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Az állami vasmüvek.
Épp úgy, mint a hogy” meghatározott 

időszakokban felmerülnek a panaszok, hogy 
az állam vasgyárai egészségtelen versenyt tá
masztanak a magánmüvek ellen, szintúgy kö
telességünk nekünk ezen kérdéssel időről- 
időre foglalkozni. A panasz- magva az, hogy 
az állami vasgyárak kamatmentes pénzzel, 
leirási teher nélkül, a legmesszebfrmenő ál
lami protekcióval oly cikkeket állitván, elő, 
amelyeket a magánvállalkozás is előállít, ter
mészetes, hogy ily módon könnyen verse
nyeznek a magángyárakkal.. Az állami vas
gyárak ezen eljárása a legkülönbözőbb variá
ciókban kerül megítélés és elitélés alá. Mi 
szintén szakszerű megítélés alá vesszük ezt 
a versenyt és el is ítéljük abból a szempont
ból, amint mi ezt a kérdést megítéljük.

Mindenekelőtt előre bocsátjuk, hogy mi
— amint azt már ismételten kijelentettük — 
egészen más szempontokból nézzük az állami 
vasmüvek működését, mert ismerjük keletke
zésüket és keletkezésükkel kapcsolatos hiva
tásukat és rendeltetésüket. Ennek a rendelte
tésnek meg volt'a maga nagy állampolitikai, 
szociális és iparpolitikai indoka. Az állampo
litikai indoka és nagy fontossága abban állott, 
hogy ezen müvek legtöbbnyire nemzetiségi 
területeken feküdvén, valóságos gócpontjai és 
okszerű lerjesztői lettek a magyar államiság 
eszméjének, a magyarságnak. Szociális jelen
tőségük abban állott, hogy a munkások ré

szére a legmodernebb emberbaráti és jóléti 
intézmények létesittettek és ezzel nemcsak a 
saját, évről-évre nagyobbszámu munkásaikról 
a leghumanisztikusabb módon történt gon
doskodás, hanem példát adtak a magángyá
raknak is. És iparpolitikailag ? Aki ismeri az 
állami vasmüveknek nagyszabású fejlődését, 
az azonnal átlátja ezen müveknek nagy ipar- 
politikai hatását. És igy, csakis igy lehet 
megérteni, hogy miért igyekezett annak ide
jén minden kormány ezen müveket gyarapí
tani és fejleszteni, és miért válaszolt mindig 
határozottan nemmel, amidőn a magánvállal
kozás, akarta ezen müveket átvenni.

És visszapillantást vetve az állami vas
művek működésére, habozás nélkül el kell 
ismerni, hogy ezek a müvek az állampoliti
kai és szociális feladatukat a legteljesebb 
mérvben terjesztették. Sőt iparpolitikailag is, 
ha csupán a nagyszabású fejlődést tartjuk 
szem előtt.

Másképen áll azonban a kérdés ma. És 
ha a tényleges viszonyokat tartjuk szem előtt 
és a tények alapján bírálunk, azt kell, hogy 
konstatáljuk, hogy ezek az állami müvek ma 
már igen lényegesen eltérnek tulajdonképpeni 
rendeltetésüktől. Megírtuk már egy izben 
„Magyar Arzenál“ cimü cikkünkben, hogy 
ezek a müvek ma már haszonra dolgozó 
iparvállalatok, vagy legalább is oly iparválla
latok, amelyek haszonra akarnának dolgozni. 
De az legkevésbbé se volna baj, ha ezt a 
gyártási hasznot oly áruk előállításával igye
keznének elérni, amely áruk egyébként az 
országban nem gyártatnak. De a baj, az 
igazi nagy baj ott van, hogy ezek az állami 
müvek immár legnagyobbrészt commerce- 
áruk előállításával foglalkoznak és ezzel, amig 
egyrészt egészségtelen versenyt támasztanak a 
magániparvállalatoknak, másrészt határozottan 
közgazdasági károsodást idéznek elő.

Az egészségtelen verseny távolról sem



2 A B ávn y. a 1909. m árcius 7. (10. szám.)

abban áll, hogy ezek a müvek talán olcsób
ban termelnének és igy olcsó árukkal jelen
vén meg a piacon, olcsó eladási .árakra 
kényszeritenék -a. magánvállalatokat is., Majd
nem ellenkezőleg. Ezek a müvek minden
esetre jóval drágábban termelnek, mint a 
magánmüvek és versenyben egyáltalában nem 
állhatnának meg a kereskedelmi piacon. De 
beléptek a vaskartelbe és a kartel védelme 
alatt képesek kereskedelmi ügyletekre. Nem 
az árak irányítása — amire az állami müvek 
nem képesek, holott idealiter talán ez lenne 
feladatuk — képezi tehát az egészségtelen 
versenyt, hanem az áruk termelése; Mert az 
általuk előállított igen lényeges kontingenst 
elvonják a magánvállalatoktól és megakaszt
ják ezeknek természetes, okszerű fejlődését.. 
És ebben rejlik a közgazdasági károsodás.

Ez okból kerül időről-időre rendszeresen 
felszínre az a terv, hogy ezeket az állami 
müveket immár magánkezekbe kell adni. De 
ez a terv örökké csak terv fog maradni és 
pedig azon okból, mert realizálása lehetetlen. 
Oly nagy tőke fekszik ezekben a müvekben, 
hogy még a legszerényebb gyümölcsöztetés 
eshetősége is ki van zárva. De emellett még 
ha a magánkéz ezekben a müvekben ok- 
szerüleg haszonra való kilátással akarna ter
melni, oly nagymérvű uj tőke befektetése 
válnék szükségessé, hogy már ez magában 
elriasztaná a magánvállalkozást. Erről tehát 
kár beszélni. Sőt nem lehet eléggé hangoz
tatni, hogy ezeknek a müveknek meg kell 
maradniok az állam kezében, de vissza kell 
térriiök eredeti rendeltetésükhöz. Hiányt álta
lános közgazdasági hiányt kell pótolniok. Oly 
cikkeket kell tehát előállitaniok, amelyek az 
országban nem gyártatnak.

