skrluff.

P Unb hingegenaUeíium £<>cit t>ie beooc ftf)on angefujr.
te« Uníbcfen, fo fmeé bauenben ©ewfrtcnS Sor&aben eeraarttfieilen janit, mit na(f»bruct((ct>em (Stnfi, ín Tcmporc cüî ufícüen.

Ezután következik maga a törvény. Részletes ismer
tetéséül adjuk az első szakasz hli utánzatát, valamint 
az egyes fejezetek címeit, a mint következik:

©ft l  Sírticul.
©te ßimigU# c unt) £anbá-#úrftlic()e $o$fycit 

betreffenDr.

S í Hifiit]
§1.

fánglldj, na^brm Uní alt Wfglrrrn» 
6rm Jtónlg in .fmngam, aDr ©rrqtm fr 
unb fcftnbr, ioo bir aQrntbalbrn Hí Unfrtrm 
Jtönigrrkb ^ungarn, grlrgrn, |r(o lm ®r« 
frn frnn, oDrr ftnftig grfuRbrn, aufgr^la* 
gen, unó grbaurt arrbrn , funtmt allen unb 
jrbrn antrrn Cbrigíritrn, Saf<
fn ' SlbjTfn, ^o(t) • unb_gfbroar} ■ fS&lbrm, 
S rg fab rtra , utjp onOrrn Drrglrl<brn ^nbin> 

« genbrn Bugrl)6rungrn unO Grbtfrn, obnr 
torkor birfrlbrn Unfrtr S B tt^ S rrfr nid)t 
Tn6gro nü^li4  crbrbrt, grbaurt, unD in 2(uf> 
nrbmrn grbr«d)t rorrbrn, obn allré W ltlrl, 
alA Unfrt Gammrr • ©tttb juftrbrn, fo rool* 
lm mit Un6, Unfrrn Srbrn unb nad)fom< 
mrnbrn Äönigrn in ^>ungarn, vmnögr brr 
altm íDrcrftr, birfrlbrn bin»» fl&njlid)rn 
vorbrboltrn, alfo, Da£ fl<f> nirmanb oon Söi- 
tódffm, ^rálatrn, ®rafm; SrrDbrrrrn, 
Sinrrfdjafirn, Xbrf, (Bnnrinm, 0 tábtm, 
obrr öfcidjtrn, ^>od) ’ o6rr <Rirbrr'®tanbrA, 
nntrrflrl^r« birfrlbcn Srrg * SBrrfr aua rigr<

brr ©rroatt, obnr fonbm Unjlrrt fftlaubnu(> 
unó enoiaiguttg aufjafiblagm, ju bau» 
unb ju arbrltrn ( nőd) oon Unfrrn tfmt» íru ' 
rm unb S alb  • Surgrrn, bat Urbar obrt 
8 ton, notb anOrrr íuffátf» »•» bír genannt 
m6<btrn o rtbrn , jnreltrt birfrr Unfrrn ge« 
grmsdrtlgrn Crbnung ju brgrbrrn. obrt ju 
nrbmrn, nőd) in brn ffi&Ibrrn« 8Baffrr«ílúf*

£n. 9Srgrn unb Gtrgrn, ju unb oon bm 
rrg • SBrrfrn, obrt fonffrn rinlgrrlrp ÍBrr* 

binOrrung, ötnariff nőd) Srrunj ju tljun, 
baOurd) Unfrrr Sfrg-ÍCrrfr, Cammrr'^ut, 
unb SRannfcbafft grfcbmálm, unO In Xbfall 
grbrad)! mbtbtrn mrrbrn. Ob abrr brtf jr* 
tnanO brf<bnrrl, unO bafúr brfrr^rt jti fr^a 
orrmnnrt. baí foO n  aUrjrit Unfrrm. Obrt* 
flrn Gammrr«öra frn , oOrr im fati frinrt 
reárr, al(bann Unfrrrm Obrr< i>0n  Wil* 
fflrmaltrr, famt • unt» fonorrli^ ffaitcogca, 
brrfrlbr bot ÖrfVI)!. liné obrr Unfrrr WiOrr* 
Or(lrrrrid>i|*(Vr (fammrr > Kitbr botf jd br* 
ricbtrn, bit alítiann frrnrr Uafnr Stotptoaft 
barinn baublrn iverbrn

31 §- 3-

und wie die Berg
sollen empfangen,

Der II. Articul. Von Wem, 
werke und anders so darzu gehörig, 
und verliehen werden.

Der III. Articul. — Von Freiheiten, und Gerech
tigkeiten der Erbstollen.

Der IV. Articul, — Wi&onan Aufschlagen, Ansitzen, 
die Bau mit Arbeit einnehmen, und innen habéin soll.

Der V. Articul. — Von der Gruben und Schacht-
mass.

Der VI. Articul. — Die Uberscharr belangend.
Der VII. Articul. Von wegen der Locher, oder 

Durchschlage, und Markscheid.
Der VIII. Articul. — Der Fürgebäue, oder Unter

tiefen halben, und wie eine Gruben, oder Schacht, der 
ändern Fürdeinuss oder Handlung, geben oder lassen soll.

Der IX. Articul. — Von Ueberhauen, und dass 
keiner dem ändern in seinen Bau fahre, noch seinen 
Mit-Waldburger im Bauen gefahren, oder betrugen soll.

Der X. Articul. — Von Fristung der Gebäue,
Der XI. Articul. — Von Zusammensehlagung der 

Gruben, Stollen, oder Schachte.
Der XII. Articul. — Von der Wald-Burger Regie

rung, und Ansprach der Gébaue.
Der XIII. Articul. -  Die Schaffer, Hutleute, und 

Arbeiter betreffende.
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Der XIV. Articul. — Von gemeiner Belohnung, 
und dass die Wald-Burger ihre Versprecher bei denen 
Bergwerken haben sollen.

Der XV. Articul. Von der Schicht und dass man 
zu rechter Zeit zu — und von der Arbeit gehe.

Der XVI. Articul. Von Aussführung der Liedlohner, 
dann der Waldburger Aufheben, wann die Belohnung 
aufgehalten, und in was Gestalt die Arbeiter auf Theile 
klagen mögen, und Schulden halben.

Der XVII. Articul, — Von Lebenschafft und 
Geding.

Der XVIII. Articul. Dass gut Scheidwerk gemacht 
werde, auch sich die Amtleute, Waldburger und ihre 
Diener allé' Lohnzeit an den Berg zu den Gehauen ver
fügen sollen.

Der XIX. Articul. — Dass Niemand keine Stuben, 
Schmieden oder (jfappel bei den Gebauen abbrechen, 
Holz, Gestänge, Lüden, oder ändern Zeug von dem Berg 
tragen solle.

Der XX. Articul. — Wie eine Gruben der ändern 
mit dem Feuer warten solle.

Der XXI. Articul. — Dass der Berg darinnen 
Erzt oder gar taub Gebirg ist, an dem Tag gefurdert, 
auch Kluft und Gänge nicht versetzt werden,

Der XXII. Articul. — Das Urbar, auch Erzt-Thei- 
lung am Berg belangend.

Der XXIII. Articul. — Wo jemand an seinen 
Gründen durch die Waldburger Schaden beschieht, 
wieder abgelegt werden seil.

Der XXIV. Articul. ----Von der Königlichen oder
Fürsten Freiung in der Bergwerks Arbeit, und dass die 
Bergleute für andere behaust werden.

Der XXV. Articul. Von Bergwerks Theilen, 
und der zugehörigen Stuken, Kaufen und Verkaufen.

Der XXVI. Articul. — Pass allegutlicheund recht
liche Spruche, Erkantnussen, Entschied, Vertrage und 
Kaufe, in das Gerichts-Buch sollen eingeschrieben, die 
Gerichts-Bucher in guter Verwahrung behalten, und 
jedem seine Nothdurft daraus zu hören vergömmt 
werden.

Der XXVH. Articul. Dass die Amtleute nicht Berg
werke bauen, noch denen Waldburgern mit Pflicht ver
wandt sein sollen, und von ihrer Belohnung.

Der XXVIH. Articul. — Von denen im Stadt- und 
Land-Gericht, so Bergwerk bauen und aber je zu Zeiten 
dem Berg-Gericht nicht gehorsam sein wollen, auch wie 
man die Theile aufsagen solle.

Der XXIX. Articul. Den Pfennwert-Handel be
treffend, und wer einem Bergwerk Nothdurft zuführet, 
der ist darmit Zollfrei, auch Wag und Maass halben.

Der XXX. Articul. Der Hochzeit-Spiel, und Gotts- 
lästerung halben.

Der XXXI. Articul. Schmach und Scheltwort be
langend,

Der XXXII. Articul. — Wer Gelübde, Fried, oder 
Bürgschaft bricht.

Der XXXIII. Articul. Dass niemand wider die 
Obrigkeit, noch sonsten Bündnuss noch Aufruhr machen 
solle, dessgleichen von Rumor, Frevel, verbottenen Ge
wehren, und derselben Uebertretung.

Der XXXIV. Articul. — Von Vergleichung und 
Entschied zwischen Unsern Berg-Meister, Stadt- und 
Land-Richter.

Der XXXV. Articul. Von gemeinen und der 
gefrümten Berkwerks-Rechten, auch wann die Bergmeister 
und Geschworne, am Rechten Verdachts beschuldiget 
werden.

Der XXXVI. Articul. — Von Kundschaften. Rech
ten oder Weisungen.

Der XXXVII. Articul. Von Appellation und Ding- 
nussen.

Der XXXVIH. Articul. — Von Taxirung der 
Schaden.

Der XXXIX. Articul. — Die Goldwaschwerke be
treffend.

Der XL. Articul. — Von Verleyhung der Schmeltz- 
Hütten und Röst-Ofen.

Der XLI. Articul. — Von Einreichung des Goldes 
und Silbers in Unsere Cammer, und dass solches nicht 
verschwarzet, noch ausser Land heimlicher Weis ver
führet werde.

Der XLH. Articul. — Die Hüttenreiter hand zu 
haben, und zu fürdern.

Der XLIH. Articul. — Dass die Amtleute an 
einander beyständig, und höflichen seyn sollen.

Der XLIV. Articul. — Von Verleihung der Wäl
der, Kohlstätten, und wie es darmit gehalten, die Arbeit 
und Feuer verrichtet werden solle.

Der XLV. Articul. — Von Gehorsam gegen den 
Obristen Cammer-Grafen den und Bergmeister, auch 
Verlesung der Ordnung.

Der XLVI. Articul. — Der Amtleuten Eid be
langend.

A törvénykönyv tartalmazza még függelékül:
Erläuterung zweyer Alten unterschiedlichen Berg

werks» Ordnungen, der Sieben Freyen F öniglichen Berg- 
Städte, in der Cron Hungarn ; Als Cremnitz, Schemnitz, 
Neusohl, Bugganz, Königsberg, Dillen, und Libetten.

Továbbá, miután a könyv 1805-ben nyomatott, 
tartalmazza Mária Terézia királynő bányarendeleteit latin 
nyelven ós végül az egész könyv részletes tartalomjegy
zékét.

Azt hisszük, hogy ezen régi törvények ismerteté
sével szolgálatot tettünk nemcsak mindazoknak, akik a 
bányatörvény megalkotása iránt érdeklődnek, hanem 
mindenkinek, aki a bányászat kérdésével foglalkozik.



8/ A B á n y a 1908.

Jo g sz o lg á lta tá su n k  b án y a ü g y ek b e n .
I r ta : dr. B alkay B éla  ügyvéd, 

a Magyar Általános Köszénbánya Rószvónytársulat ügyésze.

Törvényhozásunk, melynél mindig erős vissz
hangra szokott találni az a jelszó, hogy a hazai 
közgazdaság minden ágát harmonikusan kell fej
leszteni, — a bányászatot hatvanhét óta mindössze 
két pozitív alkotással boldogította: először 1875-ben, 
amikor a bányaadóról szóló törvényt hozta meg s 
tiz esztendővel rá, amikor ezt a bányaadóról szóló 
törvényt módosította.

Ez az atyai gondoskodás meg is látszik a 
amerikai bányákon.

Megemlékeztek ugyan még törvényeink a ha
zai bányászatról máskor is. Teszem föl, amikor a 
mérték- és felügyeleti illetéket megszabták. Egyéb
ként azonban rendesen negatív vonatkozásban 
tették, mint amikor pl. a közigazgatási bíróságról 
szóló törvény kimondotta, hogy rendelkezései bá
nyaügyekre nem alkalmazhatók, valamint akkor, 
amikor külön törvény állapította meg, hogy azon
túl a bányabiróságok előadóinak nincsen szüksége 
bánya-müszaki képzettségre.

H át ezzel is megáldották a bányászatot, mint 
a suhai malmot.

Egyizben már volt alkalmam ezen intézkedés 
következményeivel részletesen foglalkozni s néhány 
elrettentő példát bemutatni. Azóta párja is akadt a 
kir. kúria amaz Ítéletének, amely megállapította, 
hogy felsőmagyarországi hosszmértéket a hazai 
bányajog nem ismert s nem is ismer, habár a há
rom bányakapitány, mint szakértő eskü alatt bizo
nyította, hogy felsőmagyarországi hosszmérték volt 
és van is, sőt a kincstár annak mérték-illetékét 8 
koronával hajtja be a tulajdonosokon. Az említett 
ujabb Ítélet azt mondotta ki, hogy a földtulajdonos 
beleegyezésére a vitás esetben nem volt szükség, 
mert az adományozás nem szénre, hanem határ
közre történt. Ebben a megállapításban az az érde
kes, hogy a gyakorlatban az adományozás mindig 
ásvány-leletre történik, de a bányahatóságok soha
sem bányamértókre, vagy határközre, hanem bánya
mértéket, vagy’ határközt az igazolt ásvány-előfor- 
dulásra adományoznak

De megemlékezett törvényhozásunk a bányá
szatról a perrendtartásban is, valamint a bíróságok 
rendezéséről szóló törvényekben. E téren azonban 
megint a törvény végrehajtása az, amiben nincs 
köszönet.

Az igazságügyi miniszter ugyanis az 1868. 
évi LIY. t. c.-ben nyert meghatalmazás alapján 
1869. március 30-án kiadott rendeletének X IX . 
cikkelyében az ideigl. törvényk. szabályokban fog

lalt intézkedésekre vonatkozólag kimondotta, hogy 
közülök egyebek közt a bányaügyekre vonatkozó, 
tehát a VII. rész, — valamint az ezek által fentar
to tt korábbi törvények, tehát az ált. osztr. bánya- 
törvény is, — érintetlenül maradnak.

Az ideigl. törvényk. szabályok ilyen formán 
hatályában fentartott VII. részének 31. §-a pedig 
kimondja, hogy „a közönséges polgári jog alaki 
rendszabályai a bányabiróságok által is megtartan- 
dók és az ő előttük tárgyalandó perekben is alkal
mazandók, amennyiben ezen fejezetben (t. i. a VII. 
rész V fejezetében) eltérő intézkedések nem fog
laltatnak."

A hatályában közvetve szintén fentartott ált. 
osztr. bány&törvény 2. §-a pedig igy szól: „Amennyi
ben a bányatörvény különös határozatokat nem tar
talmaz, a bányászatra is az általános polgári törvé
nyek alkalmazandók.“

Ezenfölül azonban az idézett igazságügy
miniszteri rendeletnek már említett X IX . cikkelye 
megállapítván azt, hogy az ideigl. törvényk. sza
bályok mely részei maradnak továbbra is hatály
ban, ezek között természetesen nem emliti a pol
gári mágánjog alaki részét, mert hiszen éppen az 
annak helyébe lépő uj törvénykezési rendtartás 
életbeléptetése felől rendelkezik, sőt kifejezetten 
kimondotta, hogy „ahol ezen intézkedésben (vagyis 
az ideigl. törvk. szabályok hatályukban fentartott 
részeiben), valamint az ezek által fentartott korábbi 
törvényekben (s igy az ált. osztr. bányatörvényben 
is) és rendeletekben akár az osztrák polgári per- 
rendtartásra, akár az ideigl. törvk. szabályokra, vagy 
az ezek által fentartott alaki törvényekre történik 
hivatkozás: az 1868. LIV. t. ß ikkhatározatai alkal
mazandók.“ ^

Ezek után a homályosaknak éppen nem 
mondható, de a józan" észnek is egyedül megfelelő 
rendelkezések után pedig a régi pesti tábla terü
letén működő bányabiróságok tekintet nélkül an‘a, 
hogy már az 1868. évi LIV. törvénycikk kétrend
beli megformálása mellett is elavult s az ország 
alig várja az uj perrendtartást, — bányaügyekben 
ma is még az ideigl. törvényk. szabályok első ré
szében B. alatt foglalt perrendtartás szerint jár
nak el.

Miután azonban ez a jogélet mai nagyobb 
fejlettsége mellett nem minden részében vihető 
következetesen keresztül, egyes kérdésekben alkal
milag mellőzik annak rendelkezéseit, ami igen szép
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tarka képet ad,[de a jog egységes voltát nem igen 
mozdítja elő.

A régi marosvásárhelyi tábla egyetlen bánya- 
bírósága eddig előnyösen különbözött a pesti tábla 
bányabiróságaitól, mert annak területére az ideigl. 
törvényk. szabályok hatálya soha ki nem terjedvén, 
senkinek sem juthatott eszébe, hogy az ezekben 
foglalt perrendtartást ott alkalmazza.

Ezenfelül az igazságügyi miniszter 1867. 
december 10-én az országgyűlés 1867. március 
8. és 11-én keK felhatalmazó határozata alapján 
kiadott — rendeletének 2. pontjában ugy intézke
dett wgyan, hogy a bányajogot és a bányai tör
vénykezést illetőleg anyagi és alaki tekintetben 
az eddig fennálló szabályok fentartatnak, de magá
ban ezen rendelete bevezetésében egyúttal kimon
dotta, hogy ez csak addig áll, „míg a bányabiró
ságok szervezete s a bányatörvénykezés tárgyában 

:a törvényhozás utján további intézkedés történ
hetnék“

A törvényhozás azonban az 1868. évi LIV. 
t. c.-ben intézkedett, midőn az igazságügyi minisz
ternek a már említett felhatalmazást megadta, a 
melynek alapján az a szintén már említett^ 1869. 
március 30-án kelt rendeletet adta ki s annak XX. 
cikkelyében kimondotta, hogy „az előbbi (vagyis a 
fennemlitett XIX.) cikkben foglalt határozatok ér
vényesek a marosvásárhelyi kir. Ítélőtábla területén 
hatályban levő azon törvényekre is, amelyek 
a jelen rendelet I. cikke értelmében, mint az 1868. 
LIV. t.-cikkel nem ellenkezők, meg nem szüntet
te le k , vagy meg nem változtattak.“

Ehhez képest tehát Erdélyben is mindenütt, 
ahol (mint pl. az ált. osztr. bányatörvéiiyben, vagy 
az 1867. december 10-én kelt s fentídézett igazság
ügyminiszteri rendeletben) „az oszt/ák polgári per- 
rendtartásra %. történik hivatkozás: az 1868. 
LIV. t.-cikk határozatai alkalmazandók.

Ez igy is volt a legutóbbi időig. A kir. kúria 
V. polg. tanácsa azonban f. é. szeptember 16-án 
2403/1908. szám alatt kelt végzésében (Magánj. 
döntv. 1908. évi X II, sz.) kimondott^, hogy „a volt 
Erdélyre nézve bányaügyekben érvényben maradt

1852-iki ideigl. Dörv.“ 318. és 335. §-ait tartotta al- 
kalmazandóknak.

Annak az okát, hogy miért maradt volna ér
vényben Erdélyben az 1852-iki osztrák ideiglenes 
perrendtartás, a végzés legföljebb sejteni engedi, 
amikor annak megjelölésére azt rövidítést hasz
nálja: „ideigl. törv.“ Hogyha ugyanis a régi 
pesti tábla területén az ideigl. törv. szabályokat 
tartják érvényeseknek, — hogy mennyi joggal, az 
az előzőkből látható, — akkor semmi sem termé
szetesebb, hogy a maros vásárhelyi tábla sem lehet 
el ilyen ideigl. törv. nélkül, legalább ezentúl.

A bányászok nincsenek elkényeztetve. Rezig- 
nációval fognak belenyugodni abba is, hogy ezen
túl a kir. kúria ezen határozata folytán bányabiró- 
ságunk alkalmazni fogja rájuk az 1852-iki ideig
lenes osztrák polgári perrendtartást, melyre ott már 
a legöregebb emberek sem emlékeznek. Tudatára 
sem jutnak majd annak, hogy ezentúl bányaperek
ben minden határidő a fél kívánságára meghosz- 
szabbitható, még a felebbezési határidő is s a biró 
balátásától függ, hogy az erre irányuló kérelemre 
nézve az ellenfelet meghallgassa-e ? Arra sem 
sokat fognak hajtani, hogy lesz megint egy négyed, 
fél és háromnegyed bizonyíték, semmiségi panasz, 
sőt talán uj semmitőszék is fog kelleni. Lesz biz
tositási kereset, előleges letiltás, végrehajtási becs
lés, két, sőt több árverés és minden egyéb, amitől 
fél század alatt nagy nehezen szabadult meg a ma
gyar igazságszolgáltatás.

Efféle archaistikus szabályok főleg azért nem 
fogják felizgatni az erdélyi bányászokat, m irt a 
tapasztalás szerint a hazai bányabiráskodás annyi
ban a legeredményesebbnek mutatkozik, hogy a 
bányászokat egészen leszoktatta a perlekedésről s in
kább minden áron kiegyeznek a bányahatóság előtt.

De ha megtudják, hogy a kir. kúria végzése 
következtében most már a személyi fogság is alkal
mazható Erdélyben, ha a hitelezőnek és a bíróság
nak ugy tetszik, — talán mégis elgondolkoznak a 
jogegyenlőség nagy problémáján.

De szolgáljon vigasztalásukra, hogy a minisz
terelnök ur az uj bányatörvényt — már ismét 
megígérte.
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A  m a g y a r vasércek  töm eges kivitele»
Oly oldalról, m ely az ország vasipara és vasércbányászata terén  n e m 

csak  a leg illeték esebb , de a legelőkelőbb is, veszszü k  a következő cikket, 
am elynek  rendkívüli aktuális fon tossággal biró fe jtegetéseit nem  aján lhat
juk  eléggé kom oly m egsziv le lésre  m indazoknak, akiknek h ivatásszerű  gond
viselésére  hazai vasbányászatunk b ízva van.

A magyar bányák és vasiparosok hivatott 
egyesületei több m int egy évtized óta folytatnak 
harcot a magyarországi vasércek tömeges kivitele 
ellen. E mozgalom folyamán megbízható adatok 
segélyével megállapittatott, hogy Magyarország ösz- 
szes gazdaságilag értékesíthető vasérckészlete leg
feljebb 700 millió métermázsára rúghat. Ez a 
mennyiség kimeríthetetlen gazdagságot jelentett az 
elmúlt idők szegényes vastermelési körülményei kö- 
zepett s ebből az időből kelt szárnyra M agyaror
szág bányáinak nagy gazdagsága is. Ma azonban, 
amikor 17 millió q vasércet vonunk el évente b á 
nyáinkból s a termelés évről évre rohamosan emel
kedik, könnyű belátni, hogy 35—40 év múlva ösz- 
szes vasérckincsünket kiaknázzuk s ezzel a vasipar 
további fenmaradásának feltételét elveszítjük.

Mindazon erőlködések, melyek ezen tényállás 
ellenkezőjét igyekeznek bizonyítani, az érckivitel 
által közvetlenül érdekeltektől könnyen érthető cél
zatosságból erednek, vagy olyanoktól, akik hivata
los állásuknál fogva hivatva volnának az érckivi
tel megakadályozására szolgáló intézkedéseket életbe 
l e f e j t i ,  de akik a megoldás nehézségeitől vissza- 
r ia ^ H  lblkiismeretük tiltakozó szavát akarják el- 
c s iti^ ii.

Mert roppant fontos ám a kérdés és súlyos 
hatalmi tényezők nyomása áll szemben a vasércki
vitelt ellenzők kicsin}7 táborával! Épen ezért^ma, a 
mikor az érckiviteli ügy forduló ponthoz érkezett, ' 
elkerülhetetlennek látszik az eddig jobbára szak I 
lapokban, a szorosan vett érdekelt körök előtt tár
gyalt kérdést megismertetni, hogy annak nyomán 
erős, öntudatos közvélemény képződhessek s a már- 
már lejtőre került országos fontossága ügyet sike
res megoldásra vezetni segíti*.

A vasgyártás Magyarország legfejlettebb ipar
ága. Közvetlenül legalább 100.000 embert foglalkoz
tat, több száz millió értéket produkál és szám
talan rokon iparágával, való mint a hozzá kapcsolód*' 
forgalmi érdekekkel együtt az egész magyar ipari 
élet fentartójának tekinthető !

Elképzelhetetlen tehát az a szörnyű vissza
esés, a mely bekövetkezik, amikor az érczkészlet 
elfogy s a vasgyártás és a vele kapcsolatos összes 
’parágak megszűnnek. Szerencsétlen geográfiái hely
zetünknél fogva s főleg, mert a külföldi érctelepek

is le vannak kötve, idegen vasérc beszerzése ré
szünkről teljes lehetetlen. Ez az időpont „hiteles 
adatok“ tanúsága szerint s a m ai 'kiviteli viszonyok 
változatlan fentartása melleit már 3 5 - 40 év múlva 
bekövetkezik!

Nyilvánvaló terhát, hogy a vasércek kifogyása 
Magyarország ipari életének sulyos válságát jelenti, 
a melynek me^szeható következményei a mező- 
gazdaságra is szomorú fordulatot jelentenek.

Ezt a válságot lehetőleg elodázni olyan első
rangú közgazdasági érdek, a melyhez hasonló fon
tosságú kérdés a jnagyar közvéleményt még alig 
foglalkoztatta.

Hiszen, hogy ez a törekvés jogosult és indokolt, 
mutatja a többi kulturnemzeteknek ama törekvése, 
hogy a vaskövet mindenki saját országának meg
tartsa. E mozgalmak vezetői olyan országok, a 
melyeknék vaskőkincse, mint pl. Svédországé, 
15.000 millió métermázsában van megállapítva, a 
mihe.z képest tehát mi utszéli koldusok vagyunk !

Még égetőbbé vált reánk nézve az érckivitelt 
megszorító intézkedések megtétele az orosz kor
mánynak folyó év október közepén kibocsátott ama 
rendelete óta, melylyel az országból való további 
érckivitelt teljesen eltiltotta. Porosz- és Usztrák- 
Szilézia vasgyárai ezideig évente 6 és fél millió 
métermázsa orosz Tcet dolgoztak fel # ezért: kömé
nyen érthető az óriási kavarodás, mely e katego- 

1 rikus rendelet nyomán támadt s érthető egyúttal, 
a lázas igyekezet is, melylyef^e külföldi vállalatok 
a meg megszerezhető magyar vasércre magukat 
reá vetették. Egyik előkelő osztrák szaklap egyene
sen reámutat ez alkalomból kifolyólag Magyaror
szágra, mint olyan helyre, ahonnan a keletkezett 
hiány erejéig való érczsákmányolást lehetőnek tartja.

Magyarország 18 millió métermázsa ércterme
léséből ma 8 millió métermázsát kivisznek s a ki
vitel más országok megszorító intézkedéseinek ha
tása révén folyton emelkedőben van világos tebát, 
hogy az összes érceknek belföldi szükséglet 
szére való fentartásával a magyar vasipar élettar
tamát még közel 100 esztendőre'lehetne biztosítani.