Es itt ismét azt hangoztatjuk, és han
goztatni fogjuk mindaddig, amig szavunk az 
intéző körök előtt, nem pusztában elhangzó 
kiáltás lesz, hogy ennek az úgy iparilag, mint 
társadalmilag egyaránt egyenlően nagy fon
tosságú kérdésnek csak egyetlenegy megol
dása van és ez az, ha a Diósgyőri Vas- 
müvek-böl iétesittetik a Magyar Arzenál. 
Mert Diósgyőr erre szinte gondviselésszerü- 
leg hivatva van. Igen könnyű lenne ezt az 
indokok egész sorozatával bebizonyítani, de 
ennek kifejtése teljesen kiesik ezen cikk ke
retéből. De arra mégis rámutatunk, hogy mig 
a bécsi arzenál, sik területen fekve, szabad 
prédája az ellenségnek, a diósgyőri völgyben 
elhelyezett arzenál, valóságos bevehetetlen 
erőddé lenne teremthető.

A diósgyőri m. kir. állami vas- és acél-

- müvek a hadsereg felszerelésének és első 
sorban a tüzérség felszerelésének alapját ké
pező, nagyszabású arzenállá alakítandók át. 
Ez lenne az igazi nemzeti vívmány, amely 
minden érdeket, kielégít. Erkölcsileg is, anya
gilag is. És mi azt merjük állítani, hogy ez 
az egy vívmány, egymagában, még erkölcsi 
jelentőségében is messze túlhaladná egyik
másik közjogi vívmány egész sorozatának je
lentőségét.

Oly ipari termelési perspektíva áll itt 
előttünk, amelynek az országra kiható nagy 
anyagi előnyei kiszámithatlanok. Nincs a ha
zai iparnak, a bányászatnak, a kohászatnak 
az az ága, amely a magyar arzenál létesíté

sével nem nyerne jótékony fellendülést, nem 
beszélve arról, hogy mily hatalmas befolyást 
gyakorolna egy nagy, vidék lakosságának 
anyagi boldogulására. És ez okból azt hisz- 
szük, hogy azok, akiknek hivatásul adatott, 

, hogy hazánk sorsát, intézzék, megszívlelhet
nék javaslatunkat.

Krónika.
Üzlet.

Feb. 16. Az amerikai vörösréz-készletek január havában 
122 millió foűtról. 144 millióra emelkedtek.

17. New-Yorkban, akinek kivételével, az összes kész- 
gyártmányok árának leszállítását tervezik. 
Nyersvasban az üzlet igen lomha, rézben 
szerény.

18. A Sieg vidékén a vasmüvek helyzete állandóan 
kedvezőtlen ; az árak rosszak, a foglalkoztatás 
csekély s javulásra nincs kilátás. A vaskőbá
nyák a múlt évben kereken 400 000- tonnával 
kevesebbet termeltek s 500.000 tonnával keve
sebbet szállítottak el. Az árak is 30—40 Mk-val 
estiek waggononkint.

19. A galíciai nyerspetroleum ára leszállt 1*20 ko
ronára. — Argentínában, Rivadavia mellett uj 
petróleum területet találtak.

20. A komlói szénbányát az államkincstár megvá
sárolta a hitelbanktól.

22. A bécsi hitelbank sárgtCréz-osztéiiya, a sárgaréz 
és tombak árát mintegy 5 százalékkal leszál
lította.

23. Német Délnyugat-Afrikában gyémántkiviteli 
vám fejében január 20-ig 100.000 Mk. folyt be.

24. A kincstár, hallomás szerint, Tövis környékén 
petróleumra készül kutatni.

25. A német szénszindikátus 15.000 tonna finom 
tapad ó-szenet (Fettkohle) tonnánkint 10 frankon 
fob. Rotterdam adott el a Paris-Lyon Mediter- 
ranée-nak. A newyorki baisse-párt a londoni 
réz-piacon igen erélyes rohamot kísérlett meg, 
de nem sikerült deroutot előidéznie. — Az 
Anaconda-Copper-Mine beszüntette az üzemet 
rézbányáiban. — A Budweisi anthracit bánya
társulat felszámol. — A Concordiabánya Obern- 
hausenben 1908-ra 10 (22) százalék osztalékot 
fizet. A délafrikai bányavállalatok kamarájá
nak közgyűlésén az elnök konstatálta, hogy ,a 
múlt év a Rand aranybányászatának legfénye
sebb esztendeje volt ; termeltek 29,957.610 
(27,403.736) font sterling aranyat ; az összterme
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lés értéke 1884. óta 227 millió font sterling. — 
A bajor állam 400 hr-nyi vasérc-területet vásá
rolt össze magánvállalatoktól.

Feb. 26. A zborói petróleum-fúrás folytatására a kincs
tár, melynek azt felajánlották, hajlandó nem 
lóvén, a vállalkozó Brügger Ottó Clary-Aldrin- 
gen és Henckel-Donnersmark grófokkal egyesült 
e célból.

27. Az osztrák cinkhengermüvek a cinklemezek 
árát 1-20 koronával felemelték.

Vállalatok.
Feb. 15. Szent-István aranybánya rt. cég alatt megala

kult Aradon a br. Győrff'y Árpád brádi bánya- 
birtokána'k művelésére irányuló vállalat.

16. A Zwickauer Steinkohlenbérgbauverein a 138 
Mk névértékű részvényre 300 (210) Mk osztalé-

*^kot fizet. ^
18. Ausztriában a Deutsche Tiefbautengesellschaft

2 millió korona alaptőkével uj társaságot alakit 
mélyfúrásra.