Az érckivi tel meggátlásának leggyökeresebb 
módja az idegen kézen levő vaskőbányáknak 
vényhozási intézkedéssel való kisajátítása volna  
ha más megszi velendő tekintetek nem vezetnének,
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ezt kellene minden késedelem nélkül végrehajtani. 
Ámde háttérben áll a kokszbehozatal kérdése, a 
mely nélkül vasérckivitel fontos ügyét elbírálni 
nem lehet.

A magyarországi vasgyártáshoz szükséges meg
közelítőleg évi 3 millió q koksz-mennyiséget ezidő- 
szerint épen azon osztrák bányavidék, sőt jobbára 
azok a bányatulajdonosok szolgáltatják, melyeknek 
kezében a kivitelre dolgozó magyar vasbányák is 
vannak. Ezek a vállalatok magyar bányabirtokuk 
ércszolgáltatására reá vannak utalva. Egy olyan 
kivételes és erőszakos intézkedés tehát, mely a vas- 
érckjyitelt lehetetlenítené, elkerülhetetlen megtorlást 
vonna maga után, a melynek megfelelő előkészüle
tek nélkül a magyar vasipart kitenni nem lehet.

A leghathatósabb eszköz, a melylyel a törvé
nyes formák keretében s a megtorlás veszélye nél
kül élhetünk: az ércszállitás óvatos módon való 
tarifdlis megterhelése, továbbá az olyan bányaható
sági intézkedés, melynek értelmében ujabb vaskő- 
bányajogositványok csupán belföldi feldolgozás fel
tétele alatt engedélyeztetnek s a már régebben ado
mányozott bányajogositványok ebből a szempontból 
záros határidő alatt revízió alá vétetnek.

Az érckivitelnél eddig; érvényben vplt tarifá- 
lis kedvezményeknek folyó é̂ L elejével történt be
szüntetése máris érezhető hatással volt a belföldi 
vasércforgalom viszonyára. Az érceladás tekinteté
ben eddig jóformán megközelithetlen idegen vas
bányavállalatok csekélyebb értékű — tehát kevésbbé 
fuvarképes — érceik egyik részét máris felkínálják 
a hazai fogyasztásnak, sőt ezen a réven kénsav- 
gyárak és celuloidgyárak vastartalmú kovandpörkö- 
lékjének egy kis része is megszerezhető volt, holott 
eddig az egész, Wente mintegy 600.000 q-t tevő 
mennyiség is idegen kohóba vándorolt.

A kereskedelmi kormány ^Ital elvont fuvardíj- 
kedvezmények azonban korántsem érték el azt a 
határt, a melynél azok az érckivitel számbavehető 
akadályául szolgálhatnának. Az elvont kedvezmény 
ugyanis nem több, mint

a Barcika-Dombraui vonalon 12.3 fillér
az Istvánhuta-Oderbergi „ . 5.5 „ 

számba sem vehető csekélység, ha szembe állítjuk 
azzal a szakszerű adatokkal beigazolható körül
ménynyel, hogy a magyarországi vasércekből még 
akkor is olcsóbb lesz Sziléziában a termelendő 
nyersvas, ha a fent kimutatott néhány fillér helyett 
100 fillér tarifális terhet akaszthatnánk minden mé
termázsa kiviteli érc nyakába.

A kereskedelmi kormány kijelenti ugyan, 
hogy a kivételes díjtételek megszüntetésénél elérte 
azt a határt, a melyet a tarifális megállapodások 
keretében át nem léphet, ámde eme kijelentésével 
m i nem értünk egyet, mert azt látjuk, hogy a 
kassa-oderbergi vasút vonalain a külföldi fogyasz
tásra szánt vasércek a Il-ik kivételes díjszabási ro

vatban foglalnak még mindig helyet, holott a III-ik 
külön díjszabás díjtételének alkalmazása mellett 
mindkét szállítási irány 15, illetve 14 fillérrel volna 
megterhelhető, sőt a küszöbön levő általános jellegű 
tarifaemelés keretében további 10 fillérrel súlyosít
ható a kivitelre szánt érc szállítási költsége anélkül, 
hogy ezzel a vasúti egyezmények szellemén csorba 
esnék és fájdalom anélkül is, hogy ezzel a vasérc- 
kivitel elé a kívánatos akadályokat gördithetnők.

Amennyiben tehát bizonyos, hogy a tarifa 
megnehezítések alkalmazásával nem kockáztatjuk 
túlzott aggodalommal becézgetett idegen bánya- 
vállalatok üzemének kiterjedését, másrészt pedig 
szigorúan megmaradunk a kereskedelmi szerződé
sek által szabott feltételek kereteiben ; halasztha
tatlan kötelessége a kormánynak elmenni az alkal
mazható nehezítések szélső határáig, hogy szomorú 
vigasztalásként legalább azt a közel 2 és fél millió 
korona több bevételt biztosítsa, melyet a felemelt 
díjtételek az országnak jelentenek.

A vasérckivitel szállítási kedvezmények rész
leges megszüntetése tehát nézetünk szerint csak 
kezdete és kiindulása lehet a kormányhatósági in
tézkedések ama sorozatának, melyek hivatva van
nak az idegen vállalatok kiváltságos helyzetét 
végre megszüntetni.

Követni kell az intézkedéseket más természetű 
megszorításoknak is, a m ilyenek:

1. Salakkülmértékeket és bányajogositványo- 
kat csak belföldi szükségletre dolgozó vállalatok 
kaphassanak.

2. Már korábban adományozott hasonló jogok, 
ha a kihasználás 1909. január hó 1-vel meg nem 
kezdetett, bevonassanak.

3. A vasércek összes kiviteli kedvezményei 
besztintetendők, sőt

4. az ércre vonatkozó III-ik díjszabási osztály 
tételei emelendők s ebbe salak, mangánérc és 
kovandpörk bevonandó.

5. Az 5%-os bányaadó helyes alapon és szi
gorú ellenőrzés mellett vetendő ki.

6 Kivitelre dolgozó vasbányák jövedelme le
hetőleg súlyosan külön is megadóztatandó, mert a 
kivitt érc által jelentékeny adójövedelem básisa az 
országból végleg elvonatik.

Es végül, vonatkozással a kokszszolgáltatás
nál esetleg bekövetkezhető megszorításra, olyan 
törvényhozási intézkedésre is van szükség, mely az 
ércek kiszállítását azonnal eltilthatná, illetve az 
ilyen irányban működő bányavállalatok kisajátítását 
rendelhetné el.

A céltudatos közgazdasági politikának a vas
érckivitel körül még igen fontos teendői vannak 
s midőn az elmondottakat mint az egész ország 
érdekeltségének immár egyhangú ' '‘leményét az 
illetékes körök tudomására juttatjuk, az a forró kí
vánságunk, hogy az érckiviteli kedvezmények meg
szüntetését a többi hatékony kormányrendeletek 
minél hamarább nyomon kövessék.
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L á to g a tá s  B öckh  Ján o sn á l.
— Beszélgetés a magyar szénbányászatról. —

Elmentem Böckh Jánoshoz, a m. kir. Földtani 
intézet nagytudásu volt igazgatójához, hogy „A 
B ánya“ karácsonyi száma részére cikket kérjek tőle. 
Megvallom, hogy a tudós igazgatóra vonatkozó 
adataim tévesek voltak. Egy nagyon rideg, éke
sebb korú embert képzeltem el, aki nem szereti 
magát a külső világtól megzavartatni Dolgozik, 
dolgozik és nem törődik azzal, ami körülötte tör
ténik .

Barátságos hang, mosolygós, bizalmat éb
resztő tekintet. Az ajánló levél elég jó: mi egy 
csapáson haladunk, mondotta később. És csak
ugyan bebizonyosodott, hogy mindenben egyet
értünk. Már tudniillik ő és „A B ánya“, amelynek 
merész, uj irányát kezdetben félreismerték, de ma 
már mindenfelé méltányolják.

Elmondtam röviden, pár szóval, mi járatban 
vagyok. A legilletékesebb szakférfiak egyikétől, 
Böckh János urtól szeretnék egy cikket.

Ha ezt az orvosom hallaná — volt erre a
felelet.

Azután tudtam meg, hogy mire vonatkozott 
ez a megjegyzés. Böck János a minap operációnak 
vetette magát alá. Lábfájása, amely a nyár óta 
gyötörte, egyre kínosabbá vált s az orvos végre 
műtéttel volt kénytelen a bajon segíteni.

— Lássa, emiatt nem irhatok cikket A  Bánya  
karácsonyi számába — mondotta — mert az én 
elvem az, hogy mindent kedvvel kell csinálni; 
Sajnos, ez az Operáció cseppet sem volt kellemes 
s az utókövetkezményei sem azok.

Ezután a haz^i bányászat kérdéseiről beszél
gettünk.

Az állami szénbányászat kérdése roppant ak
tuális. A Bánya  nem kiméit áldozatokat, tanulmá- 
nyoztatta az állami szénterületeket és hosszabb je
lentésben számol be a tapasztaltakról.

— Az állami szénbányászat kérdését igen he
lyesen fogták fel — mondotta Böckh János. Elég 
sajnálatos dolog, hogy erre csak nemrég vállalkoz
tak. Wekerle állami szénpolitikája mindössze két 
esztendős és ime máris vannak eredmények. Egy
általában nem identifikálom .magamat azokkal, akik 
a kormány szénbányavásárlási i akcióját támadják, 
helytelenítik. M ár,évekkel ezelőtt hangoztattam, 
hogy a szénbányászatot jó volna az államnak is 
fölkarolni. Keresni, kutatni kell szén után. Nevet
séges az olyan beszéd, amely pozitív kutatási ered
mények nélkül egyszerűen kideríti, hogy Magyar- 
országon nincs szén. Szerény meggyőződésem, 
hogy ha nz állam tiz évvel ezelőtt kezdte volna a 
szénbányakeresést, ma nem ott tartanánk, hogy 
porosz, sőt westfáliai és angol szenet vagyunk 
kénytelenek importálni, a földben pedig ott hever
nek a fekete gyémántok. Hiszen nem jelentéktelen 
dolog az, ha az állam külföldi szénnel kénytelen 
szükségletének egy igen jelentékeny hányadát fe
dezni. Mi történnék akkor, ha csakugyan támad 
valami háború? Semmi sem könnyebb, mint hogy 
abban a pillanatban megtagadják mindenfelől a 
szénszolgáltatást. Ez nem kicsiség, ezzel számolniqk

kell az iUetékes tényezőknek. De menjünk tovább. 
Az állam szénbányákat szerzett.‘Készben vásárlás, 
részben visszaszerzés utján. Ezeket a bányákat is
merem. A B ánya  például igen jól osztályozta az 
állami szénbányákat. Á bozsovici szén — irja — 
csakugyan külön nevet érdemel ez a szénfaj, amely 
minőségével azonnal szembeötlik. Ez a szénterület 
roppant gazdag. De már az almási szén nem olyan 
előjövetelü. A vizsgálódások igazolták, hogy az al
mási völgyben egy* helyen találtak, a másik helyen 
nem találtak szenet. Szóval itt tévedés lesz a kréta 
körül. A legfőbb baj, hogy az állami szénbányászat 
olyan fiatal, hogy még sok idő fog eltelni, amig a 
szénterületek teljesen föl lesznek tárva. Az ipar 
fejlődik. Nap-nap után létesülnek uj gyárv állal átok 
s minden gyár egy-egy tüzelőanyag-pusztitó mű
hely. Nevezzék azt, a tüzelőanyagot akár kőszén
nek, akár barnaszénnek, vagy ha ugy tetszik naf
tának. A fogyasztás növekedésével arányban kell 
állnia a termelésnek. Mert ha nem keresünk, nem 
kutatunk szén után, akkor nem is jutunk soha 
abba a szerencsés helyzetbe, hogy fogyásztásunkat 
a sajátunkból fedezzük. Pedig, mint már mondot
tam, elsőrangú gazdasági és állampolitikai érdek, 
hogy széntermelésünk fokoztassék.

I tt  félbeszakítottam a tudós igazgató szavait. 
A barnaszén kérdését hoztam szóba.

Hogy mennyire kutatnak a külföldön fűtő
anyagok után, ázt érdekes példával illusztrálta a 
tudós igazgató

— Néhány esztendővel ezelőtt — úgymond
— Baku Vidékét jártam" Egy petróleum vidéken 
egyszerre, mintha a távolban berket láttam volna 
meg. Imhol egy berek — szóltam kisérő társam
nak, egy geológusnak.

— Nem berek az — felelte az én kollégám. 
Fúrótornyokat lát s ezek tévesztik meg az embert 
a nagy távolságban.

S másnap csakugyan meggyőződtem, hogy 
amit láttam, nem berek volt, hanem fúrótornyok 
végtelen serege. Gyakran alig 40 m éter választja 
el az egyik fúrólyukat a másiktól. Mindenkit hajt 
a gyors meggazdagodás vágya. A kőolaj, ha a fú
rás beválik, egy csapásra vagyont biztosit a kút 
tulajdonosának. Ha itthon nem is beszélhetünk 
meggazdagodásról, merem állitaín, hogy az oksze
rűen folytatott kutatás nem vész kárba. Az ered
mény előbb utóbb csak bekövetkezik.

Böckh János’ a legnagyobb közvetlenséggel 
mondotta el mindezeket. Egy-egy gesztusával sok
szor egész geológiai körülírást tett fölöslegessé s 
általában azt a meggyőződést keltette bennem, 
hogy sok ilyen emberre volna szüksége Magyar- 
országnak s akkor nem panaszkodnánk közöny, 
nemtörődömség és hasonló egyebek miatt. A föld
tani intézet tudós volt igazgatója a legnagyobb 
szerétettel van a hazai bányászat ügye iránt s hogy 
mennyire él enn k a hivatásának, igazolja az is, 
hogy fiából is derék bányászszakférfiut, a Selmec
bányái akadémiának egy kiváló tehetségű tanárt 
nevelt. Fodor Oszkár.
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D icsőség a h ősöknek .
I r ta : Csorbits László.

Harci dicsőségünk hőseit ünnepelni szent köte
lesség és nemzeti büszkeség, mert hiszen honala- 
pitási és honmegtartási emlékeink ezek áldásos 
működésének hervadhatatlan érdeme és záloga. 
M a ^ á r  azonban nepacsak karddal, szuronynyal és 
puskával lehet dicsőséget aratni és babérokat sze
rezni.

Nemzeti hőseink számát szaporítják immár 
azok a kiválóan érdemes férfiak, akik kitartó kézi- 
és szellemi munkájuk, vagy mélyreható tudomá
nyos kutatásaik által a társadalom különféle köz
szükségleti és kényelmi igényeinek a kielégítése 
körül hervadhatatlan érdemeket szereztek, vagy az 
ipar ós kereskedelem megteremtésében hathatósan 
közreműködtek, miáltal a világversenyben, mely 
ma már a fenti fontos társadalmi kérdések, sikeres 
megoldása körül ténykedik : hatalmas réázt vettek 
ki maguknak.

Hazánkban százezrekre rúg azok száma, akik 
a bányászat, mint őstermelési iparág s vele karöltve 
a kohászat művelése által a nagy természet által 
felhalmozott mérhetetlen kincsek kiaknázásával 
foglalkoznak s ezáltal a holt tőkeértékek realizá
lását teliesitik. Hogy ez nem kis feladat, és nem 
kicsiszerü hivatás, mutatja és bizonyítja azon kö
rülmény, hogy nem képzehető iparág, mely a bá
nyászat nyers terményeit többé-kevésbbé nem 
venné igénybe. Vagyis mondjuk ki, hogy a bányá
szat nemcsak országos érdek és* kérdés, de egye
nesen az emberiség létkérdésével összefüggő tényező, 
mely egyszersmind a nemzeti vagyon gyűjtésnek 
ós szerzésnek kizárólagos alapját képezi.

Ezek a magyar bányászok és kohászok ma
gasztos ós hivatásos foglalkozásukban mindmeg
annyi nemzeti hősök, akik a legnagyobb halálmeg
vetéssel és fáradságos munkával működnek közre 
a nemzeti vagyonosodás előmozdításában. Szorgal

muk és igyekezetüknél csak a szerénységük na
gyobb s ezért a nagy társadalom által nem vétet
nek észre, pedig m indenütt ott van az ő izmos 
karuk és serény munkájuk kinyomata. Kezdve a 
a szegény ember fillérétől a vagyonos ember 
csengő aranyáig s a köznép egyszerű csecsebecsé
jétől a delnők csillogó ékszerkészletéig, a közön
séges melegedő szobától a paloták duzzadó kelle
metességéig ; m indenütt ezeknek a szerény és 
névtelen hősöknek a nehéz munkájából eredő 
javakkal találkozunk s a nagy közönség nem is 
sejti, minő érdemeik vannak ezeknek a nemes lé
nyeknek, akiket mi bányászok és kohászok név 
alatt foglalunk össze.

Ha a magyar bányászat és kohászat örven
detes föllendülését ennek a serény munkásnépnek 
köszönheti, ugy bizonyára nyilvánvaló, hogy nem 
csekélyebb érdemet szereztek maguknak azok a 
férfiak, akik szaktudásukkal irányították ezt az ál
dásos munkát. Akik nemcsak a szorgos és kitartó 
munkában, de a szerénységben is nemes versenyre 
keltek serény munkásnépükkel, ők  azok, akik őr
ködnek a munkások életének biztonsága felett és 
tudásukkal oly irányba terelik a nyers erőt, hogy 
az műszaki munkává alakuljon.

Munkásaink s azok vezetői a bánya- és a 
kohómérnökök bőven szereztek és szereznek érde
meket arra, hogy nemzeti hősökként tiszteltesse- 
nek, mert korszakalkotó munkájuk a késő unokák
nak és utódoknak is javukra szolgál. Ha nem jutott 
nekik eddig elismerés, kitüntetés, vagy emlékosz
lop, az majd pótolva lesz akkor, amikor a magyar 
bányászat és kohászat érdemei a köztudatba men
nek át. Addig pedig meghajtjuk előttük és kiváló 
érdemeik előtt zászlónkat s lapúnk hasábjain mele
gen üdvözöljük őket s kivánunk nekik boldog ka
rácsonyi ünnepeket.
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Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat.
1868. junius 30.

Ez korszakot alkotó dátum Magyarország bá
nyászatának történetében. Ekkor lett a „cs, ŝ kir. 
szab. mag}7ar-északi vasuttársaság“-ból „Salgó-Tar
jáni kőszénbánya liész vény társulat“ és ekkor, a 
„ Salgó-Tarjáni“-val, vette voltaképen kezdetét Ma- 
g3’arországon a komoly, a céltudatos s énbányászat.

Ez a társulat volt az első, amely nagy akarat
erő vei fogott ahhoz, hogy Magyarországon „bányaipart“ 
teremtsen, llengeteg küzdésben volt része, ámde 
fáradozást fenomenális siker koronázta. Akkoriban 
alaptőkéje 3 millió o. é. írt. volt — ez is csak név
legesen — mig ma 18 millió korona tényleg befi
zetett alaptőkéje és körülbelül 20 millió korona 
tartaléktőkéje van kezdte a munkát 207 mun
kással, ma munkásainak száma meghaladja a tízez
ret; akkor az évi termelés nem volt több mint 
357 és fél ezer inni., míg most, a társulat fenál- 
lásának négyvenegyedik évében termelése eléite az 
évi 20 millió métermázsát.

Mily ékesen szóló számok e z ek !4? Mily vilá
gos bizonyítéka ez annak, hogy a „Salgó-Tarjáni“- 
nak mekkora része van a magyar ipar megterem 
tésében ; hogy a „Salgó-Tarjáni“ mily fontos tényező 
hazánk közgazdasági Hetében, lévén minden ipari 
életműködésnek a szén az ártériája.

Az első szénbányász nemzedéket a „Salgó-Tar
jáni“ nevelte. Ez a vállalat létesített először hazánk
ban modern szénbányászatot. Fontos ez azért, mert 
ez adta a példát és indíttatást az utána következők
nek. Nógrádban, ebben a viharvert vármegyében, 
tudják csak kellőkép megbecsülni égés értékében 
ezt a társulatot, mert teremtett ott népe számára 
addig nem látott jólétet és kultúrintézményeket, 
iskolákat, ovodákat, kórházakat. Ma már tisztviselői
nek nj^ugdij alap-vagy ona elérte a 2 milliót, társládái
nak vagyona pedig az 1 millió koronát, biztosítván 
tagjai számára nyugdijat, aggkori és betegsegélyt 
balesetek alkalmával is.

A nógrádi bányászatot nemsokára követte a 
hunyadmegyei. A „Salgó-Tarjáni“ 1895. január 1 én 
örökáron megvette a „Brassói bánya és kohó r. t.“ 
petrozsén37i kőszénbányáit, végét szakítván ezzel egy 
kevésbbé erőteljes bányászkodásnak. E lépésével a 
vállalat életének aranykorszakába lépett. Produkál
nak a petrozsényi bányák 6000—6600, a farkas- 
völgyi bányák 6200—7000 calorikus értékű szenet, 
arnelylyel a gyorsjáratú mozdonyok is íüthetők, mi
által a külföldi szénbehozatal lényegesen apadt. Már 
ezzel is számbavehető szolgálatot tett az országnak. 
De talán még inkább azzal, hogy odalent, Erdély 
délnyugati zugában, a Zsilvölgvben, erős várat 
emelt a magyarságnak. Ahol még nemrégiben ritka

volt a magyar szó, mint a fehér holló, ott most a 
társulat pénzén fentartott magyar iskolákban tanul 
magyarul a Mária Teréziától nemesi tett pásztor
nemzedék.

A társulat ugyanakkor haszonbérbe vette 
bányakincstár zsitvölgyi kőszénbányáit is. E szer
ződés megszűnése folytán ezeken most m. kir. 
szénbányahivatal rendezkedik b •, ámde a „Salgó- 
Tarjani“ úgy megerősödött ma már a Zsilvölgvben, 
hogy termelése ott akárcsak Sálgó-Tarján vidé
kén, 10 millió rnm.-ra rúg '‘-venként, sőt éppen e 
szenével sikerült meghódítani a romániai piacokat is.

Idők múltán .még inkább kiterjesztette üzemét 
társulat, ugv, hogyha összegezni kívánjuk ter

melését, tényként kell megállapítanunk, hogy a tár
sulat széntermelése, jelenleg évenként: a Salgótarjáni 
bányákban 10 inilió, a Petrozsénv-Farkasvölgyi bá
nyákban 10 millió, A vezetése alatt álló Esztergom- 
Szászvári kőszénbánya részvénytársaság termelése 
évenként a Dorog-Anna völgyi bányákban o millió. 
Szászvár-Nagymányoki bányákban .1 millió ŝ a 
vezetése alatt áll j Felső-Zsilvölgyi kőszénbánya tár
sulat bányájában 1 millió, összesen 25 millió mm.

A .,Salgó-Tarjáni“ piacra juttat osztályozva 
gőzcséplőgép- és gőzeke fűtésre alkalmas darabos 
kockaszenet, gyári kazánfütésre alkalmas dió, durva 
'‘s aknaszenet, topábbá körkemence fűtésre való apró
szenet, valamint kováffsszenet

A salgótarjáni társulat szenei hazánk legked
veltebb szénjajtái. Többszöri elemzés alkalmával meg
állapították, hogy 4800 5200 caloria a tariáni szén, 
petrozsényi 600Ö -6600, a farkasvölgyi 6200 — 7000.

A társaság tulajdonát képező bányák Nógrád- 
megyében Salgótarján, Zagyva, Inaszó, Pálfalva, 
Etes, Kazár, Szőrös, Vecseklő, Csernyik, Mátrano- 
vák, Kisterenne stb. községek határában feküsznek. 
A társaság saját zsilvölgyi bányái Petrozsény, Pe- 
trilla, Livazénv, Alsó-Barbatyán-íszkrony, Zsil vaj dej, 
Vulkán, Lupény, Urikány község határaiban feküsz
nek. A bányamértékek által fedett terület 31,220.548.3 
m‘2, a határközök területe 3£8,780*5 m-, összesen
31 619.329*3 m2 ^

Salgótarjánban '‘s Petrozsénvben egv-egy 
bányaigazgató vezetése alatt bánya igazgatóságok 
vezetik a technikai és adminisztratív munkákat, me
lyek a Budapesten lévő központi igazgatóságnak 
vannak alárendélve.

A társulat az ország bánya-munkásainak 
egy tekintélyes rész t látja el kenyérrel. Az igaz
gatóság humánusan jár el a munkásokkal s részben 
ennek is tulajdonítható az az általános megelégedett
ség, amely a salgótarjáni kőszénbánya társul it összes 
telepein a közhangulatot uralja.
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Petrozsény lát kópé dói felöl. A K rivádia-völgyi sikló.

H eg37csuszamlás a nyugoti tárna bejáratánál Petrillán . P lesnitorei külfejtés.

A vulkáni osztályozó ós gépház. Központi osztályozom!!.
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Magyar Általános Köszénbánya Részvény-társulat.
Az Amerika-imádók szeretik azt hangoztatni, 

hogy csak „Egy Amerika“ van a világon. Mert 
ugyan hol van arra példa, hogy emberek kimennek 
a prairie-re, letüzködnek itt-ott facölöpöket, kije
lölve egy-egy város határait és — csodák-csodája ! — 
nemsokára város áll a pusztaság helyén.

No hát Magyarországon is van erre példa. I tt 
is vannak ilyen amerikai emberek. 1897. május 
23-án közönséges kis fabódéban folyt le az ado
mányozási tárgyalás és ugyanazon év novemberé
ben már 20 munkásház hirdette az ipari előrehala
dást azon a vidéken. Emlékszünk még arra; hogy 
1897-ben még arattak Tatabánya helyén, ahol most 
egy 12.500 lelket számláló, virágzó nagközség, Ta
tabánya , terül el. Hogy szárba nőtt még a káka 
itt-ott azon a helyen, ahol most a 3500 lakosú Új
telep fejlődik. Megelégedett, jól kereső nép lakja 
boldog Komárom vármegye e részét, hatalmasan 
meg van vetve az alapja egy olyan szénbánya-vál- 
lalatnak, mely az úttörő munkáját végezte el az 
első vállalat volt a kontinensen, a mely a legvég
sőbb consequentiákig keresztülvitte a villamos üze
met, minden néven nevezendő gépi erőt villamos
ság utján produkálván. Ehhez fogható üzem nincs 
az európai kontinensen. Angliában is csak a leg
újabban rendezkedett be igy egy szénbányatársaság.

Ez az ultramodern, r mértföldes csizmákkal lép
kedő vállalat a Magyar Általános Kőszénbánya.

A Magyar Általános Kőszénbánya Részvény- 
társulatot, amely 400.000 forintnyi alaptőkével az 
egri papnövelde tulajdonát képező Borsod vármegye 
Center és Királd községeinek határában széntele
pek művelésére alakult, 1889-ben királdi Herz 
Zsigmond, a társulatnak kezdettől fogva vezérigaz
gatója alapította. A Magyar Általános Kőszénbánya 
Részvénytársulat gyors fejlődését igazolja az a kö
rülmény, hogy az 1908. december 17-én tartott 
közgyűlésén immár * hetedszer emelte alaptőkéjét s 
ezúttal 20.000 darab uj részvény kibocsátását ha
tározta el.

Fölösleges említeni, hogy mily arányokban 
fejlődtek a társulat különböző bányászatai, amelyek
hez 1898-ban a trifaili kőszénbánya társulattól vá
sárolt dorogi, tokodi és ebszőnyi bányamüvek (Esz
tergom megyében) ’járultak. A tata vidéki bányászat 
is az ő tevékenységének köszöni nemcsak létezését, 
hanem egész fejlődését, szóval megteremtését.

A tatai szénmedence geológiai viszonyai tel
jesen azonosak az esztergomiéval. Tatán is, mint 
Esztergomban is a szénmedence alapkőzetét képező 
triász mészkövön rátelepülve találjuk az édesvízi 
vizáthatlan agyagréteget 0*1—1*0 m. vastag palás 
szénteleppel, erre rátelepült, mint az édesvízi 
képződmény legfelsőbb rétegzete mintegy 6—9 m. 
vastag széntelep. Erre következnek az édesvizbeli 
lerakódások. Oerythium striatum, Ostra, Cirana ma
radványokkal és ismét tovább az eocén édesvízi 
agyagos, márgás, illelőleg homokos rétegei Vér- 
tes-Somlyón és Felső-Gallán az oligocén formáció 
felső emelete is található, amely éppen ugy, mint 
zarkáson, egy — mintegy 2 m. vastag — fejtésre 
nem érdemes széntelepet tartalmaz.

A tatai barnaszén kiváló minősége, magas 
fütőértéke révén, amely megközelíti a kőszenet, 
megteremtette magának a piacot nemcsak hazánk
ban, hanem Ausztriában is. A szén szurokfekete, 
kagylós törésíi és üveg vagy zsirfényü. Mivel a 
széntelep szénhidrogén-gázokat tartalmaz, az egyéb
iránt kemény szén repedékes és igy aránylag ke
vés darabszenet ad. Egy kilogramm tatai szén el
párolt : 5*2—5, 6-7-5 7 kg* vizet. A tatai szén át
lagos hőértéke 55&1 kalória. Mindezeknél jobban 
bizonyítja a tatai szén kiváló minőségét azon ana
lízis, amely azt 1897—1899 — 1900 évi, tehát három 
évi átlagokban vett vizsgálás alá. Ez elemzésekből 
kitűnik, hogy a szén fütő értéke 5000—6000 kalá- 
ria, víztartalma átlagban 12°/o, hamutartalma nem 
több 772 %-nál és kénben való tartalma csak
1—3%

A tatavidéki bányászat elnevezése alatt jelen
leg három akna, még pedig a gróf Eszteiházy 
Ferenc-akna, a királdi Hercz Zsigmond-akna és a 
gróf Teleky Géza-akna bányászata és nem a rég 
m egkezdett- felszinti fejtés értendők. A fúrások 
által konstatált medence területe 19,232.500 méter
négyzet, ha tehát .a telep átlagos vastagságát 10 
méternek, a szén fajsulyát 10-szer vesszük, akkor 
az összes szénmeunyiség 1923,25,000 q. A vetőkre 
és meddő beágyazásokra számítunk 25%-ot, akkor 
lesz : 1442,437.500 q az eddigelé konstatált szén. 
Valószinü azonban, hogy a további kutatások még 
a medence nag^obtr kiterjedésére és igy még 
nagyobb s^énmennyiségaek konstatálására fognak 
vezetni.

A szállítás lebonyolítására kötélpályák szolgál
nak. Mind a három aknából a szenet a drótkötél- 
pályán a közös osztályozóba szállítják, ahol szem
nagyság szerint osztályozzák, kocsiba rakják és a 
Máv. Bánhida állomására szállítják. Az-összes erő
átvitelre és világításra külön központi áramfej les .tő 
telep szolgál.

A telepen építtetett a társaság 229 házat, 
amelyekből 198 munkáslakóház, a többi pedig az 
altisztek és felvigyázók és alsóbb osztályú tisztvi
selők lakásait foglalják magukbun. Ehhez tartoznak 
a kórházépület, 2 iskola, 3 vendéglő, 1 konzum- 
épület, 4 irodahelyiség stb. A müépületek száíha 
összesen 69.

A bányában dinamit helyett biztonsági rob
bantószerrel, robbantanak s a gyújtás elektromos 
árammal töiténik.

A bányamunkásokat betegség vagy baleset 
esetén a társpénztár segélyezi, amelyet a társulat 
támogat. A beteg munkások részére jól berendezett 
kórház áll.

A Magyar Általános Kőszénbánya R. T.-nak 
sikerült hazánk szénbányászatának fejlesztésén 
hathatósan közremunkálni s ezért méltán rászolgált 
arra az elismerésre, amellyel a magyar szaktényezők 
adóznak neki. A tatai széli gyors térfoglalását 
nemcsak kitűnő minőségének, a szénterületek ked
vező földrajzi fekvésének, köszönheti, hanem fő
képpen a kitűnő vezetésnek.
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C

Az Olszágos Monográfia Társaság kiadásában megjelenő , ,Magyarország vármegyéi és városai' cimü müböl.

Á magyar Általános Kőszénbánya R. T. tatabányai telepei.
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A K öszénbánya^icte c->pe.

A tokodi kőszénbánya villamos középponti épülete.

A Magyar Általános Köszénbánya tokodi telepei.
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U rik án y -Z sil v ö lg y i m ag y a r k ő szén b án y a  
részvény tá rsaság .

Széles körök bt n ismeretes a Zsil völgyben fekvő 
Lupény, mint hazánk legfontosabb szénti lepeinek 
egyike. A Sz én jelenléte ott mái* régen ismeretes 
volt; nagyobb mértékben a bányászat azonban csak 
azJürikány-Zsilvölgyi magyar kőszénbánya részvény
társaság 1891. évbem történt megalakulásával indult 
meg. Ez a társaság nagy bányajogositványokat szer
zett és mindenekelőtt kiépítette a Lupényt Petro- 
zsénynyel, illetve az államvasutak hálózatával össze
kötő vasútvonalat, hogy a szén értékesítését lehe
tővé tegye. A kezdet nehézségeinek leküzdése után 
az évi széntermelés mennyisége gyorsan emelkedett 
és ma körülbelül 4.500,000 métermázsát tesz ki.

A társaság bányabirtoka 27.672,966 m- ado
mányozott teiületből és 90 .ártkutatmányból áll, 
mivelés alatt azonban most ísak lupényi bánya
részek vannak.

Dacára annak, hogy a lupényi szén oligocm 
formációban fordul elő, kémiai tulajdonságai mégis 
teljesen egyeznek a kőszén tulajdonságaival. U i 
hygroskopikus víztartalma csekély a levegő, nap, 
eső és fagy behatásainak ellen tál I, tehát el nem 
málik. Kálilumban, valamint 10%-os légsavban he
vítve, azokat nem festi meg és azonkívül kitűnő 
coaksot szolgáltat. Külünböző telepekből, különböző 
helyeken nyert szénminták többszörös elemezése 
alkalmával a hőérték átlaga 6500—7000 calóriában 
állapíttatott meg. ^

A szénnek a bányából való kiszállítása részben 
kézi erővel, részben lóerővel, leginkább azonban 
géppel történik. A szén a rendelkezésre álló szállí
tási berendezések segítségével a helyi viszonyoknak 
megfelelően berendezett három osztályozó miibe 
kerül, itt megfelelő rosták utján* Szemnagyság szerint 
osztályoztatik és az esetleges palatartalom kiszedése 
után szükség szerint keverve, kocsiba rakatik.

Az összes géperőt egy villamos központi tele
pen állítják elő, mely összesen 550 lóerejü gőzgé
pekből és 2 darab 2500 lóerejü Parsons-rendszerü 
gőzturbinából áll.

A bányaüzemnél alkalmazott személyzet jelen
leg 40 hivatalnokból, 80 altisztből és 2000 munkás

ból áll. Ezen személyzet elhelyezésére a társulat hat 
telepén. 1000 hivatalnoki és munkáslak szolgál.

A vállalat a legmesszebbmenő inézkedések ál
tal gondoskodik munkásainak jólétéről és ezen cél
ból raktárt tart fenn, hat osztályú elemi iskolát 
épített, amely ennek az ország határszélén fekvő 
vidéknek magyarosodásához nagyban hozzájárul -'s 
gondoskodik a munkások lelki szükségleteiről is, 
amennyibe az egve. vallásfelekezeteket anva&ilair 
támogatja.

Igen fontos hivatása van továbbá a válla'at 
társládájának, amelyet a cég évente tekintélyes ösz- 
s/.egü hozzájárulással támogat. Ez az intézmény a 
munkásoknak egyrészt betegség esetén ingyen 
gyógykezelést és anyagi segélyt, másrészt pedig 
munkaképtelenség esetén állandó nyugdijat nyújt. 
A társláda, amelynek vagyona jelenleg körülbelül
500,000 koronára rúg, az 1902. évben egy az újkor 
minden követelményének megfelelő kórházat épített, 
azonkívül gőz- és kádfürdőket tartalmazó lurdő- 
háza van.

A lupényi szén kitűnő minősége is minden- 
'mü célra való használhatósága most már az egész 

országban el van ismerve é> igen tekintélyes mér
tékben hozzájárul a külföldi szeneknek hazánkból 
való kiszorításához. Utóbbi időben a lupényi szenet 
mindinkább légszeszgyártáshoz is használják, mely 
célra ezelőtt kizárólag idegen szén szolgált. Mint 
már fentebb mondottuk, ez a szén továbbá coaks- 
gyártásra is nagyon alkalmas, minek következtében 
a társaság coaksgyárat épített, mely 'vente 450,000 
métermázsa coaksot, 35,000 métermázsa kőszénkát
rányt és 10,000 mm. ammoniaksulfátot (kitűnő 
trágyát) termel. A coaks olyan jó minüségü, hogy 
kohócéloknak is teljesen megfelel.

Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar I\őszénbán\; 
r. t. bátran és megelégedéssel konstatálhatja, hogy 
olyan helyen, ahol még 15 ívvel ezelőtt csak oláíi 
kunyhók voltak láthatók, virágzó vállalatot terem
tett, amely nemcsak hazai iparunk díszére válik, 
hanem a magyarosodás és a magyar állameszme 
.terjedése szempontjából is fontos és üdvös missziót 
teljesít.
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E sztergom -szászvári k ő szén b án y a  R .-T .
A társaságról már itt fel kell jegyeznünk, 

hogy most van a fejlődés stádiumában. Bányáiban 
jó minőségű barnaszenet fejtenek, amely nemcsak 
a közeli, hanem a távolabbi helyek szénszükségle
tét is részben ellátja. A vállalat bányái Komárom- 
megye Dorog. Sárisáp és Annavölgy községek tá
jékán vannak s az igazgatóság székhelye Anna
völgy. Ügyvezetését a Salgótarjáni Kőszénbánya 
Részvénytársulat igazgatósága látja el.

A telepeket külszini vasút köti össze. s a bá
nyákban is több mint 15 kilométer földalatti 
vasút van.

A bányák összes termelése 1,311.000 méter
mázsa barnaszén. A bányatelepeken 750 munkás 
dólgozik, akik a vállalat által létesitett 92 épület
ben laknak.

Az Esztergom-szászvári kőszénbánya rész
vénytársaság bányáit három csoportba osztjuk:

1. Barnaszénbánya  : „Uj D orog“ D o ro g o n :  
T u la jd o n o sa  D o ro g  k ö z sé g . 11 k e ttő s , 9 e g y s z e rű  
b á n y a m é rté k , 7 h k . (1 ,589 .670  m 2), 25 z á r  k u tá t 
in án y , 8 ü ze m  és k ez e lé s i ép ü le t, 6 tis z ti , 48 m u n 
kás lak ás , 4 #6 k im . fö ld a la tt i  s z á llitó p á ly a , 1*7 k im . 
k ü lsz in  ló v a su t, 3 g ő z k a z á n , 1 g ő zg é p , 4 sz á llító  
g ép , 150 cs ig a , 4 v iz em e lő g é p , 1 o sz tá ly  ro s ta . 
T e rm e lé s  550.800 q. b a rn a sz é n . A  m u n k á so k  
sz ám a  322.

2 . Barnaszenbánya  „Annavölgy“ S á r isá p o n  ; 
A  tá rs a s á g  tu la jd o n a . 1 eg y sze rű ,-  6 k e t tő s  b á n y a 
m é rté k , 4 h k . (644.581 in 2), 37 z á rk u ta tm á n n y a l.

3. Barnaszénbánya „Annavölgy-Sárisáp“ C sol- 
n o k o n  T u la jd o n o s  'v a llá sa la p . 2 e g y sz e rű , 22 k e t 
tő s  b á n y a m é rté k , 1 h k . (2 ,084.360 m 2) 13 z á r 
m u ta tv á n y .

B u d ap estv id ék i K ő szén b án y a  R .-T .
L egnagyobb barnaszénbányáink egyike a B udapest

vidéki K őszénbánya R észvénytársaság pílisszentiváni és 
pilisvörösvári bányája, Pest-P ilis-Solt-K iskun várm egyé
ben. A vállalatnak szénterülete 1,553.750 m 2, 32 egy
szerű bányam érték és 1 határköz. Hogy a tá rsu la t te r
m előképességei m ily óriási, bizonyítja az a körülm ény, 
hogy 4,000.000 m éterm ázsa évi term elést tud felmutatni.,' 
N agyon term észetes, hogy ez a fényes eredm ény csak 
ugy volt elérhető, hogy a bányát tökéletes berendezé
sekkel lá tták  el.

A bányaterületen nem kevesebb, m int 41 üzemi, 
jnühely, rak tá ri és irodaépület áll, A bányában foglal
koztato tt 1500 m unkás a társaság  által ép íte tt 44 házban 
lakik. A telepen 4 kilom éter szállitópálya, egy kilom éter 
sodronypálya. 1*5 kilom éter mozdonyüzemi vasút, 15 gőz
kazán, 18 darab gőzgép, 5 dinamó, 4 szállítógép, 7 víz- 
emelőgép, 2 száraz kotrógép, 2 iszaptölcsér, 2 Kappel- 
szellőztető, 710 csille, 3 osztályozó, 2 mozdony, 1 rakodó 
állomás.

Az évi term elés értéke 4,000.000 barnaszén, ami a 
szén kitűnő m inőségét igazolja. A bányák tulbjdonosai 
P ilisszentiván és Vörösvár községek, am elyeket a Buda
pestvidéki K őszénbánya R észvénytársaság bérel.

A tá rspénztárt a vállalat évenkint tekintélyes ösz- 
szeggel tám ogatja. A társpénztárnak  ezidő szerin t 1400 
tag ja  van s vagyona 200,000 korona. A munkások jó 
keresettel bírnak s jó lé tben  élnek. Olvasó, fürdő, kórház 
és egyéb helyiségek szolgálnak a m unkások szükségle* 
teinek kielégítésére.

* $*
A Budapestvidéki K őszénbánya R észvény-társaság

egyébként jelentős fordulat elő tt áll. A társaság  aktívvá 
tételéről van szó, amin nagy energiával buzgólkodnak 
ezidőszerint. Három  jn illió  frankra rugó m ostani alap
tőkéjének u ja b lrh á ro m  millió frank értékű részvény 
kibocsátásával Taló felemelése van küszöbön, am it a tá r 
saságnak 1909. január 6-ikára B ruxellesbe egybe
hívott közgyűlése fog kimondani. A pénzügyi m űvelet 
sikere irán t semmi kétség, m ivelhogy a jegyzések már 
biztositvák és pedig a belga piacon az eddigi részvény
birtokosok részéről, akik feltétlenül bíznak a bányák jö
vendőjében, hiszen a főváros közvetlen közelében van
nak. A tőkefelem elést a term elés fokozása m ia tt szük
ségessé vált korszerű berendezések is indokolják. íg y  a 
pilis-vörösvári L ipótaknát, m ásrészt a szentiváni E r- 
zsébetaknát egész m odernül felszerelik. Mi a magunk ré 
széről őszinte örömmel látnók, ha virágzó bányavállala
taink között a „BudapestvidékLíSns elfoglalná a m aga 
méltó helyét, használva a nem zeti ku ltúrának és^vagyo- 
nosodásnak.

Eger csehi köszénbánya részvénytársaság.
Az Jtiigcrcsehi kőszénbány; részvénytársaság a 

B udapestvidéki K őszénbánya R észvénytársaság  rokon vál
lalata, am ely csak nem régen, 1907 január 1-én alakult az 
Egercseh községben (Heves vármegye) levő kőszénterü
le t kiaknázására. A vállalat még nem kezdhette meg te l
je s  működését, m ert a berendezési m unkálatok csak a 
folyó év végén nyernek befejezést s akkor kezdik meg 
a term elési üzemet. A köszénbánya kitűnő vállalkozásnak 
ígérkezik, mivel a szénelőjövetel ezt a tén y t igazolta. 
Az egeresein bányában elsőrendű kőszenet fognak m ár 
legközelebb fejteni.
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M a g y a r-H o rv á t S zén ipar R.-T.
Kapronca község határában, a m. kir. állam

vasutak Budapest—Fiume fővonala mentén terjed
nek el a „Magyar-Horvát Szénipar Részvénytársa
ság“ nagy kiterjedésű széntelepei. Ezen széntelepek 
még mélyfúrások által nincsenek felderítve. De 
már a mai feltárások is nagy 
széngazdagságot igazolnak.

A szénbányák 2 részre 
oszlanak. A Szubotica-Uasinja 
községek határában levő „Sán- 
dorbánya“, -a melynek szene 
kagylótörésü, fénysávos,kitűnő 
barnaszén, 4500—4800 caloriá- 
vatf 0'6%  kéntartalommal, 
szobafütésre is kiválóan alkal
mas. A Jagnjedovac-Szokolo- 
vac községek határában levő 
„Klára“-, „Miklós“- és „Erzsé- 
bet“bányák, elsőrendű lignit
szénnel, a melynek caloriája 
3800—4000, kéntartalma O^/o, 
gyári célokra, téglagyárak szá
mára, gőzmozdonyok fűtésére 
előnyösen használható.

Ezen bányák közül üzem
ben van, kitűnő berendezéssel 
és felszereléssel a „Klára“ 
bánya. A vasuti fővonallal 
n orrnálvágány u ipar vasúttal 
összekötve, magán a főpálya
testen oly nagy kitérővel bír, 
hogy egész külön szénvonatok állíthatók össze. 
A vasuti szénkocsik a legújabb rendszerű osztályozó 
alá állanak és innen történik a szénszállítás. Maga 
a „Ellára" bánya nagy mérvben feltárva, mai be
rendezésével legalább 30 vaggon szenet adhat na
ponta, a mely termelés a „Miklós“ „Erzsébet“

bányák fokozatos berendezéseivel könnyen 50—60 
vaggon napi termelésre fokozható. Ha pedig kom
binációba vétetik a „Sándor“ bánya is, ez esetben 
a napi termelés egész 150 vaggonig emelked- 
hetik.

„Klárabánya“ bányatelep.

A „Klára“ bánya nemcsak a technikai hala
dás következményeinek megfelelő, nagyszabású jré- 
pészeti berendezéssel, és gazdag felszereléssel bir, 
hanem egyáltalában mint bányatelep is a kor szín
vonalán áll. Emeletes igazgatósági épület és jól 
felszerelt, tágas műszaki és* kereskedelmi irodák 

mellett egész sorozat munkás
házakkal bir 150 családos és 
400 nőtlen munkás részére. 
Maga a telep fekvése is ki
tűnő.

A. „kaproncai szénbányák“ 
elnevezése alatt ismert ezen 
szénbányák igen nagy jövővel 
és e mellett azon fontos gaz
dasági hivatással bírnak, hogy 
a trifaili szenet kiszorítsák az 
országból És ezt a hivatást 
teljesíthetik is, mert a „Klára“ 
bánya szene teljesen egyenér
tékű a trifaili szénnel, mig a 
„Sándor“ bánya szene] minő
ségben meghaladja a wiese-i 
szenet. A bányák Csorbíts 
László műszaki vezetése és 
igazgatása alatt állanak, a 
kinek na.»y szakavatottjába 
magas fejlődésre viszi ezeket, 
a hazai bányászat és az álta
lános közgazdaság szempontjá
ból is oly nagy fontosságú 
szénbányákat.
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R im am u rán y -S a lg ó ta rján i V asm ű R .-T .
A hazai ipar megteremtésének nehéz munká

jában hathatósan működött közre a Rimamurány- 
Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság, hazánknak 
ebben az iparágban leghatalmasabb vál alata, am ely  
éppen két év alatt ünnepelte íennállásának huszon
ötödik évfordulóját. Nagy idő ez egy vállalat tör
ténetében s annál nagyobb hazánkban, ahol hu
szonöt esztendővel ezelőtt nagyon fejletlen volt az 
ipar s rengeteg akadálylyal kellett az akkori vál
lalkozásoknak megküzdeniök. A Rimám irány-Salgó- 
tarjáni Vasmű Részvénytársaság azonban ugyancsak 
megállotta a helyét, izmosodott, fejlődött, virágzóvá, 
gazdaggá tett egy vidéket és megteremtette a mo
dern alapon nyugvó első vasmüvet Magyarországon.

Ez a fényes eredmény, amelyet a huszonöt 
év letelte után konstatálhatunk, igazolja azt a 
tényt, hogy kitartással a legsúlyosabb viszonyok 
válságaiból is vannak kivezető utak s tisztán ön
erőre utáltán is lehetséges nagyot, maradandót al
kotni.

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvény- 
társaság több más, eredetükben a múlt század ele
jéig visszavezethető vasgyártási vállalatoknak ismé
telt egyesüléséből keletkezett. Az első számottevő 
vállalat a Murányi Unió volt, amely 1809 március 
13-án jött létre 251 bányámén ék tulajdonokkal. 
Az összes g y á r i vagyon 14 telepből, 2 olvasztóval,
4 tót kemencével, 12 friss tűzzel, 8 n}7ujtótüzzel és
1 szerszámhámorral. A Murányi Unió az 1843. 
évtől kezdve tevékeny részt vett mint a Gömöri 
vasmivelők egyesülete egy ötödrészének tulajdo
nosa az ózdi vasgyár megalapításában, azon cél 
által vezéreltetve, hogy nversvastermelésének ez 
utón uj fogyasztási kört nyisson.

A Rimái Coalitio, vagy Rima völgyi vasmi velő 
egyesület alapját a Ri ma b rézón és Zikéren egy
részt Nyustyán, másrészt már korábban létezett 
gyárak, valamint ezek bánya birtokai a Rimavöl
gyön és Vashegy rákoson. A rimabrézói tetep léte
sítése 1767-ben történt. A vaskövet a Rudno völgye 
szolgáltatta. A telep több tulajdonos kezén át végül 
1810-ben a Rimái Coalitio kezébe ment át. A nyus- 
tyai vasgyár alapításának idejét biztosan nem tud
ják. A Coalitio megalapításának harmadik fontos 
tényezőjét az képezte, hog}; a társulat mindjárt a 
megalakulás idejében megvette özv. Luzsénszky 
Erzsébet bárónétól a I)ujardin-Török és Simonyi- 
féle birtokokat.

A Rimavölgyi Vasmivelő Egyesület 1810 
május 13-án, Rimaszombaton alakult 128 darab 
2000 p. forintos bányatársnlati részvénynyel. ** 
megalakulás idejében hozzávetőleg 7000—8000 q. 
nyersvasat 's 4000 — 5000 q. kovácsolt vasat lehe
tett termelni. A társulat néhánv év alatt szép fej
lődésnek indult, A társaság a szabadságharc idejé- 
jében a haza védelmének szolgálatába lépett. Nyus- 
tyán ágyulövegek öntésére rendezkedett be. Ösz- 
szesen 20,568 darab 57 fontos pattantyut öntöttek 
a magyar sereg számára.

A Murányi Unió és a Rimái Coalitio 1852

julius 6-án egyesült és fölvette a R im am ur dny völgyi 
vasmü-egyésület cimet. 1845 május 15-én Gömöri 
vasmivelő egyesület elnevezés alatt is létrejött egy 
uj társulat, amelynek gyártelepét Ozdon jelölték ki. 
Mikor a Rimái Coalitio és a Murányi Unió egye
sült. a fúzióba bevonatott az ózdi gyár is.

Az igy megerősödött vállalat hathatósabb 
módon fejleszthette üzemeit s ámbátor Ausztria 
cseppet sem kedvezett neki, mégis sikerült szép 
eredményékét elérni.

A miskolc-bánrévei vonal létesítésének ter
mészetes következése volt, hogy a társulat ózdi és 
nádasdi gyárait a vasúti hálózatba belefoglalja s 
ezért már 1867-befrí fölmerült egy-egy lóüzemü 
vasút építésének terve, Putnok, illetőleg Bánréve 
és Nádasd között. A terv megvalósításakor a ló
üzem helyett 'gözüzem re rendezték be a vonalat. 
Ezzel a vasútüzem létesítéssel párhuzamosan folyt 
a bánréve^üleki és fel-ed-tiszolci vonalak kiépitésé- 
sére indított mozgalom is. A vasutak kiépítése s a 
vasúti anyagok gyártása uj irányt adott a vállalat 
működésének. A társulat birtokviszonyaiban any- 
nyiban állott be változás, hogy 1867 ben az uhorszkoi 
tag eladatott és az Ózd közelében levő 160 holdas 
uraji birtok megvétetett, hogy rajta kisebb lakó
házak épüljenek.

1868-ban létesült a te salgótarjáni vasfinomitó- 
társulat. <A gyár*helyéül az akkoriban vasúti vég
pontot képező és a budapest-ruttkai tervezett vasút 
vonalára eső jó minőségű barnaszenéről előnyösen 
ismert Salgótarján községét szemelték ki. A társu,- 
lat elnökévé ündrássy Manó grófot választották. 
1869-ben kezdék meg a gyár építését és a bánya 
feltárását.

A gyár kezdetben veszteséggel dolgozott. Az 
1872-ik év fordulatot hozott a társulat életében, úgy 
hogy még az 1873-iki nagy válság sem jelentett 
veszteséget a társulatra.

A Rimamurányvölgyi vasmü-egyesü’et és a 
Salgótarjáni vasiinomitó társulat egyesülése egy 
nagyszabású uj jászéi vezésnek képezte kiindulási 
pontját A két társulat egyesítése alkalmával az uj 
vállalat igazgatósága megalakult vágujhelyi bdezkó 
Antal elnökkel az élén. A vállalat széles kiterjedésű 
bányaüzemeinek, gyárainak és erdőbirtokainak mű
szaki és adminisztratív vezetését . a ^Salgótarjánban 
székelő műszaki vezérigazgatóság kezében összpon- 
ositották, a szorosan vett kereskedelmi és pénz

ügyek vezetését pedig a Budapesten székelő köz
ponti igazgatóság munkakörébe osztották be. A tár
sulat erdő-, bánya- és gyárbirtoka ezidőszeiint a 
következő:

Erdőbirtok: Gömörmegj ében a Rimavölgyben 
25.399 kát, hold.