19. A iVapiÄa-Industrie A. G. drohobiczi aknája 
naponta 90 ciszterna petróleumot ad.

20. Selmeczy Miklós losonci sörétgyára ólomlemezek 
gyártására is berendezkedett. — Ezüstbányá
szatra társaság alakult Konstantinápolyban az 
Argana, Gümüs-Hadsik és Bulgardagh vidékén 
lévő bányák mivelésére.

25. A felsőmagyarországi bánya- ós kohómü rt. 
megtartotta közgyűlését.

27. A Salgótarjáni megtartotta közgyűlését. — A 
Hibernia bányáiban ismét szünetel egy napra a 
munka.

Egyesülés. _  *
Feb. 16. A kasseli rézlemez-kötelék 148 Mk-ról 152 

Mk-ra emelte mm.kint az árat. — Az összes 
uráli platina-termelők egyesültek egy francia 
céggel a tagilski bányák művelésére. Egy púd 
platina árát 28.000 rubelben állapították meg.
— A német káliszindikatus vezérigazgatója: 
Graessner lemondott.

17. A Standard Oil Co. 15 százalék negyedévi 
osztalékot fizet az előző negyed 10 százalékával 
szemben. A társaság 13.000 acre szénterületet 
vásárolt 3 5 millió dollárért.

20. Az osztrák sárgái ézkarteli a ^sárgaréz árát 
métermázsánkint 5 koronával leszállította.

22. Az egyesült réz-hergermüvek a rézlemezek 
alapárát métermázsánkint 8- koronával 188 koro
nára szállították le.

23. Az amerikai acéltröszt közzétette, hogy az 
acelsinek árát nem szándékozik mérsékelni. — 
A Standard Oil Co. pőrének uj tárgyalása 
megkezdődött; a 29 millió dollár pénzbüntetésre 
szóló ítélet feloldása folytán a büntetés most 
már legföljebb 720.000 dollár lehet, ha a társa
ságot bűnösnek mondja ki a »'bíróság.' — Ka
nada ásványkincseinek fölkutatására Berlin
ben 1906-ban szindikátus alakult, mely tudomá
nyos alapon folytatta a kutatásokat s fényes 
eredményeket ért el. Kobalt mellett uj ezüst- 
telepeket, ezenkívül kitünően kokszolható, nagy
mennyiségű kőszenet talált.

24. Az uj cink-szindikátus az alapárat nyers hor
ganyra 4ö-50 Mk-ban állapította meg nagyobb, 
30—50 tonna mennyiségnél. A kereskedelmi ár 
51 Mk. — A kasseli rézlemez-kartel a febr. 16. 
óta mm.-kint 152 Mk-ban megállapított alapárat
2 Mk-val leszállította. — Az amerikai ólomtröszt, 
valamint a fémtröszt az ólom és a réz árusítá
sát teljesen szabaddá tették, az acél-tröszt pe
dig a köteléken kivül álló müvek árainál is 
mélyebbre szállította le az árakat, amivel az 
egész piac bizonytalan helyzetbe került s min
denki sötétben tapogatózik.

Feb. 25. Marokkói vasércek termelésére német, angol és 
francia cégek nemzetközi szindikátust alakítot
tak. — A káliszindikátuson kivül álló uj müvek 
nagy részével létrejött a megegyezés s a hátra
lévő Adler ós Adler-Nordstern is legközelebb 
belépnek. — A felsősziléziai szénkonvenciő 
április 1-től 6 fillérrel szándékozik az árakat 
mérsékelni. — A kartellhez tartozó vasművek 
a német verseny ellensúlyozására a drótszögek 
és vashuzalok árát a versenynek kitett terü
leten métermázsánkint egy koronával leszál
lították..

„ 26. A német horgany-müvek több belga, francia, 
hollandi ós osztrák mű hozzájárulásával megala
pították Zinkhüttenverband G. m. b. H. cég 
alatt a nemzetközi köteléket 2,074.000 Mk alap
tőkével/ — Nemzetközi ólomkartellt készítenek 
elő Németországban s belevonják a magyar és 
osztrák ólomhengermüveket is.

Forgalom.
Feb. 26. A cseh barnaszénvidék vasutjainak államositá- 

sával fölemelik a fuvardijat Prága és Brünn ál
lomásokra kocsínkint 7 koronával, ami magánál 
az előbbi állomásnál 400.000 korona évi többle
tet jelent.

Bányajog.
Feb. 16. A porosz keresk. miniszter előadta a bánya- 

törvény novellájának megokolását s elmon
dotta, hogy miképpen változott át a munkás 
ellenőrök intézményének ellenségéből barátjává. 
A konzervativek ellenségei, de elfogadják, hogy 
a birodalmi bányatörvényre irányuló socialista 
törekvéseknek elejét vegyék, melyet a szabad
elvűek is pártolnak.

24. Noha a bányatörvény novelláját Ausztriában a 
kormány visszalépése folytán visszavonták s 
módosítva fogják benyújtani, a fúrás nagyban 
megindult ; a Prager Eisenindustrie G. és a 
Witkowitzer Bergbaugesellschaft, nemkülönben 
a Gr. Larisch-Mönch-fóle bányák is hozzákezd
tek a furatásokhoz.

25 A porosz kereskedelmi minisztériumban a bá
nyatörvény uj novelláján dolgoznak, mely a 
bányahatóságokat fogja újonnan szervezni s 
külön választja azokat az állami bányák igazga
tóságától. Előkészítik továbbá a közigazgatási 
bíráskodást bányaügyekben és a kőszén ado
mányozásának föltételeit s eljárását.

„ 27. Anhalt nagyhercegség kormánya törvényjavas
latot terjesztett be, mely megengedi az államnak 
fentartott kő- és kálisók kutatásának ós műve
lésének magánosokra való átruházását meghatá
rozott időre s bér fejében. A javaslat komolyan 
fenyegeti a káliszindikátus monopolitikus hely
zetét.

Statisztika.
Feb. 18. Poroszország 1908-ban 267 (269) bányamű 

138,482.600 (126,809.382) tonna kőszenet 370 
(364) mű 55,464.913 (52,973.731) tonna barna
szenet termelt. — Az Egyesült államok a múlt 
évben 1*35 millió tonna acélsint termeltek az 
előző óvi 3*38 millióval szemben ; 1896. óta ez 
volt a legkisebb termelés.

„ 22. A platina-termelés 95%-a Oroszországra esik, 
mely 1908-ban 298 púd 4 fontot (328 p. 33 f.) 
tett ki.

Balesetek.
18. A West-Stanley bányában állitólag 116 munkás 

pusztult el. Keegan Frank nevű munkás a men
tésnél hősileg viselkedett.

„ 23. A porosz kincstár Waltrop aknájába (ruhri 
kerület, Ver.-Giadbeck-bánya) betört a viz. A
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termelés megakadt. — A Witkowitzi vasmüvek 
kokszolótelepón tűz ütött ki, mely nagy kárt 
okozott, de az üzemet nem akasztotta meg.

Feb. 25. A Radbod akna második szintjét először jár
ták be, de a déli keresztvágat beomlása meg
akasztotta a bányahatóság, a társaság és a 
munkásválasztmány kiküldötteiből álló bizottság 
továbbhatolását.

Vegyesek.
Feb. 17 Uslar német kerületi főnök a német császár és 

számos előkelőség jelenlétében adta elő, hogy a 
varázsvesszővel Dél-Afrikában 800 helyet jelölt 
ki, melyeken forrásvíz található ; ezekből 163-at 
fúrtak meg és 117 fúrás eredménnyel járt. 
Dernburg gyarmatügyi államtitkár köszönetét 
mondott neki a birodalmi kormány nevében. — 
jFresl reichsrathi képviselő, akit felségsértésért 
elfogtak, bányamunkás volt, de nem socialista, 
állandóan foglalkozott a cseh bányamunkások 
ügyeivel, akik gyakran visszautasították, de 
azért akárhány sztrájk az ő izgatásaira veze
tendő vissz.

18. Nagybánya város történetét irta meg az el
hunyt Schönherr Gyula, de nem fejezhette be* 
A Történelmi társulat felolvasó ülésén ismertet
ték egy részét.

25. Abrudbánya vízvezetéket épít s az ajánlati 
tárgyalást már megtartották.

A Salgótarjáni kőszénbánya rt. 
közgyűlése.

A részvény társulati közgyűlések szürke és 
egyhangú sablonjától eltérőleg igen meleg és in
tim ünnepélynek volt a színhelye a Salgótarjáni 
kőszénbánya rt. közgyűlési terme. E helyen nem 
kell újból kifejtenünk, hogy a magyar gazdaság 
nak legmegbízhatóbb exponensei közé tartozik a 
Salgótarjáni, hazánk e legrégibb és legnagyobb 
kőszénbánya társulata, mely most lépett kitűnő 
működésének ötöaik decenniumába. Már eléggé 
átment a köztudatba, hogy a Salgótarjáni több 
mint négy évtizedes fennállása alatt szünetlenül 
csak nagy gazdasági szempontokat, a legfontosabb 
iparágak egyikének — a széniparnak — fokozatos 
kifejlesztését, valamint a magyar közlekedésügy
nek emelését, szélesbitését tartotta szem előtt. 
Azok az érdemek, amelyeket e társaság a magyar 
gazdaságnak működése egész tartama alatt szer
zett, természetesen olyan egyének munkásságára 
vezethetők vissza, kik mindig csak a nagy gazda
sági, különösen azonban az iparfejlesztési szem
pontokat tartották, szem előtt. így a társaság köz
gyűlését jubilánssá avatta két derék ügyvivőjének 
írischm ann  I Frigyes és Réimann Lázár igaz
gatóknak 40 éves szolgálati évfordulója. Frisch- 
mann és Reimann igazgatók a társulatnak meg
alakulása óta működnek annak kötelékében és ki
váló energiájú, lankadatlan ügy buzgalmukkal je
lentős eredményeket értek el s nagy részük van 
a társaságnak vagyoni fejlődésében és abban, hogy 
vállalatuk ma már a magyar közgazdaság egyik 
legfontosabb tényezőjévé lett. A ritka jubileumról': 
a közgyűlés elé terjesztett évi jelentés a következő 
szavakkal emlékszik m eg:

Részvényeseink a 41-ik rendes évi közgyűlésre 
gyűlnek össze. A sors csak keveseket részesített azon' 
kegyben, hogy akik az első közgyűlésen megjelentek^

részt vehessenek ezen a közgyűlésen is. Akik társulatunk 
alapjait megvetették, jövője érdekében fáradoztak, majd
nem mindnyájan kidőltek. A gondviselés azonban meg
engedte azt, hogy kettőt azok közül, akik társulatunk
nál megalakulása óta működnek, nemcsak körünkben 
tisztelhetünk, hanem mint faradhatatlan, lankadatlan 
buzgalmu társakat is üdvözölhe jük. Igazgatótársaink, 
trischmann J. Frigyes és Reimann Lázár urak 40 óv 
előtt léptek társulatunk kötelékébe és négy évtized óta 
buzgólkodnak párját ritkitó kitartással és nagy sikerrel 
társulatunk ügyei körül. Mi az összes részvényesek ér
zelmeit véljük tolmácsolhatni, midőn ebből az alkalom
ból szivünk egész melegével üdvözöljük igazgatóságunk 
e két jeles tagját s annak az óhajnak adunk kifejezést, 
hogy még sokáig teljes épségben maradjanak meg tár
sulatunk élén és gyarapítsák nagy érdemeiket.