Bányabirtok: Szénbányák Saigon évi 850.000 
q széntermeléssel, az ózdi medencében 1,000.000 q. 
széntermeléssel. Vasköbányák Vashegyen évi 350.000 
q. érctermeléssel. Vasgyárak: a) olvasztók: Nyus
tyán, Rőcén és Kieskován évi 190 000 q. nyerSvas- 
termeléssel, b) finomítók : Salgótarjánban évi 139.000
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q. vaskészárutermeléssel, Ózdon évi 99.003 q., Ná- 
dasdon évi 22.000 q. lemez termeléssdl. Érdekesnek 
tartjuk megemlíteni, hogy már az egyesülést követő 
első évben az uj vezetés alá került társulat 102.179 
q. készáruval termelt többet, mint az egyesülés előtt 
közvetlenül a két társulat együttvéve. Az első év
ben nyersvasban 189.909 q., öntvényben 13.218 q., 
hengerelt készáruban 361.944 q. volt a termelés. Az 
uj társulat az ózdi gyárat újjáépítette, a nádasdi 
gyár újonnan rendeztetett be s az igy átépített 
müvek 1883-ban helyeztettek teljes működésbe. 
Ugyanezen évben megvásárolta a társulat az Egig- 
mond bányabirtokot és a gerlice-tapolcsányi vasgyár 
vashegyi*'birtokát. A finomító-müvek átalakításával 
párhuzamosan megtették az előkészületeket a likéri 

^Jcohótelep építésére, a 13 6 kilométer hosszú vas- 
hegy-likéri sodrony kötélpályának létesítése a vaskő 
számára. Ezek az építkezések a 7,350 000 frt.-ra 
rugó alaptőkének tiz millió frt.-ra való felemelését 
vonták maguk után. Az uj kohók üzembehozatalá
val egyidejűleg a sramkova-olvasztó 1884. október
ben végleg beállittatott.

1900-ban a társulat fejlődése nevezetes for
dulóponthoz ért, amidőn a február 17-én tartott 
rendkívüli közgyűlésen az „Unió“ cs. és kir. szab. 
vas- és bádoggyár-társaság és a Hernádvölgyi ma
gyar vasipar r. t. részvényeinek megvételét aján
lotta fel s olyképpen intézkedik, hogy á Sajóvöl- 
gyön levő volt gróf Andrássy-féle vasbányabirto- 
kokat és kohókat, amelyek az „Unjió“ részvényei- 
velkapcsolatosan kerültek a »társaság birtokába, a 
Rí mamurány-Salgótarjáni ~vasmű részvénytársaság 
tulajdonához csatolva, a két társulat, .mint önnálló 
vállalat külön külön vezettessék. Ennél a művelet
nél a 20 millió koronás alaptőkét 32 millió koro
nára emelte fel. Közben folytak a munkák az üze

mek mennél modernebb átalakítására, a mig a mai 
tökéletes mi voltukba jutottak.

Nem lesz érdektelen, ha néhány adattal a 
Rimamurány-Salgótarjáni vasmű 25 éves fejlődését 
megvilágítjuk.

IS80/ 81 1905 06 
Kőszéntermelés, fogyasztás 1,944.378 4,241.247 
Vasérc 305.104 3,074.330
Nyersvas „ 189.909 1,163 689
Hengerelt készáru termelés 259.000 1,384.517 

lefolyt 25 év alatt együttvéve termelt, 
illetve fogyasztott a vállalat

Kőszenet 63,398.879
Vasércet 35,357.184
Nyersvasat 18,264.784 „ 

s ugyanezen idő alatt 87 millió korona mérlegszerű 
nyereséget mutatott ki, amelyből 2 és fél millió 
korona jóléti intézményekre fordított adományt, 
17 és fél millió korona félretett tartalékot levonva 
57 millió koronát fizetett a részvénytőke kamatai 
fejében.

A Rimamurányi társulat a vele kapcsolatban 
levő testvérgyárakkal jelenleg közel 45 millió ko
ronára rugó értéket termel évenkint.

A Rimamurányi testvérvállalata, a Hernád
völgyi 800.000 q saját feldolgozásra szánt vasat,
500,000 q készárut termel és 2000 munkásnak ad 
állandó keresetet. Összesen több mint 12.000 m un
kás 373 altiszt és 238 tisztviselő dolgozik a váll t- 
lat üzeménél s igy családostul több mint 35.000 
léleknek nyújt állandó megélhetést. Ez pedig nem 
jelentéktelen dolog. De gondoskodik a társulat 
arról is, hogy a munkások lelki művelésében sem 
legyen hiány. Olvasókörök, dalegyesületek, nép
könyvtárak szervezéséről gondoskodott, iskolákat 
létesített és minden téren támogatja a munkások tö
rekvését.
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O sz trák -M ag y ar Á llam v asu t T ársaság .
A Szab. usztrák-M agyar Államvasut-Társaság 

Délmagyarország Krassó-Szörény vármegyéjében 
fekvő uradalmait a m. kir. kincstártól 1855. évi 
január hó 1-én vásárlás utján szerezte meg. A bir
tok alakja egyenlőtlen oldalú háromszöghöz hasonló, 
amelynek déli csúcsát Ó-Moldovánál a Duna vá
lasztja el Szerbiától, mig észak felé fekvő két 
sarka Lúgos és Karánsebes városok közeiéig ér. 
Összkiterjedése 1332 km2, mely területnek több 
mint kétharmadrésze tiszta erdőbirtok.

Ezen nagy kiterjedésű erdők párosulva a 
vasérc és szénelőjövetel bő mennyiségével és k i
tűnő minőségével, évek során át biztosítják a vál
lalat erdő-, bánya- és vasgyári iparának létjogosult
ságát és jövedelmezőségét.

Az erdőgazdaság 923 km2 kiterjedésű és két 
eltérően kezelt erdőterületre oszlik. A sik- és lan- 
kás területen kiválólag tölgyesek kerülnek 40—80 
éves fordában vágatás alá, mig a hegyes vidéken 
elsősorban vérbükk állabok, helyenként tűlevelűek
kel megszakítva, 8 — 120 éves fordában vannak 
telepítve.

A szenitőfa Resica és Szászka állandó szenitő- 
helyein és erdei szenitéssel lesz szenitve ; az évi átla
gos faszéntermelés 1,500.000 q, amely a resicai és 
aninai nagyolvasztókban kerül elhasználás alá.

A bányafa a vállalat saját bányáinál nyer el
helyezést, mig a műfa tűlevelű, tölgy, bükk és 
kőris minőségben a Ferencfalván, Románbogsán- 
ban, Anínán, Oravicán, Szászkán és Moldován 
üzemben álló fűrésztelepeken lesz feldolgozva.

A vasérc tömzsökben és telepekben trachit és 
csillámpala fekü s mészkőfedü közé ágyazva fordul 
elé. A vasércek főfajai: dús, mágnes, veres- és 
barna-vaskő.

A vasércbányászat maga jelenleg Vaskő-Dog- 
nácska vidékén űzetik a Yatopege és az Erzsébet- 
csucs közötti területen cca 9 km. hosszkiterjedés
ben. Az ércelőjövetel és a fedükőzet alakulása és 
annak vastagsági mérete szerint, részben kül-, 
részben bányafejtésből áll.

A bányafejtésnél nyert érc fékaknákkal lesz 
a főszállitó-szintre juttatva, honnan az a külfejtés
sel nyert érccel egyetemben, iparvasuttal feldol
gozási helyére: Resicára, illetőleg Német-Bogsán- 
ban átrakva a máv. kocsijaira, Aninára szállittatik.

A feltárási és fejtési munkálatoknál nagy 
szerepe van újabban az elektromosságnak, mely 
Bogsán-hután a Berzava vizére telepitett 300 lóerős 
elektromos állomásban gerjesztetik és az ércbányák
ban 25 fúrógép hajtására lesz fordítva.

Az évi vasérctermelés körülbelül 200,000 t,
A nyers vas előállításánál használt mangánércet 

Delinyesten, Resica közelében saját bányaterületén 
termeli a vállalat. E mangánérc a külszin alakulását 
követő szakadozott és nem mélyre nyúló telepek
ben fordul elő. Termelése legnagyobbrészt külfej
téssel foganatosittatik.

A termelt mangánérc évi menyisége körülbelül
10,000 tonna.

A vasércen kivül, a- vasércbányászat területé
nek déli részén kénkovand-telepek, mig Csiklova 
vidékén rézércek fordulnak elő szétszórt tömzsök
ben é-; művelhető mennyiségben.

Krassó-Szörény vármegye kristályos pala által 
körülzárt szénmedepcéjének északkeleti részén fek
szik a resicavidéki 'szénbányaterület.

E medencében a kristályos palaalapkőzeten 
fekszenek, közvetlenül a carbonformátiói telepei, 
melyek a leghatalmasabbak. Eddig, négy 0*9—3-0 
méter vastagság között váltakozó széntelep van 
feltárva nyugati dőléssel és számos vetődéssel. 
Székül és Domán egy-egy 500 méteres szállító
aknával emeli a fejtétt anyagot a külszínre, mig a 
légvezetés céljából mindkét helyen egy-egy lég 
akna van létesítve.

Évi széntermelése a resicai vidéki bányaüzem 
nek 100—120,000 tonna között ingadozik.

Összetétele a szekuli és dománi szénnek a 
következő:

Székül Domán 
Szén . 57-59% 76*56%
Illó alkatrészek 29*58% 16*29%
Viz 1*17% 0*55%
Hamu 11*15% 6*60%
Kén 1*03% 0*53%
Ez a bányavidék legidősebb. A feltárás, szál

lítás és szellőztetés céljaira jelenleg a következő 
aknák vannak üzemben Kübeck, Gusztáv, Thin- 
feld II., Ronna, Frigyes és Kolowrat.

Mélységük 400 és 500 méter .körül váltakozik. 
Fejtés alatt állanak a Küb'éck- és Gusztáv

akna területén a fedü, fő és I. számú fekü telep, a 
Ronna- és a Frigyes-akna területén a fedü, fő, I- 
és II. számú fekütelep. A fedü-telep szénrétege
2 m., a főtelepé 3—6 m., az I. és II. számú fekü- 
telepeké pedig 1*5—2 m. hatalmasságu. A fedü és 
főtelep szene puha, mig a fekütelepeké kemény és 
majdnem kizárólag kagylós törésü. Egy lényeges 
előnye az Anina vidéki Lyas szénnek annak kok- 
szolhatósága. Évi széntermelése az Anina vidéki 
bányaüzemnek 300,000 tonna. ^

Összetétele az nninai szénnek a következőd 
Szón 66*7C%
Illóalkatrészek 29*89.%
Viz 1*60%
Hamu 10*57%
Kén 0*59%

Úgy a resicai, mint az aninai szénbán37ák 
termelése javarészben a vállalat saját kohászati 
üzemei által dolgoztatik fel, mig a fenmaradó 
mennyiség eladás alá kerül.

A szekuli Carbonszén és az aninai Lyas-szén 
kokszolására Resicán 60, Aninán 84 koksz
kemence van.

Resica évi koksztermelése 30,000 tonna, mig 
Aninán az átépités foganatosítása után 80,000 
tonna lesz, úgy hogy a két kokszoló telep évi 
koksztermelése 110,000 tonnát fog elérni

A termelt vasércet Resicán két 65 tonna
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napi termelésű faszénolvasztó is egy 120 tonnás 
kokszolvasztó dolgozza fel.

Resica jelenlegi évi nyersvastermelése 60,000 
tonna, amely mennyiség a második kokszolvasztó 
üzembehelyezése után 100,000 tonnára lesz 
emelhető.

Aninán két olvasztó áll üzemben évi átlagos 
30,000—35,000 tonna nyersvastermeléssel.

Resica szürke bessemer, feles és fehér martin 
nyersvasat, mig Anina szürke öntödei és fehér 
kavaró nyers vasat termel.

A vállalat finomítóit a resicai bessemer-, 
martin- és tégely kohó és az aninai kavarom ű ké
pezik, A*' bessemermű három 10 tonnás körtében 
közvetlenül az olvasztókból vett bessemer-nyersvas- 
J>ól évenként körülbelül 20—25,000 tonna bessemer- 
acélt termel, Srnely vasúti sinek gyártására lesz 
felhasználva. A Martinműben jelenleg három 14 
tonnás basikus bélésű kemence áll üzemben. A 
célbavett átépités után négy 20 tonnás basikus bé
lésű kemence fogja az évi 60—70,000 tonna acél
mennyiséget gyártani.

A tégelykohó egy tégelyömlesztő és egy élő
méi egitő pesttel bir, amely berendezéssel évenként 
800—1000 tonna tégelyacél termeltetik, mely kerék
abroncsokra, páncéllern ezekre :̂ s speciális célú 
acélöntvényekre lesz felhasználva.

Az an inai kavarómüben 7 kettős és 1: egyszerű 
munkaterü közvetlen tüzeléssel ellátott kavaró- 
kemence dolgozik 2 bocskalapácscsal, és egy 3 áll
vány u nyers sinsorral. Tervbe »van veVe az aninai 
kavarómű áttelepítést Resicára, oly módon, hogy 
Resicán 4 modern kettős munkaterü gázkavaró két 
elektromosan hajtott bocspréssel és egy ugyancsak 
elektromosan hajtott nyers sinsorral lesz fel
állítva.

Az alakos acélöntődé 3 martinkemencével és 
p e d ig :

2 10 To. basikus bélésű
1 10 To. savanyu bélésű 

kemencével áll üzemben. Évi termelése 6000 t. 
acélönt vén}'. A kemencék éjjel-nappal üzemben 
állanak és az éjjeli termelést speciál s minőségű 
tuskók gyártására fordítják. A resicai acélöntvény 
jóhirneve tért hódított a külföldön is ugy, hogy 
főleg hajó-alkatrészekben lényeges mennyiségű a 
kivitel Angliába, Olasz- és Oroszországba.

A resicai acélöntődével kapcsolatosan vas
öntöde áll üzemben egy kupolókemencével, mely 
legnagyobbrészt a resicai mű saját öntvényszük
ségletét fedezi. Évi teljesitm mj'e körülbelül 3000 
tonna.

Az eladásra kerülő vasöntvények főgyártó 
helye Anina, hol 3 kupolókemence, egy lángpest

és egy tágas, legújabban elektromos darukkal fel 
szerelt öntőmühely áll rendelkezésre a szükséges 
segédberendezésekkel, megfelelő felszereléssel na
gyobb mennyiségű csövek öntésére. Az öntöde évi 
termelése 12—15,000 tonna. Az aninai öntöde a 
vasöntészet majdnem valamennyi ágára kiterjed, 
kezdve a finomabb disz-, edény- és káiyhaöntéstől 
a legnehezebb gépöntvényekig.

Mig a resicai heugerlőművek kizárólag folyt
vasat és acélt dolgoznak fel, addig Anina legna
gyobbrészt nyerssint és csak kisebb mennyiségben 
dolgozik fel resicai eredetű folytvasat és acélt. 
A resicai és aninai liengerlőmű átlagos évi terme
lése 80— 100,000 torma hengeráru.

A mechanikai üzemek évi termelése kovácsolt 
árukban, vasuti kerékpárokban, híd- és vasszerke
zetekben, felszerelt váltókban, megmunkált acél
öntvényekben, lövedékekben, szeg- és csavaráruk
ban és különféle gépgyári gyártmányokban 15—
20,000 tonna között ingadozik, beérkező rendelé
sek mennyisége szerint. Resicán van kovácsmfihely, 
gépgyár, lövedékgyár, hidgyár, mig Aninán szeg- 
és csavargyár van üzemben, amelynek évi teljesít
ménye 12,000 drb komplet vaseke, 5000 drb eke
test és 2—300 tonna egyéb földmegmunkáló gép. 
Legújabban hámorművel bővítik ki szerszámcikkek 
gyártására.

A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut- 
társaság fenti üzemein kivül, még a következő 
ipartelepeket tartja fenn uradalm ain:

Egy modern előkészitőmühelylyel, mechanikai 
sajtolással s egy gáztüzelésű Mendheim-kemencével 
biró tűzálló téglagyárat Resicán, amelyben a mar
tin-kemencék béleléséhez szükséges dynas tégláktól 
és tégelyacél tégelyektől a legkülönbözőbb minő
ségű ós alakú téglák gyártására van berendezve.

Nagyobbszabásu mészégetőtelepe van Kolcán- 
ban és Oravicán, évi 6—8000 tonna égetett mész 
termelésére. Ezeken kivül van cementgyára Oravi
cán 2000—2500 tonna cement gyártására;

Kőolaj finomítója és kenőolajgyára Oravicán, 
évi 6—8000 tonna teljesitménynyel és végül gőz
malmai Bogsánban és Oravicán 10,000 tonna őrlő
képességgel.

A vaskői, széküli és dománi bányák egy 950 
mm. nyomtávolságú bányavasuttal vannak a resi
cai gyárteleppel összekötve, mely a gyári hálózat
tal együtt 100 km. hosszúságú. A forgalom lebo
nyolítására 15 mozdony és körülbelül 500 teher
kocsi szolgál.

A bánya-, erdő- és gyárüzeme körülbelül 700 
tisztviselőt és altisztet és 15,000 munkást foglal
koztatnak, akiknek legnagyobb része a társulat 
tulajdonátképező ezernél több lakóházakban lakik



A  k á ln ó i ch am o tteg y á r.
A „B ánya“ legutóbbi számainak egyikében „Clu I Az égetéshez szükségelt levegőm ennyiséget egy

m otteipariink“ cimen cikk je len t meg, am elynek keretén 1400 fordulattal já ró  fújtató nyom ja a rostély  alá, mig a
belül a „Deutsch Bertalan cham otte- ós agyagárugyár lépcsőzetes rostély  hűtése gőzbefuvatással eszközöltetik.
\ - t . “ kálnói gyártelepének produktum airól, valam int mo- ' A generátorgáz földalatti csatornán ju t be kö

dern berendezéséről legm elegebb elism erés hangján 
em lékezik meg a cikk irója.

Bő alkalm am lóvén hazánk c legelső s legnagyobb 
cham ottegyárát m egism erhetni, fen tjelzett cikk által in 
d ítta tva  érzem magam e hely t a kálnói gyárnak k é t való
ban impozáns berendezését, a H otop-rendszerü gázkör
kem encét, valam int az I. P ohlig  kölni cég által ép íte tt 
hatalm as sodronykötélpályát ism ertetni.

A  körkem ence gáztüzelésre van berendezve, m iáltal 
az áru tökéletesebb s egyúttal tisztább kiégetése éretik  
el. Az égetéshez szükségelt gáz forgórostélyu K erpely- 
rendszerü generátorokban állitta tlk  elő. A gyártelepen 
k é t ily generátor kerü lt felállításra.

nienceházb; s ugyancsak földalatti csatornagyürüben futja 
körül 18 kam rás körkem encét. E  csatornagyürüből a 
gáz communicatiós csövek révén az egyes kam rák alján 
e lhelyezett csatornákba jut, s az ezek fölött felállított s 
o ldalnyilásokkal elláto tt csöveken á t (Gaspfeife) a kam 
rákba áram lik s m eggyül. A kam rák egy  közös gáz- 
gyüj tőcsatornával közlekednek, harangok révén azonban 
ettől el is zárhatók. A harangok emelése révén az égés
term ékek  a je lze tt gyűjtőcsatornába, s onnét az 57 m. 
m agas kőrkeresztm etszetü  kürtőbe ju tnak .

A körkem ence gyürüalaku előmelegítő csatornával 
(Vorschm auchkanal) is el van látva. A gázgyüjtőcsator- 
nából az égésterm ékek communicatiós csővek révén az
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‘előmelegítő csatornába, s onnét ugyancsak ily csövek 
révóm az előm elegítendő kam rákba vezethetők.

Ily  módon nedves áru égetése is lehetővé té te te tt, 
mivel az előm elegítés révén az áru k iszárittatik , még 
m ielőtt a te ljes tűz érné.

A körkem ence kőiül épü lt fel a kemenceház, m ely
nek m indkét em elete a félkész áru (halbfertige W aare) 
szárítására szolgál. A szárításhoz szükségelt melegmeny- 
nyiség bőven fut ki a kihűlő kam rákban szabaddá vált 
melegből, mely külön e célra szolgáló elzárható nyíláso
kon (Kapsel) á t ömlik a kem enceház étagejaira . Minden 
egyes kam ra 9 ily felső nyilassal van ellátva.

Gondoskodva van egyszersm ind term észetes lég- 
‘ujulásról is.

^ U g y a n c sa k  tolópadok s vándorsinek segélyével ju t 

ta th a tó  a k iége te tt áru a kam rákból a 13 m. széles, 65 
m. hosszú a 2-9 m. magas rakodó s zinke alá, mely az uj 
rakodó rám pa s a kemenceház közti te re t  foglalja le tel- 
iesen. Ezen fedett szinke még kedvezőtlen időben is le
hetővé teszi a gyors rakodást.

A le írt gáz körkemence évi teljesítm énye 2000 
waggon.

S ha még felemlítem, hogy egy további 4 kam rás, 
valam int k é t egy kam rás kemence, m elyek ugyancsak gáz
tüzelésre vannak berendezve, évi kb. 1000 waggont te r
melnek, ugy gondolom, eléggé dokum entáltam , mennyire 
számottevő iparvállalat a kálnói cham otteárugyár.

Az ism erte te tt körkem ence az áru tökéletes kiége
tését teszi lehetővé, Ez azonban csak szükséges, de nem 
elegendő feltétele az elsőrangú cham otteárunak. F e lté tle 

nül elsőrangú nyersanyagból kerülhet csak ki a m egbíz
ható s kifogástalan cham otteáru.

S ilyen a kálnói gyár bányáiban fe jte tt tűzálló agyag, 
mely nemcsak M agyarországon a legkiválóbb minőségű, 
hanem tüzállókepesség szem pontjából a külföld leghíre
sebb agyagjaival is méltán vetél Ued hetik.

E  bányák a gyártelepen kivül esnek, szerencsés 
fekvésük azonban, lehetővé te tte  egy hatalm as sodrony
kötélpálya lé tesítését, mely az egyes bán}'ákból kiem elt 
tűzálló agyagot a gyárudvarra  szállítja be.

A sodronykötél pálya ném et rendszerű. A csillék 
vastag hordkötélen függnek, míg mozgatás végtelen 
vonókötéllel lé tesitte tik . A hordkütél feszitő állomása a 
gyárudvaron kivül esik. mig vonókötél megfeszitésu a 
gyár területén álló leadó állomáson történik. U gyancsak

itt van felszerelve szalagfék, a csillem ozgatást
létesítő elektrom otor is.

A leadó állomástól 3-5 km -ny íre  fekszik a szöglet
állomás, e körül terül el bányák nagy része. A sod
ronypálya innét egyoldalt derékszögben folytatódik, mig 
másoldalról egyszerű fűggőpálya vezet a szögletállom ásra.

Végül még felemlítem, hogy speciális feladatot te l
jesítendő kutyák autom atikus buktatásra vannak be
rendezve, miáltal a pály; bármely helyén önműködőn 
dönthetik ki tartalm ukat. Ez különösen az uj rakodó 
rámpán bir fontossággal, hol a csillék bányából jövő 
nyersanyagot közvetlenül a waggonokba ontják, mi te 
temes munka- és időm egtakarítással já r.

N. Zs.
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A  „M ag y ar B án y a  részv .-társ. D o b sin a“ .
A m agyaroi\szági rézterniclés az összes bányater

m ékeknek csak minimális százalékát te tte  ki addig, mig 
1902-ben Meisels Samu udvari tanácsos meg nem nyitót ti 
a Gömörmegyei hires rézbányáit.

M ondhatjuk, hogy Meisels ezen akciója ép leg
jobb időben jött, m iután tudvalevőleg állami '‘ztele- 
pek nagyrészt k im erültek , úgy hogy ’ izkohászat is 
szünetel. A m egnyitás lassan, de biztos előkészítéssel 
halad t tovább évről-évre mind nagyobb arányban te r
melve és felhalmozva az ércet úgy, hogy azelőtt kb. I 1, 
esztendővel Dobsinán elkészült az ércelőkészitő telep, 
m ely berendezése m odernségével és kiválóságával által;' 
nos elism erést ara to tt. Az jrcelőkészitőtolep, mely a leg
prak tikusabb  őrlőgépekkel és golyómalommal van ellátva, 
Londonból kerü lt hozzánk js a legelsőrangu angol 
gyárak m unkáit dicsőítik.

A társu latnak  13 bányája Zaskal, Zinópelkan,
Schw arzenberg és Csuntava göm örm egyei falvak hat;' 
rában, m elyek átlag  G — I2o/o-os rezet tartalm aznak. E m 
lítésre mól tő az összes bányák között G yulabányt ahol 
az érc 27o/o-os réztartalom m al található, egyenesen 
páratlan egész Európában, 1907-ik évben, amidőn a tá r
su la t részvénytársasággá, alakult át, az állami közegek 
k ére ttek  fel a bányák szakszerű felülvizsgálásával. Az 
eredm ény úgyszólván szenzációs volt, m iután kiváló 
szakközegek je len tései szerin t m egvizsgált rézbányák 
hazánk első ily nemű bányái közé tartoznak és dús ta r
talm uk folytán szám íthatnak arra, hogy term elésük révén 
a világpiacon is szám ottevő tényezőkké válnak. A réz^ 
ércek aranyra analysálva tonnánként 11— 12 gram m ot 
eredm ényeztek, ami szintén rendkivül kedvező eredm ény./ 
E m lítést érdem elnek m ég a tá rsu la tnak  higanytelepei is, 
am elyeknek kiaknázása m ég egyelőre szünetelnek, de

dús tartalm uknál fogva szintén Qlsőranguak és -óriási é r
téket képviselnek. Az 1907. évben felállított zuzómü, már 
m ost kicsinynek bizonyult és m ár a közel jövőben nagy 
kitérjeszkedések  lesznek. A zúzott crcek szállitása e hó
ban vette kezdetét és oly nagy m ennyiségben tö rtén ik  e 
szállítás, ami ezen érceknél szokatlanul feltűnő.

Méltán m ondhatjuk, hogy ezen elsőrangú vállalat 
van hivatva az egekor hires Gömörmegyei '‘rcbányásza- 
to t fellendíteni, mely ércbányászat m ár évtizedek óta 
parlagon hever. A tá rsu la t ezen akciója nem csak az ot
tani gazdasági viszonyokat érinti kedvezően, hanem kö
vetkezm ényeiben az egész ország bányászati fejlődésére 
is nagy befolyással és fontossággal bir. L egjobban iga
zolja ezen tényeket azon körülmény, hogy Gömörben, 
ahol a kivándorlás eddig a legnagyobb m értékben volt 
meg, nemcsak hogy m egszűnt, hanem A m erikából jönnek 
vissza a bányamunkásod, kik mind ezen társulatnál nyer
nek alkalm aztatást.

M ost ezek után kötelességünk előtérbe állítani azon 
egyént, a k iie k  a nevéhez fűződik ezen rendkívüli kiváló, 
és fontos közgazdasági ténykedés. Ez Meisels Samu, ud
vari tanácsos, aki paíatlan  szerény és kiváló nagytudásn 
m unkássága révén le tt ezen milliók kiváltságos ura. Soh; 
sem dolgozott vásári reklám m al, m int azt sok kiváló köz
gazdász teszi, hanem igazi alapos tudással és vasszorga
lommal párosult m űködésének gyüm ölcsét élvezi ezen 
alkotása által. Az ő elve most is az, m int 1902-ben volt, 
amidőn M%S. je lige a la ttrm eg írta  „Széchenyi párt.“ 
cimü politikai röpiratát, am elyben vörös fonálként húzó
d ik  keresztül az ő elve, h6gy hazánkban nem a közjogra, 
hanem az ipar és kereskedelem re kell ráfeküdnünk.

A tényekkel és te tteivel bebizonyította állításai 
valódiságát.