A közgyűlésről, melyen a tömegesen egybe- 
gyült részvényesek az ünnepelt igazgatókat lelke
sen ünnepelték/ -tudósításunkat itt adjuk

A Salgótarjáni kőszénbánya részvénytársulat feb
ruár 27-én tartotta Chorin Ferenc dr. főrendiházi tag 
elnöklete alatt XLI. rendes óvi közgyűlését. A közgyű
lés elnöke a jegyzőkönyv vezetésével Görög Gábor 
igazgatóhelyettest, hitelesítésével pedig Hollós Ödön ós 
Robitseli Henrik részvényeseket bizta meg. Egyéb ala
kiságok elintézése után a közgyűlés jóváhagyólag tudo
másul vette az igazgatóság és felügyelő bizottság jelen
tését, valamint megállapította és jóváhagyta az 1908. 
évi zárszámadásokat ós mérleget.

A lefolyt üzleti év az üzemi költségeknek ós 
adóknak levonása -jután az 1907. évi 364.493 korona át- 
hozattal egy üt £ 5,007J334 korona korona összhozadékot 
mutat, melynek felosztására vonatkozólag az igazgatóság 
indítványa értelmében a közgyűlés úgy határozott, hogy 
ezen összegből 1,000.000 korona az értékcsökkenési,
300.000 korona a rendes tartalékalap javára fordittassék, 
hogy az igazgatóság és tisztviselők jutalékának levonása 
után fenmaradó összegből a forgalomban levő 90.000 
darab részvény után részvényenként 32 korona és igy 
e cimen 2,880.000 korona használtassók fel, hogy a 
fenmaradó 463.319 korona az 1909-ik óv javára előiras- 
sék és végül, hogy az osztalék az 57. számú szelvény 
bevonása ellenében 1909 márc.us 2-től kerüljön ki
fizetésre.

A közgyűlés az igazgatóságnak, valaminj a fel- 
ügyelő-bizottságnak a felmentvényt megadta és ezzel 
kapcsolatban különös melegséggel ünnepelte a társulat 
két érdemes igazgatójának írischmann J. Frigyes és 
Reimann Lázár 40 éves szolgálati jubileámát.

A közgyűlés elnöke ékes szavakkal méltatta az 
ünnepelt két igazgató gazdag sikerű tevékenységét. A 
munkának is megvan a maga poézisa — úgymond az 
elnök. — Valami felemelő van abban, ha az ember egy 
nagyszabású alkotáson Végigtekintvén, elmondhatja ma
gáról, hogy ennek ő volt egyik tényezője. Ő, ki közel 
30 év óta együtt működik a két igazgatóval, tanuskod- 
hatik arról, hogy mindketten egész életüket a vállalat 
céljainak és közhasznú törekvéseinek szentelték és azon 
ritka összeforróttságról, mely egész lényük és a társulat 
érdekei között fennáll. Visszapillantást vetett ezután a 
társulat a 40 év alatti fejlődésére. A magyar iparfejlő
dés történetének érdekes fejezete ez. A Salgótarjáni
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kőszénbánya részvénytársulat négy évtized előtt egy 
millió métermázsát termelt évenként, 900 munkással 
dolgozott, kiknek évi bére 400.000 koronát tett. 1908- 
ban 20,000.000 métermázsát termelt 10.000 munkással, 
sőt a vezetése alatt álló bányák termelésével
25.000.000-ra rúgott az össztermelés, a foglalkoz
tatott munkások száma a 14.000-et, évi bérük pedig a
14.000.000 koronát haladta felül. A hazai barnaszén 
termelés egyharmadát a társulat, szolgáltatja, kulturális 
és szociális célokra nagy összegeket költ, csak munkás
lakóházakra a lefolyt két évben három és fél millió 
koronát áldozott. Különösen figyelemreméltó a petro- 
zsényi bányászat gyors fejlődése. A petrozsényi bányá
kat a társulat 1895-ben^szerezte meg a brassói bánya 
és kohóegyesülettől ; termelésük akkor évi két és fél 
millió métermázsát tett, ma pedig már óvi 10,000.000 
q-ra rúg. A táisulat nem riadva vissza a legnagyobb 
áldozatoktól sem, a bányák termelőképességét tetemes 
beruházásokkal már a legközelebbi években évi 15—16 
millió métermázsára akarja emelni, mert e bányavidék 
több ezer millió métermázsára rugó szénvagyonánál és 
termékének kitűnő voltánál fogva az ország folyton 
fokozódó szénszükségletének tartalékát képezi.

A közgyűlés az elnök beszédét osztatlan tetszéssel 
fogadta. Elhangzása után a részvényesek nevében 
Stromsky Sándor hosszabb beszéddel köszöntötte a 
jubiláns alkalomból a társulat k*Ét igazgatóját. *Inditvá- 
nyára a közgyűlés az elnöknek, SZ" igazgatóságnak, va
lamint a tisztviselői karnak jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott. Végül a közgyűlés az eddigi felügy elő-bizott- 
sági tagokat három évre újból megválasztotta.

x  BÁNYÁSZATI HÍREK x
Uj vaskohászati laboratórium Selmecbányán.

A Selmecbányái főiskolán már csaknem teljesen 
befejeződtek az uj vaskohászati laboratorium ösz- 
szes munkálatai. A hegyoldaltól elhóditott terüle
ten (Selmecbányán minden épütet a hegyoldalba 
van építve) emelték a laboratórium épületét, amely 
előreláthatólag valóságos mintaszerű müintézetté 
fog kifejlődni. Ez*a laboratórium a kohászathoz 
szükséges anyagok megvizsgálásával kétségtelenül 
nagy szolgálatokat teljesít majd a szakköröknek és 
uj gyakorlatot létesít az anyagok megvizsgálása te
kintetében. Éppen ezért már most fölhívjuk a ha
zai cégek és főképpen a bánya- és kohóvállalatok 
figyelmét arra, hogy az üzemüknél szükséges anya
gokat a beszerzés, illetve megrendelés előtt küld
jék meg a vaskohászati laboratóriumnak, ahol a 
különböző fémanyagokon kivül a műszaki olajok 
vizsgálását is végzik. A vizsgálatok célszerű meg-

ejtése érdekében a laboratóriumot minden szüksé
ges eszközzel .ellátták. így többek között oly be
rendezésekkel látták el, melyek 80.000 kilogramm 
erejéig szakitó, hajlító, nyíró, nyomó, csavaró, ütő, 
simító próbákat végezhetnek. Mindez valóságos 
gyógyszertári tisztaságú helyiségben, amelyhez a 
képzelhető legmodernebb rendszerű szénvizsgáló 
tartozik. A vasanyag megvizsgálására nagyarányú 
és tökéletességű mikroszkópiai berendezés szolgál. 
Mindezeket egyelőre csak futólag említjük meg és 
későbbre tartjuk fenn azt, hogy a laboratórium is
mertetésére visszatérjünk és esetleg képekben be
mutassuk. Közvetlenül a vizsgálótermek mellett (a 
melyek a földszinten vannak elhelyezve) emelet- 
magasságú épületrészben valóságos vaskohót és 
öntvényezőt rendeztek be, hogy a jövő generációk 
a vaskohászatot gyakorlatilag megismerjék és meg
szűnjék az a lehetetlen állapot, hogy a bányamér
nök akkor lásson először vaskohót, amikor vala
mely vállalatnál állásba jut. Már pedig eddig ez 
igy volt. A nagyszerű berendezések és az uj labo
ratórium fölállítása Barlay Béla dr. érdeme. Ez a 
fiatal, rendkivül talentumos ós nagy tudásu pro
fesszor valósította meg a laboratóriumot, kivívta 
annak felállítását, ő vitte keresztül, hogy a pénz
ügyi kormány ebben a megpróbáltatásokban nehéz 
időszakban hozzájáruljon a nem csekély költséggel 
járó hatalmas mü felállításához. Ez azonban még 
nem minden. Jellemző a fiatal professzor odaadó 
és a nemes célt minden elé helyező készségére és 
nagy munkabírására, hogy a csupán külföldön elő
állítható gépek, szerkezetek, sőt még az egész vil- 
lamosmü szerelését, amit, ha külföldi szerelőkkel 
végeztetnek, napi 80 frankba kerül személyenkint 
és hónapokig tart, a költségek kímélése érdekében 
ő maga végezte és végzi két tót nat számossal és 
egy lakatossal, akit szintén ő tanított be. így dol
gozik Selmecbányán Barlay professzor és igy dol
goznak egytől-egyig az összes selmeci professzorok.

Kinevezések a selmeci főiskolán. A pénz
ügym inisztérium  vezetésével m egbízott miniszter- 
elnök Plotényi Géza, Gebhard Ferenc ós Chilkó 
N ándor tisz te lő ite k e t a Selmecbányái m. kir. bá
nyászati és erdészeti főiskolához tanársegédekké 
nevezte ki.

A Deutsch Bertalan chamotte és agyag
árugyár rt., amely Káinon európai színvonalon 
álló hatalmas chamotte- és agyagárugyárat tart 
üzemben és a magyar chamotte-ipar tulajdonké- 
peni és egyetlen képviselője, az 1908. évben, a
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mely a részvénytársaság első üzleti esztendeje 
volt, igen kedvező eredménynyel. dolgozott. A 
vállalat brutto bevétele 178.655 korona volt. A 
tiszta nyereség 3487 korona. Az áruszámla 178.655 
koronával szerepel a mérlegben, üzemszükségleti 
cikkek fedezésére a társaság 73.847 koronát for
dított, az alapítási költségek 2290 koronára rúg
tak, mig a költségek 58.646 koronát emésztettek 
föl. A mérleg tételei a következők :

Vagyon: Gyári berendezés 1,090.892, ingósá
gok 22.938, készpénzkészlet 2602, árukészlet 72.498, 
óvadék 8200, adósok 78,185, összesen 1,275.317 
korona. — Teher: Részvénytőke 550.000, elfogad- 
ványok 594.919, hitelezők 114.910, értékcsökkenési 
tartalék 12.000, 1908. évi eredmény 3487, össze
sen 1,275.317 korona.

Az Egyesült gömöri magnesit rt. az 1908. évben 
kedvező eredménynyel dolgozott. Bruttó bevétele az 
áruszámlán 378.840 korona volt ós ebből a központi 
igazgatásra 13.148, haszonbérekre 6764, kamatokra 
19.476 ós gyártási költségekre 308.237 koronát adtak ki, 
azaz a tiszta nyereség 31.213 korona, amit az érték
csökkenési számlára visznek át. A mérlegtételek a kö
vetkezők :

Vagyon: Ingatlan, bányajogok, feltárások 238.620, 
épületek, raktárak 340.350, gépek, prések, malom, ke
mencék, generátorok 910.481, vasút és fékpálya 122.222, 
kőszén, leltár ós felhasználási anyagok 89.732, árukész
letek 160.407, adósok 43.989, pénzek ós értékek 12.905 
korona. — Teher: Alaptőke (2,000.000, melyből tárcá
ban van 400.000) 1,600.000, hitelezők 244.572, érték
csökkenési tartalék 42.923, nyeremény 31.213 korona. 
Összesen 1,918.709 korona.

Szent István bányatársulat cég alatt uj 
részvénytársaság alakult, mely a szatmármegyei 
Iloba község határában szerzett igen értékes ob,ec- 
tumokat. Feltártak egy telért 500 méter hosszban, 
100 méter mélységben, 1 méter átlagos vastagság
gal. A telór átlagos aranytartalma 10 gramm ton
nánként. Ezenfelül több más tetemes vastagságú 
telért nyomoztak ki a felszínen, melyek arany tar
talma szintén tekintélyes, úgy hogy igen kiterjedt 
és jövedelmező vállalatra kínálkozik alap. A finan
szírozást a Magyar leszámítoló és pénzváltó bank 
rt. vállalta magára. Az Iloba körül található telé
rek közül egyeseket régebben fejtettek is, de az 
utóbbi évtizedekben a bányászat teljesen pangott. 
Igen sok telér még egyáltalán nincsen megvizs
gálva.'A  Szent István bányatársulat nagy nemzet- 
gazdasági és kulturális missziót teljesít ezen a vi
déken, melynek lakossága nem egy helyütt alig 
tudott eddig megélni.