M ag y ar K o v asav m ü v ek  R észv én y tá rs .
A M agyar Kovasavm üvek R észvénytársaság egyike 

a legutóbbi évek legsikerültebb alakulásainak. Bizonyítja 
ezt az a körülm ény, hogy az 1907 novem ber havában 
alap íto tt részvénytársaság  m ár a következő 1908 novem
ber havában 200,000 korona alaptőkét 350,000 koronára 
em elte fel. (700 darab részvény á 500 korona.) A tá rsa
ság bányái H evesm egye G yöngyöspata határában vannak. 
A társaság tulajdonában van 12 hold feltárt bánya, 711 
hold elővételi joggal b iz tosíto tt bányaterü le t ós 24 zárt- 
kutatm ány.

A társaság sa já t bányáiban bányanedves kovaföldet

term el, am elyet részben m egszáritva és ^őrölve, részben 
pedig iszapolva hoz forgalomba.

Je len leg i berendezése á l l : száritópajták, rak tár, 
őrlőmalom és bányavasut. A m unkában levő uj berende

l é s  pedig m integy ö kát. hold terü letű  külön ipartelep, 
am elyet a bányától a telepig egy közel 2000 m éter hosz- 
sifcuságu mezei vasút fog összekötni. Ezen az ipartelepen 
épülnek m ajd lakóházak, gépház, rak tárak , szárítók, 50 
lóerejü gőzgép, iszapolók, kút, vízvezeték stb . Az uj 
berendezéssel évi 700 vaggont tud  m ajd a vállalat tér- 
*melni.
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Á lta lán o s M agnezit-r.-t. B udapest.
A társaság  1900-ban alakult ké t és fél millió ko

rona alaptőkével. M agnezitbánj'ái és gyárai vannak 
N yustyán, Jolsván és M artonházán, mindhárom  Gömör- 
megyóben. M agnezittéglákat és egyéb tűzálló anyagokat 
készítenek a -^Budapest-kőbányai gyárban.

A m agnezit és m agnezittóglát, am elyet eddigelé a 
legtjizállóbb anyagnak ism er a technikai tudom ány, ezen 
tulajdonságánál fogfa főleg az ucél bázikus utón való 
előállításánál, a Siemens-M artin kem encék kibéleléséhez 
és más hasonló kohászati célokra alkalm azzák. M inthogy 
pedig ezen célokra alkalm as m agnezit csakis hazánkban, 
Güm örm egyében ós A usztriában, S tájerországban ta lál
ható, a vállalat gyártm ányait a világ minden részébe

nagy töm egekben szállítja ós igy hazánk kevésszám ú 
exportálói között elsőrendű helyet foglal el.

A kőbányai gyártelepen cham ottéglákat ós egyéb 
tűzálló anyagokat is készítenek. A gyár ezen a téren  a 
legutóbbi évekig egyedül álló volt, m ost pedig  a legna
gyobb hazánkban és sikerre l versenyez a külföldről be
özönlő tűzálló cikkekkel, sőt a külföldi kiállításokon 
számos k itün te tést szerzett.

A vállalat összes term elése évi 5000 waggon. Gyá
rai a legm odernebbül vannak felszerelve. A vasútállo
mással iparvasut, a m agnezitbányával pedig sodrony- 
kötélpálya és sikló köti össze a gyárakat.

M ag n ez it-ip a r részvény-társaság .
A társaság  1905. decem ber 15-én alakult. G yár

te lepe (Gömör vm.) Hisnyóvizen van. Bányái szintén a 
göm örm egyei Lubóny és M isány községek terü letén  
vannak.

A tá rsaság  bányáinak nyerskő előjövetele egyike a 
leg tisz tábbaknak  és legm agasabb percentüeknek.

A gyárte lep  igen kedvező fekvésű s közvetlenül a 
vasút m elle tt van, am elyhez iparvágány vezet.

M aga a b ányaterü le t szintén közel fekszik a vas
ú ti állomáshoz, úgy hogy term elési szempontból első
rangúnak mondható.

A gyártás egyelőre csak a m agnezit égetését és

őrlését öleli fel, ezt azonban igen k ite rjed t módon, a 
legm odernebb felszereléssel és berendezéssel végzik.

A bányákban ós a gyárban m indenütt villanyerő 
dominál. Sodronykötél-pálya, őrlő- és válogató malom 
és a legújabb bányászati ési ipar berendezések könnyítik  
meg a te rm elést és a feldolgozást.

A term elés 90 °/o-a külföldi piacokon ta lál fogyasz
tást, főleg A m erikában, de Európa egyes állam aiba 
is lényeges szállítások történnek.

A részvény-társaság a legelső exportcégek közt 
foglal helyet ós gyártm ányainak m inőségét elsőrangúnak 
sm erik  el v ilágszerte.
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9 6urarosia-lfempataki bánya- és ztizómüvBli villamos berendezne.
A gur?irosia-verespataki bánya- és zuzóművek villa

mos berendezésének szerelése a teljes befejezéshez köze
ledik és a jövő év elején teljesen üzem behelyezhető lesz. 
A villamosüzemre berendezett müvek a következők

1. a Szent K ereszt-oltárához tartozó bánya, érc- és 
vízszállító-berendezései

2. a gorctéri kőtöm -b^rendezés, am elyet villamos 
bánya vasút lát el törendő é rc ce l;

3. a gurarosiai zúzó- és szerelőm üvek, am elyekhez 
a gorctérről az érc a siklón érkezik le.

Ugy ezen üzemek helyiségei és terei, valam int az 
összes kincstári épületek V erespatakon és G urarosián 
villamos világításra rendeztettek  be.

Az összes erőátviteli és világítási te leprészeket a 
gorarosiai zuzóművek tőszomszédságában épült központi 
telep lá tja  el villamos árammal.

Az áram term elése szivógázmotorok segítségével 
történik. A gépházban 3 darab gépegység van kettő 
nevenként 135 lóerő te ljesítm ényt képvisel, egv pedig 
260 lóerejü. A gázmotorok mind négytaktusu, 2 hengeres 
gépek, am elyek a villamos generátorokkal közvetlenül 
összeépültek. Minden gépegység hatalm as lenditőtöm eggel 
'an ellátva, amely S — V250 esrvenlőtlenségi fokot biztosit.

A gázmotorok táplálására 6 erarab gázgenerátor 
szolgál, amelyek egyenként 125 lóerő részére szükséges 
gáz fejlesztésére alkalm asak és a gépházzal szomszédos 
terem ben foglalnak helyet. A tüzelés ezidőszerint faszén
nel történik, de az áttérés koksztüzelésre semmi aka
dályba nem ütközik.

A szivógázmotorok tengelyére van szerelve a villa
mos génprátör forgórésze, A villamos generátorok köz
vetlenül 5000 Volt feszültségű fonróáram ot term elnek, 
m elynek periódusszáma 50. Az egves gépcsoportok egy- 
masközt párhuzamosan kapcsolhatók s erre a célra a 
kapcsolótáblán a rendes synchronisáló készüléken k iv ü lJ 
oly berendezés is van, amelynek segítségével a gépek 
fordulatszám át és a terhelés elosztását az egyes parallel 
kapcsolt^ gépek között, a kapcsolótábláról iehet cszkö-- 
zölni. Ez a teljesen modern berendezés Magyaroi szagon-' 
az első.

A kapcsolótábla 6 mezőből áll. díszes kivitelben. 
A mezőkre csak alacsony feszültségű, tehát veszélytelen 
készülékeket szereltek, mig a nagyfeszültségű áram által 
átfolyt készülékek mind a kapcsolótábla mögötti nagv- 
feszültségü térben foglalnak helyet. A kapcsolótábla és 
áram fejlesztők közötti vezető összekötést kábelek végzik.

Á nagyfeszültségü té r  a la tt levő pincehelyiségben 
foglal helyet az erőtransform átor, am ely a zúzó- és 
szerelőmü m otorjai, valam int a központi segédgépek 
motorjának szolgáltatja az áramot. Ugy ez, m int a többi 
állomások secundarfeszültsége 500 Volt. O tt találjuk to
vábbá a világítási transform átort is, amely az egész 
gurarosiai telepet lá tja  el világítási árammal.

A zuzót hol egy 70 lóerejü forgóáramu motor, hol 
eg.y ugyanolyan erejű tu rb ina hajtja , aszerint, am int az 
rrőviz elegendő-e vagy sem. A tu rb ina  kikapcsolása ön
működően történik  a vízierő kim aradása esetén, mig a 
m otort az am pérem eter jelzése alapján kézzel kapcsolják 
ki akkor, am ikor a m otor részvétele az erőszolgáltatás
ban a vizierő m egnövekedése révén megfelelően csökkent.

A kapcsolótábláról a te rm elt áram nagyrésze V eres
patak felé vezettetik. A vezetéket a központból mintegy 
150 m.-nyire nagyfeszültségü kábel, azontúl pedig nagy- 
ieszültségü csupasz drótvezeték képezi, am ely fenyőfa- 
oszlopokon nyugvó szigetelőkre van szerelve.

Miután kábel és csupasz vezeték kombinálva van
nak, teljes figyelemmel kelle tt lenni az esetleg fellépő 
túlfeszültségek okozta káros behatások elkerülésére. E  
tekintetben a telep kitünően vaa megvédve, ugyanis 
bent a központban vizspgárföldelA és inductiós ellenál
lások védik a gépeket ; a kábel v ^ é n  szarvas villám há

rítók olajellenállásokkal, 450 m-rel feljebb a gorctéren 
ugyanilyen berendezés nyújt védelmet. Az altárónál 
szarvas v illám hárítókat alkalm azták ellenállás nélkül és 
az aknaházban, a hol a csupasz vezeték a bánya-kábelbe 
megy át és az aknába vezettetik, relais-s túl feszültség
védő berendezés alkalm aztatott. A combinátió olyan, hogy 
bárm ilyen term észetű, tehá t ugy oscillaterius vagy s ta 
tikai túlfeszültség ellen biztos védelm et nyújt.

A gorctéri állomáson 2 transform átor van az erő
müvek részére, egy pedig v ilágításra szolgál. Az előb
biek egyike a pofatörők m otorjának szolgáltatja az á ra 
mot, a másik pedig a bányavasut átalakítójának motorja 
részére szolgáltat 500 Voltos áram ot. M egemlítendő, hogy 
a hálózat e helyen is védve van a túlfeszültség ellen.

A bányavasut a gorctértől kiindulva a szabadban 
körülbelül 3 2  kin, a bányában pedig 1*5 km hosszú. A 
pálya két végén rendező pályaudvar létesült, az altáró- 
nál pedig k itérő vágánv. A pálya a gorctér felé lejt 
az esés átlagban kl>. '2  8 per mille. A pályán két vonat 
fog közlekedni, amely a mozdonyon kivül még 14 csil
léből áll, m elyek raksúlya egyenként kb. 600 kg. A le 
felé haladó vonat bruttosulva a mozdonyén kivül, — m elynek 
tapadósulya 1800 kg, — 16300 kg. felfelé a vonat üresen 
m egy; súlya ilyenkor kb. 6000 kg. A sebesség ugy felfelé, 
m int lefelé^42 km. óránként. A mozdonyok egyenként 
15 léerő foljesitőképességre készültek felépítésükben 
igen töm örek, m ert az eredeti táró keresztm etszet, am ely
nek még kellett felelniük, 1 6  '1*2 m2- t te t t .  Közben a tá 
rót azonban rendezték, ugy hogy az ma M agyarország
nak talán legszebb tárója.

A vasút táplálására szolgáló áram ot a gorctéren 
elhelyezett átalakító szolgáltatja, am elynek normális te l
jesítm énye 550 Volt feszültség m ellett 25 kw. Az áram 
a gorctéren közvetlenül a felső vezetékbe jut, amely 
egvuttal jtáp- és ‘"m unkavezeték  ; külön felsővezetésre 
szükség nfnesen, m ert a visszavezetést a sinek eszközük. 
A z'áram leszedés Trolley-s rúd segítségével tö rtén ik .

A bányabeli erőátviteli és világítási üzem eket egy 
160 kvolt teljesítm ényű olajtransform ator lá tja  el áram 
mal. A transform ator a táró szintjén a bejáró akna kö
zelében van elhelyezve ; a prim är hozzávezetés a bejáró 
aknán át fek te te tt kábel utján történik . E  transform átor- 
tól táp lált üzemek a következők: egy főakna-szállitóbe- 
rendezés, amely 120 m. m élységre tervezett főaknán az 
összes szállítást van hivatva e l lá tn i; 2 segédaknai szál
lítóberendezés ; továbbá egy stabil bányaszivattyu a fő
akna mélyén és két sülyeszthető m élyitőszivattyu.

A szállítógépek teljesen m odern berendezésüek és 
különösen kiválnak megbízható, autom atikusan működő 
villamos fékberendezéseikkel.

A szivattyúk a turbinarenctefcer szerint készültek 
különös gonddal a bányavíz savtartalm ára. A hajtóm oto
rok rövidrezárt secundär tekercseléssel bírnak és indító 
transform ator segítségével ind íttatnak  meg.

Az egész telep világítása 110 Volt secundär feszült
ségű transform atorokról tö rtén ik  és pedig a bányában. 
Az erőátviteli vezetékről közvetlenül leágaztato tt világító 
nincsen.

M egemlítendő, hogy tervbe van véve A brudbányí 
város villamos világítása is s erre a célra a gurarosiai 
erőközpont szolgáltatná az áramot.

A telep összes berendezéseit m int fővállalkozó
Magyar Siemes-Schuckert-művek

bpest - pozsonyi cég szállította, am elynek pozsonyi gyá
rából kerü ltek  ki az összes villamos tárgyak. A szivó- 
gázm otortelepet a bpesti Schlickgyár szállíto tta ; a pofa- 
zuzókat és sz ivattyúkat a Ganz és Társa bpesti tö rzsgyára; 
a szállítógépek W ertheim  F. és T sa bpesti gyárából k e 
rü ltek  ki. U tóbbiak m int a M. Siem ens-Schuckert-m üvek 
alvállalkozói szerepeltek.
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A gépkocsi a bányák szolgálatában.
A egyik le«*-.

;bb ;iI kot ás: automobil, dacára alig másfél
múl jának, joh-ntőségébcn, használhatóságába páratlanul 
gyorsan em elkedik. A kezdetben csupán sport- luxus
célokra használt motoros jármiivek hihetetlenül rövid idő 
alafíT iökéletesség^jnagas lokát érték  el és in;' 
ipar, közlekedés közgazdaság minden terén fontos
tényezővé fejlődtek, melylyel praktikus gondolkoz;' 
kulturem bernek okvetlenül rámolnia kell. így tcher-

drág; pneum: 'autom obilnál ki
küszöbölve, m ert nem ;iMunk kocsitól 15
km. -ánkénti sebességnél gyorsabb m eneíet ilyen kis 
gyoiv ágnál rázkódásokat rugókkal, löké.<l‘ogókkal,
esetleg gunim ikerék-abronesokkal foghatjuk el. A
motor úgy van szerkesztve, hogy alacsony fordulat

aimmal dolgozzék *s igy mozgó részek kopás; kisebb 
a gépalkatrészeket is tömören, agy m éretekben 

mivel a sulylyal nem kell úgy tak an 'k  skodni,

T eher-autó mobil.

szállítás terén gépkocsikkal kitűnő eredm ények
folytán m indenütt, ahol 50 kilom éternél kisebb távolsági*; 
’aló szállításról szó, teherautornobilókat alkalm az
nák, \g pedig igen sikeresen.

Legújabban a nagyobb bányavállalatok szóig;' 
állíto tták  teherautom obilt és az ma már számos 

szén-, kő- és ércbánya term elését szállítja a távolabb 
fekvő ’asuti állomáshoz* ahová eddig *sak lóvontatta kis 
hord képességű szekerekben lehe te tt nagy nehézségekkel 

sok idő és pénzveszteséggel szállítani.
Az autom obil-teherkocsi üzeme m; tökéletesnek 

m ondható gépkocsik alkalm azás; m ellett állati vonó
éi sokkal olcsóbb és a szállítás gyorsasága, valam int 

a mótorüzem sok más előnye folytán m indnagyobb kör
ben alkalm azta tik és nincs messze az az idő, amidőn 
gépkocsi állati voníatást teljesen ki fogia szorítani.

A gépkocsi egyik gyönge oldala, a gyorsan romló

mint luxus-automobiloknál. Ezáltal a gép tartós, hosszú
éi etü részeke - sem kell gyakort; újakkal fel
cserélni jav ítás hosszú üzem m ellett is alig válik szük
ségessé igy jól konstruált modern teherautom obilnál.

M nthogy kipulfogó gázok teljes szagtalanságár; 
egy teherkocsi üzeménél sú ly t nem fektetünk, azt olcsó, 
nagyobb fajsúlyú adóm entes motorbenzinnel ta rthatjuk  
tizemben, melynek k g - j; körülbelül 14 —15 fillérbe kerül, 
miáltal olcsó takarékos üzem válik lehetővé

A laikusok, a gépkocsi szerkezetét
rik és egyszer-kétszer át.tak elakadt gépkocsit 
vagy országúton, attól tartanak , hogy automobil 
szeszélyes jószág, am ely bárm ely percben felmondha 
szolgálatot, Ez legtávolabbról sem áll, mert mo< 
szerkezetű gépkocsiknál ilyen „szeszély“ teljesen ki 
zárv; és csupán az avatatlan „anti-autom obilisták“
fant;' ában létezik. Előfordul néha, hogy a fölfujt
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kerékabroncs megsérül és emiatt kell az autónak útköz
ben vesztegelnie, de teherkocsiknál ez a zavaró körül
mény sem léphet fei, minthogy légabroncs nincsen.

A teherautomobilok gyártásában jelenleg Francia- 
ország vezet, ahol a nagy gépkocsigyárak külön gyár
telepeket létesítenek csupán motoros haszonjármüvek 
(teherkocsik, omnibuszok) előállitására.

Egyik legnagyobb és legjobb nevű francia auto
mobilgyár a Lorraine-Dietrich-társaság, amelynek Lune- 
villeben, Neuillyben, Birminghamban és Milanóban van
nak nagy gyárai, Argenteuill-ben hatalmas gyártelepet 
állított fel csupán teherautomobilok gyártására.

A Lorraine-Dietrich teherautomobilok különösen 
olcsó ós megbízható üzemükkel tűnnek ki és mint a 
gyárnak több száz, a föld minden részén működésben 
levő gépei bizonyították, évekig működtek tulerőltetett 
igénybevétel mellett, anélkül, hogy lényegesebb javítás 
vágy pótlás vált volna szükségessé. A franczia bánya
üzemeknél igen sok Lorraine-Dietrich teher automobil van 
alkalmazva és ily célokra a gyár egy különleges kocsi- 
typust készít, melynél a fölapritott bán}7atermékek elhe
lyezésére kibillenthető vastartályok (csillék) szolgálnak^ 
E typusnál a fel- és lerakodás igen gyorsan, néhány 
perc alatt történik.

Az 5000 kg. hordkópességü Lorraine-Dietrich teher
automobilok ára (vám és szállítás nélkül) , K 18,975 

A 4000 kg. teherbírású mellékkocsi ára „ 4,200 
Az összes befektetés tehát K 23,175

Az üzemfeltótelek szerint a napi teljesítmény 100 
kilométer, az évi üzemnapok száma 300, tehát egy óv 
alatt a kocsi által megtett ut hossza 30,000 km.-nek 
vehető.

Az évi üzemköltségek a következő számítás alapján 
adódnak k i:

Vezető fizetése évi K 1,500
Kísérő „ 1,000
Benzinfogyasztás kilométerenként körül

belül 0 6 kg., 1 kg. benzint 14 fillér
rel számítva, az évi fogyasztás 2,160 

Kenőanyagok (olaj, zsir) 3 fill. 1 km.-re 900 
Karbantartás és gummikopás az első

2 keréken körülbelül 10 fill. 1 km.-re 3,000 
Amortizáció éá“ kamatveszteség löo/o 3,475
Biztosítás tűz, szavatosság stb. ellen „ 400 

Az összes üzemköltség K 12.435 
A teherautoinobilnak egy megtett kilométere tehát

V ontató-automobil.

A Lorraine-Dietrich teherautomobilok olyan erős 
motorral vannak ellátva, hogy mellékkocsival kapcsol
hatjuk őket össze, melyre szintén 2000 5000 kg. teher 
rakható fel. A mellókkocsi alkalmazásának előnyei: be
szerzésének olcsósága (a mellókkocsi ára a teherautomo- 
bilnak körülbelül 25 százaléka) és a mótorerő teljes ki
használása, valamint nagy rakfelület, mely előnyök foly’ 
tán az üzem igen takarékossá válik. Példakép álljon itt 
egy 5000 kg. hordkópességü 30 lóerős Lorraine-Dietrich 
teherautomobilnak az évi üzemköltsógszámitása egy 4000 
kg. teherbírású mellékkocsi alkalmazása mellett, mint azt 
a 2. képünk ábrázolja. Az alábbi adatokot Reiman Gyula 
urnák, a budapesti „Helios“-garage tulajdonosának kö
szönhetjük, aki a teherautomobilok alkalmazása céljából 
országos akciót szervez Magyarországon. Az ő buzgólko- 
dásának fogjuk köszönhetni, ha nálunk is, mint a prak
tikus ós előrelátó Németországban a kormány a teher
automobilok beszerzéséhez és fentartásához nagyobb 
szubvencióval fog hozzájárulni, amelyet minden teher- 
automobiltulajdonos élvezni fog.

41 ^ kerül; egy tonnának 1 km.-re
414való szállítás pedig 3 4*7, tehát nem egészen

5 fillérbe kerül.
Ez a bámulatosan jó eredmény helyes és gondos 

kezelés mellett elérhető a Lorraine-Dietrich automobilok
nál, melyeknek üzeme tehát a lóvonta tásnál rfííntegy 
ötszörte olcsóbb.

így tehát megér hej ük a teherautomobi lóknak a 
bányaüzemeknél való alkalmazásának óriási fontosságát, 
mert sok helyen a vasuti állomás a bányától nagyobb 
távolságra lévén, közlekedési eszköz hiján a bányát eléggé 
kihasználni nem lehet ós a szállítás költségei a terméke
ket is megdrágítják. Nem ajánlhatjuk tehát eléggé 
figyelmébe a bányavezetősógeknek, hogy ott, ahol oz 
szükséges, a teherautomobil-üzemmel próbát tenni el ne 
mulaszszák.

A Lorraine-Dietrich teherkocsiknál a jó rugóvás folytán c 
e lső  2 karókon van tömör gummi ab roncs.
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A legtökéletesebb írógép.
Az ipari és technikai haladás a m odern bányászat 

terén is oly m élyreható átalakítások okozója, am elyek a 
bányászat technikájá t teljesen m egváltoztatják, más ala
pokra fektetik .

H azai bányászatunk körében igen örvendetes je len 

magasak voltak, hogy a bányavállalatok körében általá* 
nos volt az óhaj, hogy az adm inisztracionális költségeket 
lehetőleg csökkentsék. Ez a gondolat eredm ényezte azt, 
hogy a külföldi vállalatok irodáikban m indinkább té r t 
hódítottak a gyorsabban és pontosabban dolgozó irodai

ségként m utatkozik az a körülmény, hogy a bányászati 
technika m odern átalakítása mind erősebben té r t  hódit. 
Tapasztalhatjuk  ezt mind a bányászati technika, mind 
bányászati adm inisztráció terén, ahol m indinkább elfog
lalják helyüket a külföldi bányatársaságoknál annyira be
vált modern gépek és segédeszközök.

Ez alkalommal a bányászati adm inisztratív  sagód- 

eszközökről óhajtunk néhány szóban megemlékezni. A 

bányászat adm inisztracionális költségei m indezideig oly

gépek, a számológépek, irógepek és sokszorosító gépek. 
E ltekintve attól, hogy pl, szám ológépekkel tízszeres 
gyorsaságot lehet elérni és hogy az elvégzett m unka 
minden utánszám itás nélkül feltétleuül pontos ós biztos, 

elérték  a számológép használatával azt a m egbecsülhe
tetlen  eredm ényt, hogy a számolással ós kalkulációval 
dolgozó tisztviselők m unkáját könnyebbó te tté k  és a 

tisztviselők szám át körülbelül felére apasztották.

Az írógép dolgában pedig általános té r t  hódit m ár



hazai bányászatunk körében is az a nézet, am ely az 
am erikai ipari és kereskedelm i vállalatok kerében m ár a 
legterm észetesebb követelm énye az adm inisztrációnak, 
hogy üzleti levél csak gépírással irva adja meg az üzleti 
levél je llegét, mig a kézírással ir t levél csak m agánlevél
kén t szerepelhet.

A külföldi és különösen am erikai kereskedők jog
gal udvariatlahságnak veszik, ha bárki kézzel ir t levelet 
küld címükre, m ert prak tikus am erikai észjárással úgy 
gondolkodnak, hogy időm egtakarítás ’ából is feltétle
nül előnyös, ha írógéppel ir t levelet kapunk, azonkívül 
feltétlenül kellem esebb és könnyebben olvasható az író

gép tiszta írása, a legjobb kézírással irt levél. Még 
inkább kellem esebb tehát egy Írógépen irt levél olvasása, 

legtöbb em ber rósz kézírásával összelirkantott 
ákolmány<

M indezeket tek in te tbe véve, a Yost Írógép rt. igaz
gatója, Káldoir Marcel, egy nagyobbszabásu akciót indí
to tt, am elynek célja bányavállalatokat lei világosítani 
ezen technikai eszközök előnyéről. Ki' igazgató a 

legalkalm asabb időt választotta meg aRció meginditá* 
m ert most je len t meg a legújabb modellü és az 

irógép-technikí terén szenzációként fogadott látható
i)ásu Yost hógép, amely azon körülm ényeknél fogva, 
hogy festék párnával rendelkezik és központi vezetékkel 

az írás szépsége és a gép tartóssága által az összes 
létező irógéprendszereket minden tek in te tben  fölülmúlja.

Azonkívül ezen uj írógép egy kitűnő szerkezetű és 
eddig még nem ism ert autom atikus rovatvezetővel van

34. Ä B i

ellátva, m elynek segítségével szám oszlopokat írhatunk  

egym ás alá, anélkül, hogy m ást kellene tennünk, m int 
egy gom bot megnyomni, amely a tetszés szerinti szám
oszlophoz viszi a gép kocsiját.

Ezzel egyidejűleg je len t meg ji D elton-féle számoló
gép, mely mind a négy alapm űveletet oly tökéletességgel 
és gyorsasággal végzi, hogy sa já t tapasztalataink alap
ján  feltétlenül állíthatjuk , hogy egy em ber a géppel 

ugyanazon idő a la tt legalább 5 jól begyakorolt tisztviselő 
m unkáját tudja elvégezni. Tekintve, hogy a gép feltétlen 

pontossága felmenti a tisztviselőket a sok utánszám itás- 
tól, azt hiszszük, hogy a Yost Írógép részvénytársaságnak 
e/.en uj számológépe a bányavállalatok körében általános 
tetszésnek fog örvendeni.

Az adminisz! -acionális m unkák m egkönnyítésére 
szolgálnak még a különböző sokszorosítógépek, am elyek 
segítségével házilag készíthetők sürgős esetleg d iszkrét 
term észetű sokszorosítások a különböző irodai bútorok, 
am elyek ügyes és p raktikus elrendezéssel lényegesen 
m egkönnyítik az irodai m unkákat,

A magunk részéről szívesen figyelm ébe ajánljuk 
bányavállalatok vezetőinek a Y ost írógép részvénytárs: 
ság ezen akcióját, ám ennek  segítségével azt hiszszük, 
hogy a bányavállalatok adm inisztracionális költségei lé
nyegesen csökkenni fognak és amely modern techniks 

eszközök segítségével, a költség csökkenésével arányosan, 
a bányavállalatok adm inisztrációja is tökéletesedni fog, 

am ennyiben aránylag igen csekély áldozatok árán szép, 
tiszta, gyors és pontos munka érhető el.