A handlovai szénmedence. Az utóbbi időben 
eszközölt szénkutatások közül a handlovai szén
medencében történt fúrások azok, amelyek a leg
szebb eredményre vezettek. A fúrások által eddig 
megállapított szénmennyiség körülbelül 500 millió 
q-ra tehető. Érdekes az, hogy a handlovai szén 
korát eddig mindig oligocén időszakbelinek vették. 
Amint kiderült, ez a szén sokkal fiatalabb és a

mediteránba sorolandó. Úgy a telepek fekvőjében, 
mint fedőjében andezittufa fordul elő. Összesen 
három telep volt megállapítható. Handlova körül a 
szén igen jó minőségű, ami valószínűleg eruptivus 
kőzetek hatására vezethető vissza. Egyes helyeken 
azután lignitbe megy át a szén. Úgy a Salgó
tarjáni kőszénbánya részvénytársaság, mint a Ma
gyar általános kőszénbénya részvénytársaság igen 
nagyértékü területre tettek szert e szénelőfordulás 
megszerzésével

Uj magnezitelőfordulás. A gömör-szepesi 
Erchegység területén tudvalevőleg hosszú vonulat
ban van magnezit. E vonulat legkeletibb pontja 
Kassánál és Lavocsánnál van meg és az innét 
Mártonházán, Ilosván át Nyustyáig követhető. Az 
eddig ismert legnyugatibb előfordulás Losonctól 
északra, Divinnél található. Az ujabb időben itt 
eszközölt feltárások eddig is már ig**n szép ered
ményre vezettek. A gömör és szepesmegyei mag
nezitek előfordulása ugyanolyan, min a Keleti Al- 
pesek magnezitjeié, melyek — éppúgy mint a ma
gyar magnezitek^— kőszénkorszakbeli meszek és do
lomitok átalakulásából jöttek létre.