-  y « ________ ____________ 1908.
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A  nem esopál.
A régi m agyar dicsőséggel együ tt le tűn t a híres 

m agyar nemesopál is ós nem sok idő fog eltelni, m ire az 
opál bányászat nem szerepel többé az állami bányászatban.

Evről-óvre csökken a fogyasztás és ma m ár o tt 
tartunk , hogy az állam  évi 65,000 koronát fizet rá az 
opáJJjányászatra és mindössze 1000— 1500 koronára rúg 
évente a uem esopál eladásából származó bevétel.

Addig, m ig a hires bérlők gazdálkodtak, élénk volt 
az élet Dubnikon és Predbányán. 4 —500 munkás is dol
gozott állandóan és az egész világon dom inált a m agyar 
nemesopál.

A K elet különösen kedveli ezt az ékkövet és a 
legnagyobb export Törökország leié irányult. De jö tt  az 
ausztráliai tüzopál, am ely kiszorított! olcsóságával 
nem esopált és ma m ár a kincstár nyakán 240.000 drb. 
nem esopálkő alkalm atlankodik, nem kis gondot adva az 
államnak, hogy mikor és kinek adják el ezi^a töm énte
len ékkövet. __

A nemesopál letűnéséhez m ég nagyban hozzájárult 
az a babonás h it, hogy viselője szerencsétlen lesz, 
továbbá az a körülm ény is, hogy a kő formája és csi
szolása nem felel m eg mai modern kor követel
ményeinek.

Az opált m ár ősidők óta vagy ováljiJakura, vagy 
félgöm bform ára csiszolják. Dubnikon (opálbánya) még ma 

is 3 elsőrangú csiszoló foglalatoskodikKa nemesopál csi
szolásával, akik mind m ár vagy 30—40 éve élnek ott, 
azonban ők sem tudnak  más csiszolási form át ajánlani, 
m iután a fénytörés és színjáték más formátumnál teljesen 
megsemmisül.

P ed ig  m egjósolhatjuk, hogy a nemesopál m ég egy- 
szer d ivatba jön  és talán szerencsés lesz az a váuaikozó, 
aki akkor az opál bányászat so rsát a kezében tartja .

A nemesopál az ékkövek királya. A briliáns csak 
csiszolás által kapja tü z é t ; rubin , zafir, sm aragd, topáz 
mind egyszinüek, bárhogy és bárm ely formában csiszol
ják is őket. E llenben a nemesopálnál m ár nyers állapot
ban megvan a szinjátéka és legegyszerűbb csiszolás 
m ellett is a legpom pásabb színjátékot m utatja,

Az u tóbbi időben különösen m ágnáskörökben nagy 
a kereslet a nem esopálban, ugy hogy a szebb és nagyobb 
példányok ma könnyebben helyezhetők el, m int az 
olcsóbbak.

H a valamely bányászati ág alkalm as állami keze
lésre, az opálbányászat az egyedüli, am ely csak m agán

kezekben virágozhatok, am it a m últ m ár igazolt is. Éppen 
ezért igyekszik az állam túladni valahogy az opál
bányászaton.

É rtesü lésünk  szerint a feltételek rendkívül kedve
zők és az alábbiakban közöljük a tá jék o z ta tást:

Tájékozás
a dubniki (opál bányák) opál készlet és az opálbányák el

adására vonatkozólag.

Az eladás tá rgyá t Vörös v;'gás község határában 
lévő m. kir. állami k incstári ncm esopálbánjTák és azok 
kültartozékai képezik, m ég ped ig :

a) Símonkabánya, hasonnevű hegy délnyugati 
lejtőjén 8ö5 m éterrel a tenger szine f e le t t ; nagy k ite rje 
désű külm üveletekkel és jelenleg fen ta rto tt két táróval 
(Simonki és Emiliatáró).

b) Táncoskabánya 486 m éterrel tenger szine 
felett, hasonnevű hegy nyugoti oldalán, két táróval, 
melyek jelenleg  művelés a la tt nem állanak.

C)  Lubinkabánya, az opálbányászat központjában, 
felülről lefelé Lest ina, K ároly, F rigyes, Ludovika, felső 
és alsó József-tárókkal és Vilmos-altáróval és az utóbbi 
a la tt 67 m.-re m ély íte tt aknából 15, 30, 50, 67 m. mély 
szintekkel.

d) Csolói kutatás.
A bányához tartozik  Dubnikon 12 hold 617 öl és 

P rédbányán 39 hold 1051 öl kert, rét, szántó, hányó és 
egyéb üzemi célokra szolgáló földterület.

Az opálbányához a következő épületek ta rtoznak :

1. Dubnikon:
a) bányahivatali épület, em eletes (bérlő lakház) 

udvarral, k ertte l és pincével ;
b) az előbbihez épült csiszolómühely és pénztár 

fasz ínnel;
C) istálló és m unkáslakóház ;
d) fedett tekepálya;
e) zuhanyépü le t;
f) ellenőri lakóház és a hozzátartozó istálló és 

kocsiszínnel ;
g) csiszoló m unkáslakóhi' állami iskola, istálló és 

: k e r t te l ;
ii) bányaaltiszti lakóház, pincével és istállóval ;
i) bányavezetői lakás, istálló, fa és kocsiszínnel, 

két scrtésól, pince, csűrrel és kerttel.

77. Prédbányám
a) munkáslakóház, 4 m unkáscsalád részére, kórház

helyiséggel ;
b) 2 m unkáslakóház, 3 munkáscsalád részére, istálló 

és k e r t te l ;
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c) kovácsmühelyépület, emeletes földszinten kovács 
műhely és 2 munkáscsalád részére lakás, emeleten 2 gép
kezelői lakás, üzemi iroda, hozzátartozó istálló, ól és kis 
kerttel;

d) József-tárói rendelőház, emeletes földszinten, 
ácsmühely, anyagraktár és egy munkáscsalád részére 
lakással és pincével. Emeleten rendelőház, felvigyázói 
szoba ós bányaintézői lakás, istálló, ól ós kerttel;

e) kovácsmühellyel szemben fából deszkaraktár;
f) kovácsmtlhelyhez tartozó szénpajta.

111. Üzemiépületek:

a) Anka, gép ós kazánház két Field álló-gőzkazán
nal, 2 lemeskémónnyel, kóthengerü HP. szállitó-gőzgép
pel, tápszivattyuval és teljes aknaberendezéssel.

Tartalékban vascsővezetékkel ós 5 darab pulsc- 
móterrel.

b) Robbanóanyag-raktár;
c) vizerőre berendezett egy pengéjű fűrész és deszka

raktár ;
d) vasút a bányában, melynek hossza 2709 m. és 

a külszinen .274 fm., összesen 2983 fm.
** *

Mint a fentiekből kitűnik, óriási befektetéseket 
eszközölt az állam opál bányáikban, amelyek összege 2*5 
millió koronának felel meg. Már pedig magánvállalkozó 
ilyen fölszerelések mellett feltétlenül fellenditené az 
opálbányászatot ós nemcsak megmentené ezt a rengeteg 
investiciót, hanem a magyar bányászaton is nagyon sokat 
lenditene.

A legelső szakemberek állítása szerint Dubnikon 
ós környékén még ma is annyi opál van, hogy egy kis 
utcát ki lehetne belőlük kövezni Már pedig azt a ren
geteg nemesopált nem szabad otthagyni a föld gyomrá
ban, még az esetben sem, ha — legyen szabad Wartha 
Vince szavaival élnünk — a női cipősarkokat verjük 
ki velük.

IRODALOM.
— A Magyar bányajog, dr, Balkay Béla és dr« SzeÖke 

Imre közkézen forgó kézikönyvének második kiadása 
megjelent.

Ez a hir többféle szempontból is különös figyelmet 
érdemel. Egyrészt, mert ez az első, bányászatra vonat
kozó magyar munka, amely második kiadást ért s igy 
abból, hogy aránylag rövid idő alatt elfogyott, arra is 
következtethetni, hogy a hazai bányászat újabban örven. 
detes lendületet vett, Mutatja azonban másrészt azt isj 
hogy bányászaink már nem igen bíznak abban, hogy az 
uj bányatörvényt rövid idő alatt megkaphatják s a ma
gyar bányászat fölvirágozása még mindig messze van.

A Magyar bányajog második kiadása is elsősorban 
a gyakorlat céljainak szolgál s azért felöleli az egész 
hazai joganyagot, mely a bányászattal bármiféle vonat
kozásban van, úgy hogy ebből a szempontb ól minden 
más jogi kézikönyv használatát fölöslegessé teszi s az 
első kiadásnak csaknem kétszeres terjedelmét éri el,

Használatát nemcsak igen bő betüsoros tárgymu

tató ós részletes tartalomjegyzék könnyíti meg, hanem 
különösen az is, hogy az egyes fejezetek kommentálására 
szolgáló bevezetéseket a szerzők megfelelően bővítették 
s ezzel a laikusoknak is hozzáférhetőbbé tették a jog- 
anyagot. A gyakorlatban minden tekintetben bevált 
munka értékét igen emeli, hogy ezen bevezetések else
jében részletesen meg van határozva az anyagnak az a 
területe, amelyen az ásványszén a földtulajdonos 
rendelkezése alatt áll, amit az Erdélyhez és a volt határ
vidékhez tartozó területekre nézve eddig mindig nehéz 
volt kikutatni. Ugyanezen fejezet fejti ki a kőszéntől 
járó bányavám eddig közelebbről nem tárgyalt kérdését. 
Az ujabb technikai fejlődés következményeinek tesz ele
get a második kiadás, amikor a villamos berendezésekre 
vonatkozó összes szabályokat tárgyalja, mig a balesetek
ből folyó kártalanítás kérdésében kifejlődött birói gya
korlatunk teljes bemutatása az ujabb jogfejlődés terén 
tájékoztatja a bányavállalkozókat. Az adók és illetékek 
szintén értékes kiegészítés nyert, úgy hogy a bánya- 
vállalatok ezen a téren is hasznos útbaigazításban ré
szesülnek.

A negyven ivnyi terjedelmű kötet az Apolló iro
dalmi és nyomdai részvénytársaság adta ki s az ára tiz 
korona. Megrendelhető. A Bánya kiadóhivatala utján.

— Bányászati és Kohászati Lapok. A Bányászati 
ós Kohászati Lapok legutóbbi száma most jelent meg 
érdekes tartalommal. A vaskos füzet legnagyobb részét 
Wahlner Aladárnak „Magyarország bánya ós kohóipara 
1907, évben“ cimü tanulmánya fogtalja le, amelyben ki
merítően ismerteti a magyar bányászat és kohászat 1907. 
évi eseményeit, Vnuisko Ferenc Magyarország só bányá
szatáról* j r t  tanulmánytLS ezenkívül Bosznia és Herce
govina bányászatának és kohászatának ismertetése zárja 
be a füzetet.

— Magyarország Vármegyéi és Városai. A tudo
mányos akadémiára valló alaposságú, óriási munka az, 
amit a mai hazai kultura megörökítése érdekében végez 
az Országos Monográfia Társaság. Minden egyes vármegye 
és város monográfiáját az érintett vidék jelesebbjeinek 
tollából közli. Minden egyes müve vaskos, díszes kötetet 
tesz ki. Egy-egy ilyen kötet igazi enciklopédiái mü. Tu
domány, művészet, történelem, földrajz ós a közgazdaság
— igy a bányászat és kohászat s a velük összefüggő 
összes iparágak — legtökéletesebb leírását tartalmazza. 
Akit valamely bányavidéknek vagy kohóműnek-gclapos ós 
egyben irodalmi nivón álló leirasa érdekel, annak mulha- 
tatlanul szüksége van az Országos Mpnografia Társaság 
(V. Akadémia palota.) kiadásában megjelenő Magyaror
szág megyéi ós városai cimü munkára.

Körutazás Amerikába. Vértesy Károly, akinek 
már több érdekes útirajza jelent meg, vaskos könyvet 
adott ki amerikai élményeiről. A könyv több mint 800 
oldalon, 200 képpel ismerteti meg az északamerikai 
Egyesült Államokat. Vértesy Károlynak éles megfigye
léseit bizonyára érdeklődéssel fogadja a magyar közönség, 
mert ebben a munkában kellemes és tanulságos olvas
mányokat talál. A könyv 12 koronáért rendelhető meg a 
szerzőnél Zomborban, vagy lapunk kiadóhivatala utján.

— Bányászati Évkönyv az Í909. évre. A magyar* 
bányászati irodalom ép oly szerény, mint a magyar bá
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nyászat. Most forr és fejlődik, de az arányok napról- 
.napra nagyobbodnak. Ami a szakirodalomban eddig meg
jelent, az mind elsőrendű munka, amely a legtöbb esetben 
a külföldön is elismerést szerzett a magyar névnek. De 
nagyon elveszi kiváló szakíróink kedvót az a körülmény, 
hogy alig van olvasó közönségük. A magyar bányászati 
irodalomnak nagyon kicsiny a publikuma. A bányászatra 
vonatkozó adatok és az ismeretekre utaló tájékoztátó 
még nem jelent meg a magyar irodalomban. Hiányt pótló 
munka lesz tehát a Bányászati Évkönyv, amely január 
elején jelenik meg. Ezen kézikönyv 300 illusztrált olda
lon fog megjelenni és tartalmazni fogja, az összes ma
gyarországi bányahatóságok, állami és magánbányák 
pontos leírását és jegyzékét; az összes vezetők, hivatalos 
szentélyek és alkalmazottak névsorát; előjegyzési naptári 
részt; kiváló szakciklfeket, a melyeket a selmeczbányai 
főiskolai tanárok és az ország legelső szakférfiai bocsá
tottak rendelkezésünkre. Ezzel a szerény munkánkkal gya- 
rapitani óhajtjuk a magyar bányairodalmat. Az évkönyv 
ára csak 4 korona. Előfizetőink azonban fele árban kap- 
iák. A megrendelések a könyv árával együtt A Bánya 
kiadóhivataiához Küldendők.

T isztelette l kérjük azon  olvasóinkat, ak ik 
nek huzam osabb ideig küldtük lapunkat, hogy  
az elő fizetési dijat beküldeni szíveskedjenek. 

Akiknek elő fizetése  lejárt, kérjüK*azt m eg
újítani, hogy a lap küldésében* fennakadás ne  
forduljon elő. 

E lőfizetési dij 
E gész évre 12 korona  
F él 6 
Negyed „ 3r „ 

„A BÁNYA“ 
kiadóhivatala .

K

BÁNYÁSZATI HÍREK

A Magyar általános kőszénbánya tőkeemelése.
A magyar bányászat naejy erejét ós diadalát kon

statálja a Magyar Általános Köszénbánya Részvénytársa
ság állandó örvendetes fejlődése. Ha elképzeljük azt, 
hogy egy bányavállalat a legnehezebb viszonyok között 
indulva, rövid tiz óv alatt annyira haíadt és olybá fejlő
dött, hogy nemcsak hazánk egyik legelőkelőbb és leg
számottevőbb oly bányavállata, amelyre az ország büsz
kén tekinthet, hanem oly vállalat is, amely különösen a 
kor és a technikai haladás legmagasabb színvonalán álló 
műszaki berendezésével a kontinens legkiválóbb bánya- 
vállalatai közó sorakozik, — nem lehet eléggé hálával 
adózni azoknak, akiknek nagy érdeme ezen bányavállalat 
széles alapú egészséges fejlődése.

Mindezt a legnagyobb elismeréssel konstatáljuk 
most is, abból az alkalomból, hogy a Magyar Ál
talános Köszénbánya Rész vény társulat Teleki Géza 
gróf elnöklésével rendkívüli közgyűlést tartott. Az 
igazgatósági jelentés, amelyet Szende Lajos vezér- 
igazgató terjesztett elő, tájékoztatta a közgyűlést

azokról a vezető szempontokról, amelyek az igazgató
ságot arra indították, hogy az alaptőke felemelését java
solja. Hogy az ipari szénszükséglet állandó növekedé
sével lépést tartson a társulat, a bányamüveket folyto
nosan fejlesztették, mihez képest nagyarányú befektetés 
és a forgótőke szaporítása vált szükségessé. Az 1900. 
évi zárószámadásnak az 1908. évi mérleggel való össze
hasonlításából — mely utóbbit a rendes közgyűlésnek 
fogják előterjeszteni — kitűnik, hogy a társulat össz- 
vzgyona ez idó alatt több mint 20 millió koronával gya
rapodott. Az eddig követett óvatos osztalékpolitikának 
köszönhető, hogy ehhez a vagyonszaporulathoz a társulat 
saját bevételeiből és tartalékaiból 14 millió koronával 
járult és csak mintegy 6 millió koronát kellett kölcsön 
utján beszereznie. A széntermelést az 1900. évi 10 millió 

j métermázsával szemben 20 millió métermázsára fokozták,
I nagyarányú mészégető telepet és brikett*gyárat létesi- 
 ̂ tettek, melyek üzeme jövedelmező. Ez alatt az idő alatt 

az osztalék megkétszeréződött és a folyó évre az igaz
gatóság az osztalék további emelését heUezi kilátásba. 
Tekintettel az ország állandóan nagyobbodó szénsztik- 
ségletére szükségesnek és hasznot hajtónak mutatkozik 
a társulati bányamüvek további fejlesztése, mig ellenben, 
ha ez irányban szünetet tartanának, az sem a közérdek
nek, sem a társulat érdekének nem válnék ’avára. A 
javasolt alaptőkefelemelést az üzemek további fejlesz
tésére, ujabb vállalkozásokra, valamint a függő tartozás 
kiegyenlítésére fordítják. A közgyűlés egyhangúig el
fogadta az igazgatóság javaslatait, melyek szerint, az 
alapszabályok értelmében a kibocsátására kerülő uj rész
vények felét 500 koronás árfolyamon a régi részvénye
seknek ajánlják fel elővételre, mig másik felét az 
igazgatóság értókesiti. Az egész kibocsátás sikerét, vala
mint a szabadkézből eladásra kerülő részvények külföldi 
piacokon való elhelyezését egy bankcsoporttal kötött 
előzetes megállapodással biztosították.

Resica.
Resicán, helyesebben a közelében fekvő dománi 

szénbányában az elmúlt héten megrendítő szerencsétlen
ség történt. A bánya mélyéből mérges gázok törtek ki, 
amelyek tizenhárom bányásznak oltották ki az életét. 
December 15-ike volt az a szomorú nap bányászokra 
nézve. Még élénken emlékezett mindegyikük a szörnyű 
radbodi rémre, több, mint kétszáz bányász pusztulására. 
De senki sem sejtette, hogy a resicai Almássy-aknában, 
amelyben annyira ügyeltek a biztonságra, tizenhárom 
derék magyar bányász életét fogja veszteni.

Kutattak a katasztrófa okai után. Hivatalosan és 
nem hivatalosan és egybehangzóan konstatálták, hogy a. 
katasztrófát elemi csapás okozta, hogy nem játszott 
közre gondatlanság vagy mulasztás. A bányalámpák 
rendbeu voltak. A szellőztető készülékek is rendesen 
működtek. Mi okozta hát a nagy szerencsétlenséget ? Ez 
az a kérdés, amelyet még eddig nem sikerült kideríteni. 
A bányalég robbanása váratlanul lepte meg a bányászo
kat és a i'elismerhetetlenségig égette meg őket. A. sze
rencsétlenség az Almássy-ákna nyolcadik szintjében tör
tént. S még szerencse, hogy nem csapott át a többi szin
tekre, ahol sok munkás dolgozott. Ezeket is a tizenhár
mak áorsa. érhette volna.



A vizsgálat m ég nein fejeződött be teljesen. D e 
nem is tud  a vizsgálat egyebet k ideríteni, m inthogy 
robbanás tö rtén t, am elynek senki sem volt az okozója. 
A tizenhárom  bányász tragikus vége nem terheli senki
nek a lelkiism eretét, m ert az elemi csapások ellen nem 
tudunk kellően védekezni. S így volt ez a resic; 
katasztrófa alkalm ával is.

ím e az óvóintézkedések csak arra  voltak jók, hogy 
bányászt m egnyugtassák, hogy nem forog az élete vo- 

szedelemben. A fekete rém re ki gondolt?  Senki. És jö tt  
és tizenhárom  áldozatot v itt magával.

A katasztrófa nyomában mélységes részvét aki 
m indenütt. Az elpusztultak családjáról a társláda gondos
kodik. Abban a szintben, ahol a katasztrófa tö rtén t, be
szüntették  a munkát, amig vizsgálat teljesen befejező
dik. Már valamennyi áldozatot eltem ették, A komor 
koporsósort nagy pompával, fényes papi asszisztenciával 
s a gyári zenekar zenéje m ellett k ísérték  el tem e
tőbe. A tem etésen o tt volt az egész város és a környék 
lakossága.

A szerencsétlenség dolgában interpelláció is volt 
a képviselőházban. Az interpellációt Mezőfí V ilm os‘in
tézte a pénzügym iniszterhez s abban a tá rsu la to t okolta 
a szerencsétlenségért. Nem bíráljuk ezt a beszédet, csu
pán tényként kell m egállapítanunk, hogy a képviselő ur 
egy nappal interpellációjának elmondása előtt fent já r t  a 
társaság irodájában és pénzt kért egy szerkesztésében 
megjelenő lap vészére. Anélkül, hogy bármi összefüggést 
keresnénk e két esemény között, meg kell állapi tanunk 
azt is, hogy a társaság a legjobb karban ta rtja  a bányáit 
és m ulasztás egyáltalában nem történ t, Ezt az álláspon
tunkat különben W ekerle  m iniszterelnök is igazolta az 
interpellációra ado tt válaszában.

— A „Bánya“ karácsonyi szám a. Olvasóink
nak akartunk kellemesen szórakoztató olvasmányt 
nyújtani ünnepi számunkkal. Azt hisszük, hogy 
sikerült is ezt a célt szolgálnunk s mindazok, akik 
olvasóink táborában vannak, szeretettel fogadják 
A Bányát díszes ünnepi köntösében, A lap tartal
mát nem méltatjuk, ez a jog csak az olvasót illeti 
meg. Mi pedig arra kérjük tisztelt olvasóinkat, 
hogy lapozzák figyelemmel ezt a lapot, tegyék 
meg észrevételeiket, hogy teljesen az ő szellemük
ben, a magyar bányásztársadalom szellemében ké
szülhessen s az a kapocs, amely e lap és olvasói 
között fennáll, még szorosabbá váljék. Ez a mi 
célunk s ennek jegyében bocsátjuk közre ünnepi 
számunkat is.

— Személyi hir. A király  Veith Béla mérnököt,
szab. Osztrák-M agyar áNam vasuttársaság vezér-

igazgatóját udvari tanácsossá nevezte ki. Ez a k itüntetés 
érdem es em bert ért, akinek nagy része van hazai ipar 
és különösen egy virágzó m agyar vállalatnak fejleszté
sében. — Andreics János főbányatanácsos, ak it hetekkel 
ezelőtt, m ikor hivatalába ment, súlyos baleset ért, immár 
annyira gyógyult, hogy az ünnepek után m egkezdi h i
vatalos működését.

— Pusztit a dinamit. Az elm últ héten ism ét re t
tentő pusztítást m üveit a dinamít, Több m int száz em

ber veszte tte  az életét. Ez a tragikus h ir  kissé m eg
döbbenti a közönséget s azután m indenki napirendre té r  
fölötte. íg y  van ez a dinam itkatasztrófákkal. A szakkö
rök nem foglalkoznak elég komolysággal ezzel a k éré s
sel, nem gondoskodnak arról, hogy a teljes biztonság 
kedvéért olyan robbantószerek alkalm aztassanak, amelyek 
a m unkások é le té t nem veszélyeztetik. A legújabb din; 
m itkatasztrófa a Panam a-csatorna mentén levő Obispo- 
ban tö rtén t, ahol negyven tonna dinamít. a légbe röpült. 
Az obispói szerencsétlenségnél tiz ember meghalt és 
ötven megsebesült. Az áldozatok legnagyobb része spa
nyol ember. A szerencsétlenséget a dinan^itnak a rob
bantó munka előtt* tö rtén t véletlen meggyulladásával 
magj'arázzák. A rázkódás következtében több más szál
lítmány, összesen huszonhét tonna dinamit is föl robbant.

Országos Vaskereskedelmi Részvénytársaság. 
Annak idején h ir t adtunk arról, hogy a korm ány fölbon- 
to tta  a Juhos-céggel fennállott szerződését ós az ál
lami vasmüvek gyártm ányainak árusításá t egy fővá
rosi pénzintézetre bizta. A pénzintézet külön részvény
társaságot alak íto tt erre a célra. Az Országos V askeres
kedelm i R észvénytársaság e hónap 14-én ta rto tta  meg a 
B udapest-E rzsébetvárosi Bank R észvénytársaság hely isé
geiben Elwiich G. Gusztáv elnöklete a la tt alakuló köz
gyűlését. Az „Országos V askereskedelm i Részvénytárs:: 
ság“ alaptőkéje egy-m illió korona, 'cé lja  a vas- és fém
ipari cikkekkel való nagykereskedés, képviseletek válla
lása, további' a vas- és fémipar körébe tartozó hazai vál
lalatok tám ogatása. A társaság  m űködését 1909. január 
11ó elsején kezdi meg. Az iga/gatóságb; választattak 
Ehrlich  G. Gusztáv, JBopper Mór, W alla  József, Jü n k er 
Pál dr. és^A rányf Ignác „urak. A felügyelő-bizottságba: 
Gelléri Mór kir. tanácsos (elnök), H irm ann Ferenc, K lop
fer Jaques, Nessi Gyula és M ajfhényi B éla urak. Az ala
kulást követő igazgatósági ülésen igazgatósági elnökké és 
vezérigazgatóvá E hrlich G. Gusztáv, ügyvezető igazgatóvá 
pedig A rányi Ignác választattak meg.

— A tarifabizottság és a petroleumipar. A tarifa- 
bizottság  e hó 17-én Szterényi József kereskedelem ügyi 
állam titkár elnöklésével é rtekez le te t ta rto tt, am elyen 
elsősorbau a petroleumipar támogatására vonatkozó 
k érdést tárgyalták . A hazai kőolajfinom itógyárak ugyanis 
azt kérték , hogy nagyobb díjszabási kedvezm ényben 
részesítsék őket. Több fölszólalás után az elnöklő állam 
titk á r  abban foglalta össze a bizottság vélem ényétjjhogy 
a bizottság egyhangúlag javasolja, hogy a petroleum - 
finomitó ip a rt elutasítsák a díjszabási kedvezm ényekre 
vonatkozó kérésével. A m ásodik tá rgy  a Fiúm én át 
behozatalra kerülő nyersvas díjkedvezményezése volt. 
A bizottság hajlandó a speciális nyersvas-nem ek részére 
megadni kedvezm ényt, am elyekre a m agyar iparnak 
szüksége van és am elyek nálunk nem szerezhetők be, 
azonban általános kedvezmény m egadását a nyeisvas 

j behozatalra nem vél javasla tba  hozhatónak. Az érte- 
j kezlet utolsó tá rgya a Gácsországból tüzelési célokra 

behozandó nyerspetroleum díjkedvezmény ezése volt. A 
vita során négy különböző álláspont ju to tt kifejezésre a 
kedvezm ények föntartása vagy m egszorítása tek intetében. 
Az elnöklő á llam titkár azzal zárta le a v itát, hogy a 
kérdést a m iniszter döntése alá terjeszti, aki az é r te 
kezleten hallo ttak  gondos és alapos m érlegelésével oldja 
meg a kérdéseket.
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A Kazinci kőszénbánya r.-t. 1908. julius 31-én 
lezárt m érlege szerint 130,290 K  volt a bruttó-jövedelm e, 
amiből a költségek, kam atok és adó 61,093 K -t vettek  
igénybe, leírásokra 48,000 K -t fordíto ttak , ugy hogy 
21,197 K  tiszta  nyereség m arad a tavalyi 19,130 K-val 
szemben, am it az előző évekről áthozott 215,579 K  
veszteség csökkentésére fordítanak. Az összes beruhá
zások 1.528,098 K -ra rúgnak, am ire csak 494 232 K 
értékcsökkenési ta rta lék  van, anyagok és készletek 

.95,885 K-val vannak felvéve, az adósok 207,6ü7 K -ra 
rúgnak, amivel szemben 12,303 K  ta rta lék  van kétes 
követelésekre, ugy hogy az 1 millió K  részvénytőkén 
kivül 470,172*'K h ite lt k e lle tt igénybe venni, amiből 
213,859 K -t az érdekeltség  fizetett be.

— Nagy fizetésképtelenség egy aluminium válla- 
ta tnál Az „Aluminium Corporation“, amely néhány hó
nappal ezelőtt a lakult 12,500.000 millió F rank  alaptőké
vel, beszüntette fizetését.

— A m . kir. államvasutak vonalai mentén fekvő 
kőszénbányák heti szénforgalma. A m agyar kir. állam 
vasutak vonalai mentén fekvő kőszénbányák a novem ber 
hó 28-áig terjedő héten, hat m unkanap alatt összesen 
15.004 kocsirakom ány szenet adtak fel; 655 kocsirako
mány nyal többet, mint, az előző hoten és 492 kocsirako
mánynyal többet, m int a m últ hasonló (XI/24-től 
X I/30-áig) időszakában. Egy-egy m unkanapon átlag  2334 
vasuti kocsit rak tak  meg, 100 kocsival többet, m int az 
előző hét egy-egy m unkanapján.

— Uj petroleumforrások*- A ^B urger Ottó B ed in 
gen svájci cég Szemelnye község tájékán (Bártfa köze
lében) petróleum  forrásokra bukkant. A föltárásnak érde
kes tö rténete  van. A társaság  “Merzi Bozinszki“-nél 
szerzett engedélyt fúrásokra, de m ikor ezek nem vezet
tek eredm ényre, 1000 m éter távolságid furatott, ahol 
m agyar és galiciai ge'ologusok előre konstatálták a petró
leum előjövetelt. E gyelőre 16 m unkás dolgozik a telepen. 
E ddig  430 m éter m élységig fúrtak, de a petróleum még 
nem jö t t  felszínre.

— Kartel-részvénytársaság. A m agyarországi mész- 
gyárak, szám szerint huszonketten sa ját és a kőszénbá
nyák érdekeinek védelm ére külön elárusító részvény
társaságo t lé tesítettek . Ez a részvénytársaság most ta r
to tta  alakuló közgyűlését és igazgatóságában a Salgótar
jáni Kőszénbánya és a M agyar Általános Kőszénbánya 
is képviseltették  m agukat.

— A Szápári Kőszénbánya tőkeemelése. A szápári 
köszénbánya részvénytársaság, am ely csak az idén ala
k u lt 1 millió korona alaptőkével,» jan u ár 10-én rend
kívüli közgyűlést ta r t az alaptőke felemelése céljából.

— Román faszénkereskedelmi vállalat Magyar- 
országon. A budapesti Rontana, amely legnagyobb öt 
rojnán faszénterm elő által a lkotott kartelnek központi 
elárusító irodája, gyártm ányainak közvetlen eladása érde
kében Budapesten fiókot létesít. A fiókot Tataíiu  Mihály 
fogja vezetni. A szénrakodó részére megfelelő te rü le te t 
bérelnek az állam vasutak Budapest-Józsefváros pálya
udvarán és az öss/.együlemlő szénpor feldolgozása céljá
ból külön gyárte lepe t lé tesítenek a külső Üllői-utón, ahol 
a szénport téglaalaku b riketté  sajtolják. Az ui gyártelep  
egyelőre 25 m unkást fog foglalkoztatni és gázüzemre 
lesz berendezve. Ez az első ilynem ü gyár Magyi

•szágon.

— Közgyűlések. A hazai kőolajipar r. t., mely
800.000 K alaptőkével alakult, amire csak 75°/o, 600.000 
K  van befizetve, felhívja a részvényeseit, hogy a h á tra 
lékos 25 -ot, vagyis részvényenkint 50 k -t decem ber 
31-ig fizessék be. Ez a társaság h ir szerin t tárgyaláso
kat folytat a D anica vegyiipar részvénytársasággal 
fúzió iránt. H a ezek a tárgyalások eredm ényre vezetnek, 
akkor a H azai kőolajipar r. t. 2 évi fennállás után m eg
szűnik. — A S tandard m űszaki keresdedelm i r. t. dec. 
24-én rendkívüli közgyűlést ta r t felügyelő bizottság 
kiegészítése céljából.

KÜLFÖLDI HÍREK.
— A vasárusitás monopolizálása Ausztriábán,

A prágaf csőpanama arra indíto tta B eer szocialista kép
viselőt, hogy indítványt terjesszen elő arra  nézve, hogy 
a nagyban való vasárusitást az állam monopolizálja. A 
javaslatot képviselő ism ert prágai csőpanamával 
indokolta.

Brazília arany és drágakő kivitele. Brazíliában 
az aran}' drágakövek kivitele szempontjából főleg 
Minas Geraes jön tek in te tbe, honnan a kivitelnek m ajd
nem 90o/o-a származik. A többi államból is exportálnak 
ugyan ily cikkeket (pl. Bahiából gyém ántot, Rio G rande 
do Sulból am etisztet, M atto Grossoból aranyat stb.'), de 
sem a  term elésről, sem a származásról nem állnak m eg
bízható statisztikai adatok rendelkezésre. Ugy az arany 
mint a drágakövek kivitele jelentékenyen csökkent a m últ 
évben, mi valószínűleg a term elés csökkenésében leli 
m agyarázatát. A ranyrudakból 3.779 kilogram m ot expor
táltak  az előző évi 4.548 kilogram m al szemben és pedig 
majdnem kizárólag Londonba, hova 3.762 kg.-ot szálli- 

; to ttak. A többi 17 kg .-o t m i ' országokba v itték  ki. A 
term elt any legnagyobb része a Minas Geraesben levő 
Mine Morro Velho-bányából származik, mely egy angol 
társaság tulajdona. A gyém ántok kivitele csupán 364.170 
m ilreisre rúgo tt az előző évi 1,055.444 m ilreisszel szem 
ben. A gyém ántok kizárólag Minas Geraesből és B ahiá
ból szárm aztak és főleg Franciaországba és Angol
országba szállították. — E gyéb drágakövek (mint 
aquamarin, topáz, am etiszt, rubin, chrysolit, turm alin 
stb.) kivitele 3 0.150 m ilreisie rú g o tt az előző évi 438 860 
milreisszel szemben. N ém etország egym agában 328.708 
milreis (232.222) értékű drágakövet v e tt át. Ezek ép ugy, 
m int a gyém ántok, szintén nyers állapotban exportá lta t
nak, és csupán belföldi szükségletet csiszoltatják B ra
zíliában.

— Németország kőolajkereskedelme. A ném et kő
olajbehozatal az 1908. év első tiz hónapjában 768.866 
toilna volt, az előző év 757.992 tonnájával szemben. A 
behozatali többlet tehát 10.874 tonna. Az egyes országok 
a bevitelben a következő m ennyiségekkel vettek '-»szt, 
E gyesü lt államok 633.106 tonna (előző évi bevitele 
617.151 tonna), A usztria 89.633 (03,465 tonna), Orosz
ország 38.589 (57.223) Rom ánia 7088 (.19.482) tonna.

— Angolország fémbehozatala. An goi ország fém
behozatala az 1908. év első 10 hónapjában a következő 
volt rézérc 96.706 tonna (975.376 font sterling érték b en ): 
réz (*>2.004 tonna (2,205.330 Iont ste rling); vas- és réz
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pirít 652.241 tonna (1,058.923 font sterl.); ezüstére 
1,860.468 font sterling értékben; cinkérc 2172 tonna cink- 
lemezek 39.211 tonna. Ólom 3,168.188, higany 3,168.186 
lbs. (342.428 font sterl.).

— Galíciai nyersolaj Romániában. A galiciai 
nyerői aj termel és legnagyobb részét a romániai kőolaj- 
finomitókban dolgozzák fel. Tájékoztatásul közreadjuk, 
hogy a finomitók milyen arányban biztosítottak maguknak. 
Steana Romana 48,000 tonna ; Romana-Americana 30—
40,000 tonna opció; Vega 20,000 tonna ; a többi kőolaj- 
finomitó körülbelül 35,000 tonna. Galicia részéről 
150—180,000 tonna nyers olajat ajánlottak romániai fino
mítóknak, 40 frankjával tonnánként. Ezeket a szállításo
kat 1909. végéig fogják lebonyolítani.

TUDNIVALÓK.
— Brazília bányászata. A brazíliai bányászat vi

szonyai a lefolyt évben kedvezőtlenül alakultak s csak a 
monazit és a félnemos kövek képeztek kivétolt. A man
gánérceknek kivitele a brazíliai központi vasút forgalmi 
viszonyainak javulása folytán emelkedett ugyan, de az 
itteni terméknek az orosz mangán termeléssel erős ver
senyt kellett kiállania s ezenkívül az északamerikai 
Egyesült-Államokban kitört válsággal is megkellett küz
denie. Az aranytermelés lefolyt évben munkáshiány 
folytán szintén nagyon meg volt nehezítve, miután Rio 
de Janeiro és a többi brazíliai város jobb munkabéreket 
fizetett s a munkaerő mind oda csődült, Az arany- és 
gyémántmosók üzeme emelkedett és kielégítő jövedelmet 
mutatott föl, Sok történt az ország közepének és hegyei
nek megvizsgálása terén is s különösen a vasércnek föl
kutatása irányában, mely munkálatokat nemcsak magán
kezdeményezésre végezték, hanem az 1907. év elején 
fölállított geológiai és ásványtani bizottság részéről is, 
amely az év folyamán sikeres tevékenységet fejtett ki.

Ezzel szemben azonban a bányaügy és a bányá
szati viszonyok még a lefolyt évben sem rendeztettek 
törvényesen s mindössze Bahia és Minas Geraes államok 
tettek valamit ebben az irányban. Remélhető azonban, 
hogy a szövetségi kormány a hivatalba lépése alkalmá
val kilátásba helyezett bányajogi reformot és a bányá
szati viszonyoknak törvényes szabályozását tényleg ke
resztül is fogja vinni és a bányászat finanszírozása szem
pontjából biztos álnpokat fog teremteni.

Az aranyat Brazíliában részint bányászás vagyis 
a kőzetnek összetörése ós a bennelevő nemesércnek ki
aknázása által, részint mosás révén nyerik. A bányá
szásnál elsősorban Minas Geraes állam jő tekintetbe, 
ahol a lefolyt évben a St, John dél Rey Minning Comp  ̂
által 1907. évre kiadott évi jelentés szerint a társaság 
összesen 156,459 tonna ércet termel, amelyből 151,454 
tonna került a zuzókba.

Az Ouro Preto Gold Mines Brazil Ltd. arany ter
melése jóval csekélyebb s a legutolsó évben 24.499,63 
ősz. troy aranyra rúgott a megelőző év 23.661,86 ősz. 
troy termelésével szemben, mely mennyiség előállítására 
72,703 tonna kőzetet kellett kiaknázni cs összezúzni.

Az aranymosás, amely az aranyat nem a kőzetek
ből, hanem a folyamok kiöntéseiből rendszeres mosás 
által állítja elő, a lefolyt évben Brazíliában jelentékenyen

emelkedett és mindenütt az a törekvés volt észrevehető’ 
hogy a kézzel való mosást gépüzemmel helyettesítsék s 
a homok és iszap kiemelésére is kotrógépeket alkalmaz
zanak, Ez az tizem kizárólag amerikaiak és angolok ke
zében van, akik az északamerikai 'Egyesült-Államokban 
és Délafrikában szerzett tapasztalataikat érvényesítik itt. 
Különösen Minas Geraesben a lefolyt évben a Rio dós 
Mores és a Riberao do Carmo folyókon két kotrógép, 
Matto Grosso államban a Coxipó folyón 1 kotrógép dol
gozott, amelyek mind jól jövedelmeztek. Ez utóbbi kot
rást Matto Grosso Gqld Dredging Company végeztette, 
mely társaság Buenos-Ayresben alapittatott és a Coxipo, 
Cuyaba ós Manso folyókon húsz esztendőre kapta meg 
Matto Grosso állam kormányától az aranymósási enge
délyt és 1 millió argentínai aranypesot fektetett bele a 
vállalatba. Buenos-Ayresben még a következő társaságok 
állanak fenn, amelyek Matto Grosso államban aranymo
sással foglalkoznak: Brumndo Gold Dredging and Ex
ploration Comp, a Brumado folyó és mellékfolyói számára 
V2 millió aranypeso aranytűkével, továbbá Cabacal Gold 
Dredging and Exploration Company a Cabacal folyó szá
mára szintén V2 milió peso alaptőkével, azután a Diaman- 
tina Dredging^Company a Paraguay folyó mentén mint
egy 686.000 négyszögmértföldnyi terület kiaknázására. 
Ennek a társaságnak irz alaptőkéje 1 millió aranypeso. 
Aranymosással foglalkozik továbbá az Este Matto Gresso 
Comp. mintegy 10.290 hektárnyi területen Coxim terü
letben. Ezek a társaságok részben megkezdték már üze
müket, részben az előmunkálatokkal vannak elfoglalva. 
A Minas Geraes államban működő amerikai társaságok 
közül, amelyek az aranymo&áson kivül gyémántmosással 
is foglalkoinak s amelyeknek ezenkívül joguk van bár
milyen ásványt is aknáznia: a következőket említjük: 
a Brazilian Diamand Mining Comp., amelynek székhelye 
Portlandban van ós 1 millió dollár alaptőkével dolgozik, 
azután a Datas Diamand and Gold Comp, 100,000 dollár 
alaptőkével, továbbá Diamand King Company, amelynek 
székhelye Portlandban van 1 millió dollár alaptőkével, a 
Pittsburg Brazilian Dredging Company Wilmingtonban
500.000 dollár alaptőkével. A lefolyt évben a következő 
aranybánya ós aranymosó társaságok alapittattak ós 
kezdték meg üzemüket : az angol [JThe Minas Geraes 
Hold Fields Company (Companhia de terras aurificas 
de Minas Geraes), amelynek székhelye Londonban vaa^s
150.000 font sterling alaptőkével rendelkezik. Ez a tár
saság S. Luizban ós Inca Vierában levő aranybányák ki
aknázását tűzte ki feladatul magának. Ezenkívül ugyan
csak az angol The Conquista-Xicao Gold Mines Company 
említendő, amelynek székhelye szintén Londonban van s 
amelynek alaptőkéje 180.000 font sterling. Ez a társaság 
Minas Geraesben a Conquista és Xicao kerületekben 
levő aranybányákat fogja kiaknázni.

Sok angol ós amerikai társaság alakult, amely az 
a r a n y bányászáson kivül gyémánttermeléssel is foglalko
zott ós egyéb drágakövek bányászását is feladatul tűzték 
ki. A lefolyt évben kül nősen egy francia társaság vizs
gálta meg a Boa Mista bányát s az Aguja Suja Gold 
Minning Company nevű társaság, amelynek székhelye 
Londonban van, s amely 210.000 font sterlinggel dolgo
zik, szintén a lefolyt évben kezdte meg az Agua Suja 
mellett levő gyómánttelepeknek kiaknázását. Más társa
ságok közül még a következők működtek : a Braziliánt
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Diamant et Exploration CompM a Brazil Diamand Fields 
Corporation Limited, London székhelylyel, a Sao Jozó 
Diamond and Carbons Company, amelynek székhelye 
szintén Londonban van.

A magánérc bányászása Brazíliában aránylag rövid 
idő óta folyik, s a lefolyt évben mint már máshelyütt is 
említettük, jelentékenyen emelkedett. Ennek az ércnek a 
bányászására Braziliában két kerület jöhet tekintetbe. 
Az első kerület Miguel Burnier és Ouro Creto (Mins 
Gerées államban) és Columba (Matto Grosso államban). 
A Miguel Burnierben levő telepek részint a föld felszíne 
fölött vannak, részint a föld gyomrában. Az itt termelt 
kőzet 55°/o mangánt tartalmaz és meglehetősen foszfor
mentes. Az érc szállításánál, a szállítási dijaknak csök
kentése aéljábol, többször kísérletet tettek az előzetes 
kiégetéssel és brikettekké való préseléssel.

.^Dacára annak, h^gy Minas Geraer-ban igen hatal
mas vasérctelepek vannak, ennek az ércnek az olvasz
tására a lefolyt évben is keveset gondoltak és csak itt- 
ott tettek kísérletet kezdetleges berendezésekkel. A múlt 
esztendőben inkább a telepek eladásával foglalkoztak ós 
vasgyáraknak és kohóknak a külföldiek által való felál
lítását kísérelték meg.

A szénbányászatban sem történt semmiféle haladás 
a lefolyt évben, amennyiben még mindig csak Stha Ca- 
tharina államban termelnek szenet. Ugyanez áll a réz
ércről is, amelyre Rio Grande do Sül bán Minas Ge- 
raesben, Bahiaban, Cearaban ós Maranhaoban bukkantak 
s amelynek aknázását csak az első helyen említett ál
lamban kezdték meg racionális Tnódonw

A többi ásványok köztil a—következők fordulnak 
elő Brazíliában: turmalin, nemes beryll, torfan, topáz  ̂
hegyi jegec, gránát, zirkoniumokid, ólomfényle, platina, 
asbest. Ezek az ásványok egyelőre még vagy egyáltalá- 
baü nem aknáztatnak ki, vagy csak a benszülöttek által 
a legkezdetlegesebb módon hozatnak- a föld felszínére, 
?kkor, amikor nemes ércek keresése céljából átbaran
golják az országot. Tekintettel arra, hogy & félnemes 
köveket nagy mennyiségben kínálják eladásra, a piaci 
viszonyok nagyon kedvezőtlenül alakultakv

— Nyersolajtüzelés japán gőzösökön. A japánok 
követik az angolokat s jó példával szolgálnak arra, hogy 
a nyersolajtüzelés alkalmazásától nem* szabad elzárkózni. 
A nyersolajtüzelés alkalmazása egyre- j.obban hódit teret 
a japán tengerószetben 3 mint a „The Oil and Colour 
Trades Journal“ írja, ez a tüzelési rendszer sok előny
nyel bir, ami pedig a legfőbb előnye: lehetővé teszi a 
hajó teljes tisztántartását.

Nyolc órai munkaidő az angpl bányaüzemek
ben. Az angol felsőház elfogadta a bányaüzemek ö 
órás munkaidejére vonatkozó törvényjavaslatot. Meg
jegyezzük, hogy nálunk már több szénbányában áttértek 
a nyolez órás munkaidőre, sőt az államvasutakkal kötött 
szerződésben is foglaltatik erre nézve külön megállapo
dás, az esetben t. ' ha olyan vállalat fogadná el a nyolc 
órai munkaidőt, amelynél az még nincs organizálva.

1 ^ ^  — Az afrikai gyémántleletek. Német-Délnyugot- 
Afnka gyómántleletei, amelyekről már a múlt héten 
emlékeztünk meg, az ujabb hírek szerint valóságon 
alapszanak. A gyémáatlelet állítólag igen gazdag, a 
kövek a komokban találhatók és rendkívül szépek. A 
német kormány már táviratilag utasította a gyarmat

| kormányzóját, hogy a nyers ? gyémántokra karatonkint 
10 márka kiviteli dijat vessen ki.

TŐZSDEI HÍREK.
— Az ezüst árának visszaesése. Az ezüstnek mér

tékadó áriegyző helyén, Londonban az ezüst ára 223/io 
d.-re esett vissza. Ezt a rendkívüli alacsony árat mint
egy két esztendő óta tartó folytonos áresés előzte meg, 
mely hol erősebb, hol gyengébb volt, de ritkán szakadt 
meg ugy, hogy helyét valami lényegesebb javulási irány
zatnak átadta volna. A visszaesés arányát legjobban vi
lágítja meg az ezüstnek múlt évi és harmad év előtti 
ára, midőn azt ugyancsak a londoni tőzsdén 27, illetve
32 d.-vel jegyezték. Az állandó áresést nem mondhatni, 
hogy az ezüst túltermelése idézte volna elő, mert az 
ezüst termelése éppen az utóbbi években csökkenést 
mutat. Az áresés egészen más, a termelési mennyiségtől 
független tényezőre vezethelő vissza, mely szorosan 
összefügg azoknak az államoknak gazdasági viszonyaival, 
hol az ezüst legnagyobb forgalomhoz jut. Az ezüst ár- 
alakulasanak sorsat első sorban az indiai gazdasági vi
szonyok irányítják, mert India már századok óta a leg
jelentékenyebb ezüstfogyasztója a világnak és igy az 
ottani gazdasági viszonyok kedvező vagy kedvezőtlen 
voltától függ az ezüst árának emelkedése vagy esése. A 
hindu népeknél az ezüst nemcsak mint értékmérő szere
pel, mint a legtöbb államban, hanem a hindu nép az 
ezüstöt össze is gyűjti rendkívül nagy mennyiségben. 
Ez a thesaurirozás — magyarul kincstározásnak is lehetne 
nevezni — a hindu népeknél ősrégi szokás ós a lakos
ság ma is csak ugy hódol ennek a szokásnak, mint sok 
évvel ezelőtt. A hindu népek az évi termésből eredő 
összes jövedelmet a legszükségesebb napi kiadásokra való 
pénz kivételével ezüstrudakba vagy ezüst ékszerdara
bokba fektetik s ez jó termésű években rendkívül nagy 
összegre rúg. Voltak idők, midőn Indiának szükséglete 
ezüst rudak bán nagyobb volt, mint az egész világ ezüst- 
termelése. Ezek az idők már régen elmúltak, mert az 
ezüst termelése már jó idő óta nagyobb, mint a mennyi 
szüksége van a világkereskedelemnek az ezüstre. A 
hindu nép ezüstszükséglete azonban nagyon is ingadozó, 
mert ha a termés gyönge és az üzleti conjucturák Indiá
ban nem kedvezők, akkor a hindu nép kényszerítve van 
arra, hogy a felhalmozott ezüstjét árukra becserélje s 
igy a forgalomból kivont ezüstöt ismét a forgalomnak 
visszaadja. Ily időkben természetesen az ezüst ára 
jelentékenyen visszamegy, mert a forgalomba jutó ezüst- 
mennyiség nyomja az ezüst árát. Indiának termése az 
idén is meglehetősen gyenge és az ezüst árának éppen 
az utolsó időben történt jelentékeny visszaesését $zzel 
is kell kapcsolatba hozni. Az az eset ugyan j&ég nem 
következett be az idén, hogy Indiából jelentékeny 
mennyiségű ezüstöt hoztak volna a piacra, de már magá
ban véve az, hogy ez -évben az ezüstnek fővásárló or
szága India nem keresi az ezüstöt, elegendő volt arra, 
hogy az ezüstnek amúgy is alacsony árát még jobban 
lenyomja. A mostani árjegyzés már alig valamivel maga- 
gasabb az 1893. évi legalacsonyabb jegyzésnél, mikor a 
standardezüst ára Londonban csak 21V2 d. volt. Ehhez 
a jegyzéshez jutott az ezüst ára folytonos esés követ
keztében 1873 óta, mikor a főbb kereskedelmi államok-
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bán az aranyvaluta véglegesítése az ezüstöt elértéktele- 
nitette. Addig az időpontig a standardezüstnek az ára 
Londonban 60 d. kürül ingadozott meglehetősen ál
landóan,

— Az amerikai vaspiac. Az acél vágányok bán e 
héten feladott rendelések a Penssylvánia-vasut által 
megkötött 135.000 tonnát beleértve. 185.000 tonnát 
tesznek ki. Nyersvas iránt nagyobb kereslet mutatko
zott, de felteszik, hogy csupán a küszöbön álló leltározás 
alkalmából eszközölt vásárlásokról van szó. A tényleg 
feladott rendelések azonban csekélyek. A vásárlók tón-/ 
náüként 1772 dollárt franco ajánlottak fel. Egyes eladók 
l63/4 dollárt követeltek. Túlnyomórészt 17 dollárt és 
ennél többet is kérnek tonnánként. Építési idomvasban 
az üzlet vonatott. A fehér és fekete bádoghengermüvek 
termelőképessége emelkedett. Számos, platina előállíts - 
sával foglalkozó mii teljesítőképességének 90°/o-ával, az 
acél tröszt pedig teljes munkaképességének 57%-kal 
dolgozik. Némely jelentések szerint 20.000 tonna tükör- 
’asat adnak el Amerikában.

Szerkesztői üzenetek.
Hű olvasó. Budapest. Teljesen igaza van, Hiány

zik az a nagy, teljesen megbízható szakmunka, amely a 
hazai bányászatot összes ágaiban és részeiben, a bányá
szati tudomány legmagasabb színvonalán ismertesse^ 
Nagyon szép ós üdvös és bányászatunk fejlődésének 
méltó is lenne, ha ily müvei rendelkeznénk. Ámde mi 
azt véljük, hogy egy ily nagy munka mégsem teljesítené 
azt a szolgálatot, amit ön a tőke felvilágosítása tekinte
tében ily műtől vár. Ha a tőkét fel akarjuk világosítani, 
ez esetben rövid, velős, feltétlen hiteles adatokat tartal
mazó, világosan megírt essayre van szükség, oly ismer
tetésre, mint a milyet pl. Andreics fő bányatanácsos a 
hazai széntermelésről irt. Ha már most a bányászat 
minden egyéb ágazatát az arra illetékes szakember igy 
megírná, az esetben vajmi hamar rendelkezésre állana 
az a munka, amely a hazai bányászatot szakszerüleg és 
hitelesen ismertetné. Ezt követhetné azután az által 
megpendített nagy bányászati mü, amely kompendiuma 
lehetne a hazai bányászatnak.

„Állami vasmüvek.“ Ketté kell a kérdést válasz
tani, mert itt is áll, hogy „qui bene distinguit, bene 
docet. — Hogy a pénzügyminiszter, dacára a budget 
indokolásában kifejtett helyes álláspontjának, mégis „má
sokra“ bizta az állami vasmüvek gyártmányainak árusí
tását, — azt hisszük, hogy erre mégis a jól megfontolt 
üzleti szempont lehetett az irányadó, ügy látszik, hogy 
a praktikus miniszter nem igen bízott az állami vasmű
vek igazgatóságának commerciális ismereteiben és jobb
nak találta nem experimentálni. Ebben tehát nem látunk 
valami nagy szerencsétlenséget. Más kérdés azonban, 
hogy a m. kir. állami •asinüvck termelése és általában 
mii szaki vezetése azon a magaslaton áll-e, hogy verseny- 
képes kereskedelmi árukat képes előállítani. Ennek a 
kérdésnek megválasztása túlhaladja a szerkesztői üzene
tek keretét, miért is erre külön fogunk visszatérni.

N—y. mérnök urnák. Nagyon szívesen közöljük 
szakcikkeit. Most beküldött cikkét erős támadó iránya 
miatt nem közölhetjük. Jusson eszünkbe Széchenyi István

mondása: „Oly kevesen vagyunk, hogy az apagyilkos
nak is meg kellene kegyelmezni.“ Oly kevés kezdemé
nyezéssel találkozunk bányászatunk terén, hogy igazán kár 
az ily jóhiszemű vállalkozót elriasztani. Neki a legnagyobb 
baja, hogy rosszul fogott hozzá.

M J. Zalatna. Szinte Hihetetlen felfogás! 
Hát azzal, hogy mi ismételten kijelentettük, hogy bá
nyák Jfözvetitésével nem foglalkozunk, mi dehonestáljük 
az üzletek  ezen nemét ? Elannyira nem, hogy részünk
ről szívesen támogatnánk egy ily közvetítő irodát, fel
téve, hogy egész komoly alappal birna.

A K B$la Készséggel teljesítettük 
kérését. Irtunk Párisba, a legelső helyről fog ön teljesen 
hiteles információt kapni.

Első előfizető. — Nagyon kedves öntől, de minket 
igazán cseppet sem bánt. Nem akarjuk egyszerre az 
egész világot meghódítani. Teljesen meg vagyunk elé
gedve eddigi eredményünkkel, az a nagy és igazi rokon- 
szenv pedig, a mellyel * működésűnket bányász-társa- 
daloin fogadja, valóban büszkévé tesz bennünket. — A 
könyvet megszereztük és a mai postával elküldtük.

K K Abrudbánya. — Ismerjük az 
tőt, egész nyugodtan léphet vele társas viszonyba.

J. L T  bányagondnok urnák. Elismerő soraiért 
köszönetét! Mai számunkban megtalálja ezen uj szén
bánya adatait.

Sz. M. Budapest. Ugyan hogyan állíthat ilyet! 
Tessék a m. kir. geologiai intézet gyűjteményét meg
tekinteni. Bátran merjük állítani, hogy a kontinens bár- 
mely gyűjteményével kiállja a versenyt.

W. B. Dobsina.— 1. .Országos jellegű, vagy 
nagyobb bányavidékre kiterjedő bányász olvasó-egyesület 
sem a külföldön, som Magyarországon nincs, hacsak 
német és francia bányászatban alakult szakszervezetek 
könyvtárait nem minősítjük ilyeneknek, miután azok 
többnyire könyvtárral is rendelkeznek. Ezek a szerve
zetek azonban inkább többé-kevésbé szociálista jellegű 
politikai pártszervezetek s nem olvasókörök. Ellenben 
úgy a külföldön, mint nálunk minden nagyobb bánya
telepen van olvasókör, ezek azonban rendesen altiszti 
olvasókörök, de könyvtáruk a munkások rendelkezésére 
is áll. 2. A bányatisztek, valamint az altisztek min
denütt szerveztek országos jellegű egyesületeket, amelyek 
azok szellemi nívójának emelését tűzték ki célul s fel
olvasással, valamint egyes szaklapé istápolásával ̂ ipar
kodnak ezt elérni. Ha néháay szaklapot végig néz, azok 
cimébén számos ily egyesületet talál megnevezve, mint 
amelyeknek az illető lap az egyesületi ''lapja. Nálunk 
ilyen a Selmecbányán megjelenő „Jó szerencsét“, Ausz
triában különösen a Grazer „Montan Zeitung“, Sziléziá- 
ban a „Kohle und Erz“ A munkások lapjai mindenütt 
munkáspártok, inkább szociális, illetőleg politikai org; 

t nuniai. Olyan intézmény, amely a bányamunkások műve
lődését szolgálná elsősorban, sem nálunk, sem külföldön 
nincsen, A Kertész Ferenc tanárjelölt által Felsőgallán 

^kezdeményezett népakadémia most készül működését 
tatabányai munkások speciális szükségleteinek tekintet
bevételévéi ezekre is a környéken (Tatabánya) kiterjesz
teni. 3. Olvasókörök alapszabályait bármely nagyobb 
bányatelep, amelylyel összeköttetésben áll, szívesen meg
küldi, de amint mondottuk, ezek többnyire altiszti ol
vasókörök.



SALGO=TAR JANI=KOSZENBANY A

RÉSZVÉNY=TÁRSl)LAT

il tá rsu la t szÉ a term tlist é le n k é n t:
Salgótarjáni bányákban —  10 millió 
a Petrozsény - Farkasvölgyi 
bányákban —  —  —  ÍJ millió

A vezetése a la tt álló Esztergom-Szászvári 
köszénbánya részvénytársaság term e
lése évenként:

Q ongh-A nnauölgyi bányákban
—  —  —  —  —  3 millió

Szászvár- Hagymányoki bányák
ban —  —  —  —  1 millió

A vezetése a la tt álló Felső-Zsil- 
völgyi bányákban —  —  1

v <

Összesen: ZS millió

S zén osztá lyozás :
Darabos (tömör) szén 
Koczkaszén —  —

szobti-, gőzcséplőgép- és 
gőzeke fűtésre.

Qurvaszén 
Aknászén 
Rostált

Aprószén
Kovácsszén

gyári kazánfütésre

körhemencze fűtésre, 
kovácsolási czélokra.

Megrendelések közpoiiti irodánkhoz:

BUDAPEST, 
9., 9R9HV ]ÍÍN0S-UTGZ9 ZS.

in tézend ök .

Jutányos árak, pontos és gyors kiszolgálás. ::
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Az 1908. december 12-én tartott rend
kívüli közgyűlésünk elhatározta, hogy társu
latunk részvénytőkéjét 20.000 drb. egyen
ként 200 korona névértékű uj részvény kibo
csátása által 12.000,000 koronáról 16.000,000 
koronára emeli fel. Ezen uj részvények a 
régiekkel egyenjogúak ós az uj ü zletered 
m ényben 1909 január 1-től kezdve része
sednek.

Ezen kö/gyülés határozatai és az alap
szabályok 15. §-a alapján, a jelenlegi részvé
nyeseknek a kibocsátandó uj részvények felét, 
vagyis 10.000 drb. részvén yt a következő 
feltételek mellett ajánljuk fel elővételre :

1 Minden hat darab régi részvény
'&*jjirtokosa elővéteteli jogot nyer egy darab 

új részvényre. Hányadrész vényeket nem bo
csátunk ki; egyes részvények alapján az elő
vételi jog töredékekben nem gyakorolható.

2. Egy uj részvény átvételi árfolyama 
500 korona, mely összegből 200 korona a 
részvénytőkére, 300 korona pedig a tartalék- 
alapok javára esik.

3 Az elővételi jog 1909 január 2-tól, 
1909 január 9-ig bezárólag — ezen jog 
különbeni elvesztésének terhe alatt — gya- 
korlandó:

B u d ap esten : A Magyar Á ltalános Kő
szénbánya R észvénytársu lat pénztáránál, 

W ienben: Á K .K .Priv. Ö sterreichische 
Lander-banknál. 

P á r isb a n : A K. K. Priv. Österrei- 
chise Länderbank fiókintézeténél, 

G enfben: A. Cheneviére et Cie bank
háznál.

4. A ki elővételi jogával élni kiván, 
tartozik részvényeit, szelvényivek  nélkül, 
számsoros jegyzék kíséretében a fentemlitett 
helyek egyikén lebélyegzés végett benyúj
tani és az általa átveendő uj részvények

vételárát az alább körülirt módon, elismer
vény ellen, befizetni:

a) Az elővételi jog gyakorlásánál 1909 
január 2-tól 1909 január 9-ig bezárólag, 
minden uj részvény 'irtán kamatmentesen
— — — — — — — K 200.— 

bj Második^részletül 1909. évi m árcius
1-ig bezárólag — — — — K 150.— 
valamint ezen összegnek 1909 janár 1-től 
folyó 5° o kamata;

c) Harmadik részletül 1909 m ájus 1-ig 
bezárólag — — — K 150.-—
valamint ezen összegnek J909. január 1-tól 
folyó 5 %  kamata.

Ezek a részletek 1909 január 2-ától 
kezdve, korábban is, w g y  egyszere is befi- 
zethetők, ugyanannál a pénztárnál, melynél 
az első részlet fizettetett és mely az elis
mervényt kiszolgáltatta. Ezen az elismer
vényen igazultatnak a további befizetések és 
az összes befizetések teljesítése után, az 
elismervény bevonása ellen, az uj részvé
nyek kiszolgáltatnak. Az égés/, részvényért 
járó te ljes befizetések, ha azok 1909 január
2-ától bezárólag 1909 január 9-ig te ljesíte t
nek, kamatmentesek. Ez esetben a végleges 
részvények azonnal kiszolgáltatnak.

5. Az elővételi jog gyakorlásának ha
tárideje meg nem hosszabbítható és az elő
jogon át nem vett részvényeket az igazga
tóság az alapszabályok 15. §-a értelmében 
értékesíti.

Késedelmes befizetés esetében az alap
szabályok 10. §-i szerint 6%  késedelmi 
kamat térítendő meg illető befizetés le
járta napjától.

A befizetések elmulasztása esetében 
alapszabályok 11. §-a nyer alkalmazást, 

Budapest, 1908. december 12-én.

Az igazgatóság.
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t i t a n i t X
rI BIZTONSÁGI ROBBANTOSZER-GYAR

CEIPEK és TÁRS AI TRENCSÉN.
I  Az első bAz első biztonsági robbantószer Magyarországon. 

A „Titanit“ ütés, hő, súrlódás, nyomás iránt tel
jesen érzéketlen. A „Titanit“ nem fagy meg. 
Robbantó erejére, repesztési képességére nézve 
az eddig ismert összes brizans robbantó-anya- 
gokkal versenyez. Kezelése egyszerű és teljesen 
veszélytelen. A Titanitra nem vonatkoznak a 
keresk. ós belügyminisztériumok azon óvrende- 
letei, melyek a többi robbantószerekre nézve 
elengedhetetlenek. Vasuti és gőzhajóállomásokon 
a szállítmányok mint bármely más szállítmányok

kezeltetnek. De a fogyasztóknál is bárhol el helyez
hető. Szállitása nem ugy mint a többi robbantó
szereké, hanem bármely vonattal, vagy hajóval 
és bármely időben történhetik. A Titanit ára 
a robbantószerek napi árát sohasem lógj a túlha
ladni. Kísérleteket a gyár műszaki mérnöke bármi
kor ós bárhol a gyár költségén szivesen végez és a 
Titanit fenti előnyeit be is igazolja. Az államnak 
első szaktekintélyei is megerősítették a Titanit- 
nak itt felhozott összes kiváló tulajdonait és 
előnyeit. A gyár január óta üzemben van.

4

Egyébb felvilágositással készséggel szolgál a

BUDAPEST, IV. KÉR.,
gyár igazgatósága és kereskedelmi képviselete

IRÁNYI-UTCZA 8. SZÁM.

U R I K A N Y = Z S I L V O L G Y I
M A G Y A R  K Ö S Z É N B Á N Y A  

R .-T Á R S A S Á G

BUDAPEST, V., NÁDOR=UTCZA 13. SZ.
TELEFON 38—83. TELEFON 3 8-83 .
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Ganz és Társa vasöntő és gépgyár r. t. Budapest.
Motorok benzin-, spiritusz-, gáz-, szivógáz és 

kohógáz-üzemre, minden nagyságban 3000 ló
erőig. Üzemköltségek IV2—2V2 fillér lóerőn
ként ós óránként.

Emelődaruk kézi-, gőz-, petróleum- vagy elek
tromos hajtásra.

Közúti hengerlőgépek. Gőzekék. Gőzmotoros 
személyszállitó vasúti kocsik kis és nagy 
vasutak számára.

Mindenféle vasúti kocsik személy- és teherszál
lításra.

Vasúti fölszerelések. Kéregöntésti kerekek (Grif- 
fin rendszere).

_■ Árjegyzékekkel és költségvetésekkel szívesen szolgálunk.

Hengerszékek malmok számára, kéregöntetü 
hengerekkel. Mindenféle malomgépek. Egész 
malmok berendezése és fölszerelése.

Brikettsajtók szón, fürészpor s eífólék brikette- 
zósére.

Turbinák minden egyes esetben a helyi szük
ségletnek • megfelelően szerkesztve, tehát 
az elérhető legnagyobb hatásfok biztosításá
val.

Speciális gépek a papír- és celluloze-gyártáshoz. 
Transmissziók. Füstemósztő készülékek. Gyári 
berendezések.

SANZ-fÉle villamossági részvénytársaság Bndapesten, II. her., LBvBház-utcza.
Elektromos világító- és erőátviteli berendezések 

egyen- és váltakozo áramra. Kolibri ivlámpák 
reklámcélokra.

Elektromos üzemek berendezése uradalmak
ban,

Meglévő berendezések átalakítása.

Elektromos üzemü szivattyúk, tejgazdasági be
rendezések, emelőgépek, ventilátorok, mezei 
vasutak, szántó-, cséplő-, aprító- ós takarmá- 
nyozo-berendezések.

Elektromos kis ós nagy vasutak.
BányavasutalsT

Árjegyzékkel ós költségszámításokkal szívesen szolgálunk.

Szabadalmazott Osztrák-Magyar flllamvasut-Társaság
magyar bányái, hutái és uradalmai

Ig a z g a tó sá g a : BUDAPEST, IV., Egyetem -utcza 1. szám.
Vas- és aczélmüvek:

R E S I C Z f l H  és

P e tro le u m fln o m itó , kapa- é s  
á s ó á ru g y á r , cem en t- é s  m ész-
l2ete r d Ä ° :m ORAVICZÁN.

Híd- és gépgyárak :
R É S I C  Z Á N .

Gazdasági gépgyár: ROM ÁN-BOGSÁNON.

FÖGYÁRTÁSI CZIKKEK:
Bessemer-aczélsinek bármily szelvényben, mindennemű sinkapcsoló szerek, vasfel építmény váltók, váltósinek 
és keresztezések, vashidak és egyéb magas építkezési vasszerkezetek, fordító korongok és tolópadok, 
vizállomási berendezések, tartányok kész vasúti kerekek és kerékcsoportok, csillekerekek és csillekerékpárok,
mindennemű gép- és épitési öntvények, csövek állva öntve, víz-, gőz- ós gázvezetékek részére, öntött 
vaskályhák és takaréktüzhelyek nagy választókban, főleg állomási épületek és őrházak részére, oszlopok, 
korlátok, mü- és egyéb öntvények, csavaranyák és szegecsek, rúd- és fagonvasak, hengerelt ós szegecselt 
épitési- és vaggontartók, sima és rovátkolt vas* és aczéllemezek, hydraulikus mész, építő-tégla és czement.

Megrendeléseit a budapesti igazgatósághoz (IV., Egyetem-atcza I. sz.) Intézendifh.
J
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p M C I É T É  LORRAINE de  DIETRICH & C ? ^
automobil-gyár. (Alaptőke 15 millió.)

LUNÉVILLE, ARGENTEIL, BIRMINGHAM;

ISOTTA FRASCHINI Milano =
vezérképviselete.

Legmodernebb szerszámgépekkel felszerelt javitó-mühely. 
a Olcsó, gyors és szakszerű gépjavítások.

Nagy választékú pneumatik és kellékraktár. s
a Kitűnő és jutányos auio-benzin és henger-olaj.

,  „HELIOS“ AUTOMOBIL«GARAGE
Q  =  B U D A PE ST , Y., BÁLYÁNY-UTCZA 13. =

Ae»—

Oróf Csáky László

ppahfalví vas- és aczélgyar r.-t.
Igazgatóság: Budapest, IX., Csillag-utcza 4. (lelefon 65—45.)

Különleges ezikkek:
Szerszám -tége lyaczé l; g y o rsesz te rg aaczé l. Ö n tö tt g épaczé l, kőfuróaczél. M aró tá rc sák  

-------  és aczé llem ezek  és  sz ab a d a lm a z o tt „ A J A X “ rugó sp ö rö ly ö k  g y ártása . -------

Egyedelárusitása:
a  patkó je lü  ön tö ttaczé l reszelőknek , az U sines M eta llu rg iq u es  V allo rbe-fé le  „ G ro b e t“ 

p o n to sság i resze lőknek  és  a  D r. G e o rg  S ch m id t R ad eb erg -fé le  szab . kü lön legesség i 

...........  -■■■■- resze lőknek . ............  =

Állandó nagy raktár: Budapest, IX., Csillag-utcza 4. sz.
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Bányászati Évkönyv
az 1909=ik évre

nélkülözhetetlen segítsége minden társulatnak, bányavállalkozónak, mérnöknek és 
-------------------------- ---tisztviselőnek. --- . - = =

300 Mustrált oldalon
tartalmazza az összes magyar bányavállalatok, kohók, ezek rokonszakmáinak és 
alkalmazottainak jegyzékét. — A Selmecbányái főiskola tanári kara és más 
kiváló szakférfiak közleményei emelik a „BÁNYÁSZATI ÉVKÖNYV“ értékét.

Bolti ára csak 4  korona.
„A BÁNYA“ előfizetői az évkönyvet 2 koronáért kapják.

k>L<< ii'Tí Y

deutsch chamotte és AGYAGÁRU GYÁR R.-T. G,á" *Á L"BERTALAN
Vezérképviselet és iroda:

Hőzp. Kereskedelmi és Iparbanh r. t. áruosztálya
Budapest, V. kér., Váczi-körut 26. szám.

Főelárusitás és raktár:
ELKÁN és BOSSANYI 

Budapest, VI.,' Sziv-utcza 61. és 67.

LOSONCZ mellett (Nógrád m.)

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB GYÁRA
Szállít minden czélnak megfelelő

tűzálló chamotte anyagot
külföldi gyártmányokkal egyenrangú minőségben.

BARTOS ZOLTÁN BÁNYAFELSZERELÉSEK OSZTÁLYA
B U D A P E S T  VI., ARADI  UT CZ A 6 0
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Pop nélkül dolgozó réselő-gép.
1 Aki pormentesen akar réselni, az használja - =

a „Pick=Quick” rudas réselö gépet
(Mavor és Coulson szabadalma),

melyből eddig már 450 darab áll versenyképes harczban a ke
rekes réselő gépekkel szemben.

Főképviselő Magyarország részére

SeHEMBER FRIGYES,•  •
•  •  
•  •

B u d ap e s t  VI. kerület,  Andrássy-ut 50. szám.

r
Q »

BBLDC5Y cs p Ó
bánya-, kohó- és gépészmérnöki irodája 

B U D A P E S T E N /  
VERES PÁLNÉ-UTCA 3. « Telefon 739.

Elvállalja az összes bányászati 
kohászati, gépészeti, gyáripari, 
fűtési és tüzelési berendezések 

tervezését és kivitelét.
Elvállalja a bánya és kohótermékek
vegyelemzését,
és gyatorlati megvizsgálását és 
s z a k é r tő i  v é le m é n y t ad
azok ér éke ésfelhasználha ósági 

felől.
Gőzgépek indlkálását, i\ alában 
gépek, kazántelepek, tüzelések, 
fűtések, bánya- és gyá i beren
dezések megvizsgálását, esetle 

azok- reconstructíóját.

Meglevő telepek, gépek, berende- 
zések időnkénti vagy á l la n d ó  s z a k s z e r ű  f e l 

ü g y e le té t.
Képviseli: a Grison-féle kerekeket, a Bánó-féle szab. 
vizcsöves kazánokat, a Gálocsy- és Terényl-féle szab. 

gázfejlesztő készülékeket.

MAGYAR S1EMENS-SCHUCHERT-MÜVEH 
VILLAMOSSáGI RÉ5Z9ÜNY-TÁR5A5Á6
Budapest, V., Lipót-körut 5. szám.

Telefonszám  211. és 212.

=  Gyár: POZSONYBAN. =
T áviratcz im : SIEMENSCHUCKERT*

Készit: Villamos világítást és erőátviteli központi tele
peket és berendezéseket. Elektrolytikus berendezéseket. 
Villamos vasutakat. Bányavasutakat. Egyenáramú, forgó- 
áramu ós váltóáramu generátorokat ós motorokat vezeték
anyagot, kábeleket, iv- és izzólámpákat kapcsoló-készü
lékeket, biztosítékokat, wattóra-számlálókat (Schuckert- 
rendszer). Vezeték-berendezéseket központi telepekhez 
való bekapcsolásra. Világitó-testeket. Ivlámpa-szeneket. 
Különlegességek: Felvonók, ventilátorok, szivattyúk, 
hordozható villamos fúrógépek, villamos bányaEurógépek, 
villamos bányafurógépek, villamos berendezések mező- 

gazdasági és ipari czélokra.
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|  móroR-Bcnzm g* móroR-KéKoiifljfli: » a ? =  |
Kőolajfinomitógyár részvénytársaság fiumei, brassói és oderbergi gyáraiból.
Megrendelések a központi irodába: Budapest, V. kerület., Nádor-utcza 14. sz. alá intézendők. ^  

<?> ..................................  ............................. ...................... . . . .  ítcBenzin adómentességére vonatkozó eljárást illetőleg a kellő felvilágosítás ugyanott készséggel megadatik.
f r

Stora Kopparbergs
Bergslags Actiebolag

svéd acélgyárak  m agyarországi 
vezérhÉpDiselete.

i) legjobb minőségű aczéloh 
bármely czélra.

Svéd-Aczél
Kereskedelmi Társaság.
Budapest, V., Bálvány-ulcza ÍZ.

Telefon 0 1 - 5 7 .
6 - < Ő

CLIMAX é s  ECUPSE
NYERSOLAJ-MOTOROK és LOKOMOBILOK

hajtóerő mezögazda-

Hincs robbanás! ve
szély, se pénzügyőri 
=  ellenőrzés. =

Elsőrangú referenciák.

BACHRICH é s  TÁRSA m o t o r g y á r ,
:: WIEN-HAMBURG. :: 

M ag y a ro rszá g i ra k tá r  é s  irod a
Budapest, Szabadság-tár 17. — Tőzsde-palota.

Alaptőke 500,000 korona.
: Aranyérem. Berlin 1907.

Alaptőke 500 ,000  korona. 
LAPP-FÉLE SZABADALOM.
Lapp Henrik-féle Mélyfúrások, Bányatelepek és m é l p M  magy. részi-társaság

B U D A P E S TIroda;
Báthory-utca 3. sz.

M űhelyek:
X. k ér ., K őbányai-ut.

kivitele. Szén, érez, kősó, kálisó fúrások. — Sósviz, földolaj, 
földgáz, kénsav, ásványvíz, haszon- és ivóvíz fúrása és termelése 
nagy átmérőjű fúrólyukakkal. — Fúrások légvezetés és egyéb 

_  czélokra, — Eddigeló mintegy 600 mélyfúrás készült egészen
1512 méter mélységig a Lapp-féle szabadalom szerint. Legnagyobb jótállás. — Legjobb hirü 
ily nemű vállalat. — Magfúrás. — Gyártás: Teljes mélyfúró-berendezések bármily rendszerű 

gőz- és kézi-üzemre. — Számos szabadalom. — Egyes szerszám 
.. és alkatrész mélyfúró kutépités és vizszállitásra. -  - ■

Mélyfúrások
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Bányavasut §
alkatrészeit, u. m. bányasinéket kötő
szerekkel, váltókat, korongokat, csille- ' 
kerékpárokat, bányacsllléket, felépítményi 
szerszámokat; továbbá lokomobilokat, ka
zánokat, körszivattyukat, furóaczélt, da

ruk, czölöpverők, siklók stb. stb. 
használt és uj állapotban előnyösen szállít

KOHN A. HL
BUDAPEST, V., Váczi-ut 16. szám

R h e u m a , c s u z  é s  k ö s z u é n y
ellen biztos hatású £zer a 

Fekete-féle

RÖSZUÉHY-FLUID.
á ra  I horona.

Megrendelhető: , ,Páduai 
Szent Antal gyógyszer- 
tárában“ , BUDAPEST, 
IX., Ferencz-körut 2?.

árjegyzék ingyen!
Elismert legjobb háziszer a Diadal Sósborszesz! 

Ára 20, 40, 90 és 180 fillér.
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MAGYAR-BELGA
fémipargyár r.-t.
BUDAPEST, M. her., Hungária-hörut US— 117.

Elvállalja mindennemű

fiánya-vasutoh tervezését
nyomjelzését és teljes kiépítését és az ösz- 
szes anyagok, mint sinek, kapcsolószerek, 
kocsik, váltók, fordít ókorongok, mozdonyok

----- s tu. szállítását. .......... .......
Használt anyagok állandóan k ész 
leten  vannak é s  bépbe is  adatnak.



52 A B á n y a 1908.

a MAGYAR BÁNYAJOG
II. KIADÁSA. A TELJES JOGANYAG.

írták i
Dr. BALKAY BÉLA

e s

Dr. IMRE
Megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján.

s i ü

1,

FAMEGMUNKALOGEPEK

H ű l
?ngaz # 0 5 ^ 
R ° K s

\

n
SZIVO GAZ
BENZIN
MOTOROKes
L O K O M O ;^
BILOK.

'E K ^

T E L E F O N  98-32 .  S U R 6 0 N Y C I M : BARSEL

Összes iamegmunkáló gépek 
és egyéb gyári berendezések, j

Zsirhő (Telim) bánya
méltányos ár mellett azonnali megvételre sür

gősen kerestetik.

Minta, ajánlat és részletes adatok kizá

rólag tulajdonosoktól

Vágó Mátyás h ite s tu  ügynök
czimére

Budapest, VII., Barcsay-utca 3.
alá küldendők.

•  •
r - * ± M

oA L D O R  S Z I G F R I D
M agyar nfiélyfuró v á lla la ta .

BUDAPESTEN, VI., Liszt Ferencz-tér 14. sz.
Elvállal sima és mélyfúrásokat szén, petrolouin, víz, 
kall és ásványok után kezességgel bármily mélység 
tekintetében és bármily rendszer szerint, esetleg

íé le se d é sse l is.

B  O #  Expertlzek, tCzbenJáráTTéteíeknél ét eladásoknál.

SZABADALMI
és védjegyoltalom  kieszközlése az Összes 

_ kulturállamban

ADLER MIKSA pészmérnök 
hites szabadalmi Ügyvivő

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÚT 51.
T elefo n  106^ 55 . T elefo n  I 0 6 -5 S .

ENTREPRISE DES POMPES FUNÉBRES

Első Erzsébetvárosi Temetkezési Vállalat
PODLUSSÁNYI JENŐ 

BUDAPEST, VII., DOHÄNY-UTCZA 100. SZÁM.
IZABELLA'UTCZA ÉS SZEGÉNYHÁZ-TÉR sarok
Rendez egyszerű és c iszes temetéseket a legjutányosabb árban.

Művirág-koszorúkból nagy választék.
T elefo n  5 3 —70. T elefon  53—7 0

fe lv e s s  a

A  B á n y a
kiadóhivatalaH I R D E T E S E R E T

BUDAPEST, VIII., KENDER.UTGA 6. SZ.
„Haladás“ könyvnyomda, Budapest, VIII., Német-utca 9. Telefon 95—18.