Földgázömlés Nagysármáson. Nagy sármáson, 
ahol a pénzügyminisztérium kálisó fúrásokat végez
tet, mint már jelentettük, egy fúrólyukból hirtelen 
nagy mennyiségiig földgáz tört elő. A pénzügymi
niszter megbkta a földgáz mennyiségi és minőségi 
vizsgálatával Pfeifer* műegyetemi tanárt, ki hasonló 
kutatásokat hazánkban már igen sokat végzett. 
Pfeifer megállapította, hogy a gáz csaknem tiszta 
methán, melynek melegfejtő képessége m3-enként 
8450 koloria és másodpercenként egy m3 gáz jön 
a szabadba. A gáz felhasználható fűtési, világítási 
és motorikus célokra és az a melegmennyiség, amely 
naponként ily módon rendelkezésre áll, mintegy 
napi 12 waggon szén melegének felel meg és kö
zelítőleg 10.000 lóerő kifejtésére volna elegendő. 
Ha tehát a gázömlés állandó lesz, amint már né
hány hasonló, de sokkal kisebb földgáz forrásunk 
van, úgy ez óriási értéket képvisel és azon a vi
déken néhány nagyobb ipartelep létesítését teszi 
lehetővé. A nagysármási földgázömlés aktuálissá teszi 
a földgázok értékesítésének a kérdését. A földgá
zok nagy gazdasági erőforrást jelentenek, amelyek 
kihasználásával kár késni. A Bázna vidéki örök 
tüzek azt mutatják, hogy az erdélyi medence mé
lyében dús gázforrások vannak. A kőrösvölgyi 
mélyfúrásoknál 62—116 méter mélységben érték el 
a gáztartalmu szintet, amely óránként 40 köbméter 
földg.'izt adott, ami naponként 15 métermázsa kő
szén használatnak felel meg és képes egy 100 ló- 
erejű gázmotort, vagy pedig 1700 darab 16 gyer- 
tyafényü Auer-égőt táplálni. A püspökladányi vas
úti állpmást a 208 méter mélységű fúrásból ki
áramló földgázzal világítják. Aradon négy gázkut 
ismeretes, amelyek közül a fürdő kútja 337 méter, 
a Neumann-féle gyártelep három kútja ped g 425 
méter mélyek. Ezek a kutak együttvéve 864 köb
méter f ldgázt szolgáltatnak Ezeken kivül még 
különösen érdekesek a pusztaszőllősi-. a csanád- 
apácai- és mezőhegy esi ménesbirtok gázkutjai. Ezek 
a gázkutak óriás energiaforrást szolgáltatnak. A
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földgáz lényegileg megegyezik a bányaléggel és a; 
mocsárgázzal. Meggyujtva gyenge fénynyel, de. 
nagy hőkifejlődés mellett ég el. még pedig szagta-' 
lanul és korom és füst nélkül. Gázmotorban és igy 
mindennemű ipartelepen rendkivül előnyösen hasz- 1 
nálható, amennyiben különleges berendezést nem: 
igényel és hőértéke 13—15.000 kalória. Egymagá-, 
bán nem világit, de Auer-égőben világitógáz helyett 
minden további nélkül használható és annál húszon-, 
ötször olcsóbb. Romániában már fölismerték a föld-^ 
gáz fontosságát és a petroleumvidékeken a dyna- 
mókat hajtja. A földgázt legelőször Kínában érté-.  ̂
kesitették. A "kutakból bambuszcsövek segélyével 
vezették el és a sóoldatok bepárlásánál használták* 
fel. JEfct a bambuszcsövet egy tűzálló csőrészszel* 
toldották meg és eíhek végén gyájtották meg a 
kiáramló földgázt. Ma a földgáz értékesítés terén 
az északamerikai Egyesült Államok vezetnek. Az 
Egyesült Államok évi termése meghaladja a 4 mil- 
lárd köbmétert, ami a világtermelés 94 százalékát 
teszi és 70 millió métermázsa kőszénnek felel meg 
egy köbméter földgáz árát csak 4.3 fillérre teszszük 
úgy az évi termelés értéke 175 millió korona. De 
az iparra való jótékony hatása egyenesen megbe
csülhetetlen és az Egyesült Államok legvirágzóbb 
ipartelepei éppen ott létesültek, ahol a földgáz nagy 
mennyiségben nyerhető. Jelenleg 800-nál több vál
lalat foglalkozik földgáztermeléssel és a 6000 gyár
telep és 600,000 háztartás, amely földgázfütésre és 
világitásra van berendezve,~ éven^p 45 millió koro
nánál többet takarít meg. A -íöldgázfütés roppant 
előnyös a tisztaságra és közegészségre is. Valóság
gal csodálatos, hogy minálunk, ahol a gazdasági 
élet minden erőforrására annyira rászorult, a kérdési 
felett oly könnyen napirendre térnek. Pedig e kérdés 
megoldása igen nagy hasznára lenne az ipari üzemek
nek. A Természettudományi táTsulat kémiai ásvány
tani szakosztályának legutóbbi ülésén Pfeifer Ignác 
műegyetemi tanár szakszerű jelentést is' tett a nagy- 
sármási földgáz-előfordulásról. Elmondotta, hogy a 
földgázok eddigelé mindig kútfúrással kapcsolatban, 
mint az artézi vizek rendes kisérlői "törtek felszínre-; 
az eddig észlelt legnagyobb gázmennyiség óránként
2 m3 volt. mely mennyiség egy 50 - 60 lóerős gép 
hajtására elegendő. E földgázokat világítási és gép- 
hajtási célokra az Alföldön már több helyütt hasz
nálják. Legutóbb (két évvel ezelőtt) az arad-csanádi 
vasutak barnaszénre kutattak Brád mellett. Kőrös
bányán és ekkor szintén nagyobb mennyiségű 
földgázt találtak. A múlt évben pedig a földmive- 
lésügyi miniszter végeztett furasokat Erdélyben a 
Mezőségen, Kis- és Nagysármá'son, kálisó kutatása 
céljából. Az első fúrás alkalmával, kb. 800 m mély
ségből, jelentékeny mennyiségű gáz tört fe l; midőn 
pedig uj fúrást kezdtek, már 22 méternyire is eg- 
hető gázokat találtak. Minél mélyebbre haladtak a 
fúrással, a gázkitörés annál erősebb lett. Decembér 
14-ikén, 122 m. mély fúrásnál a felszínre törő g&- 
zok a lokomobil tüzénél kigyulladtak ; az idén pe
dig, január 30-ikán, 160 m. mély fúrásnál a gáz
kitörés oly erős lett, hogy a munkát be kellett 
szüntetni. A feltörő gáz mennyisége a helyszínén 
pontosan nem volt megállapítható, csak közelítőleg, 
a gáz áramlásának sebességéből, A gáz eszerint 
egy 185 milliméter átmérőjű csövön másodpercen
ként 36—40 m. sebességgel tódult ki. A kiáramlás 
nem egyenletes, percenként 2 3 ingadozási periódus 
észlelhető. Ha 375 m. középsebességet veszünk, 
akkor a gáz mennyisége mp-enként kb. 1 köbmé

ter. Mivel a gáz elégésekor 9000 kalória meleget 
ad, ha ezt az erőforrást állandónak veszszük, akkor 
(tekintetbe véve, hogy gázmótoroknál 1 lóerő-óra 
2500 kalóriát igényel, a nagysármási földgáz 1 
köbméteréből-legalább 3 lóerőt vehetünk ki s 
óránként 3600 m8 gáz áll rendelkezésre) a nagysár
mási földgáz 10,800 lóerőt jelent. A gázömlés január 
vége óta állandóan tart. A 185 mm-es csőre szerelt 
manométer állandóan 6 atmoszféra nyomást mutat. 
A gáz Igen kevés vizet is hoz föl magával, melyet 
25—30 m. magasra lök föl. E viz literenként 72 
gr. szilárd maradékot tartalmaz, mely legnagyobb
részt konyhasóból á ll; kimutatható még benne 
ezenkívül kevés káli és jód is. A gáz és viz ana
litikai vizsgálata még nincs befejezve. Jellemző 
azonban már eddig is, hogy mig az alföldi föld
gázok mind 2 -  5% szénsavat tartalmaznak, a nagy
sármási földgázban szénsav egyáltalán nincsen. 
Mivel pedig a gáz kalórikus értéke a meghatáro
zásoknál kb. 2%-nyi eltérésig egyenlőnek bizonyult 
és állandóan 9000 kai. körül jár ; tekintve, hogy a 
tiszta metán csak 8510 kalóriát ad, a nagysármási 
földgázban a metánon kivül feltétlenül magasabb 
szénhidrogéneknek is kell jelen lenniök.

A szénkutatások és a koimány. A kormány 
legutóbbi bányavásárlásai kissé fellendítették a vál
lalkozási kedvet és ma igen nagy számmal vannak 
olyan vállalkozók, akik csak azért kutatnak, keresnek 
szénterületek után, hogy azután a kormánynak föl
ajánlhassák. így az elmúlt év folyamán a Hatvani 
cukorgyár rt. széntelep után kutatott a borsod- 
megyei Mezőkövesd környékén. Tárd és Bogács 
községek táján találtak is mintegy 6 méter vastag 
lignitet és egy 3 méter vastagságban aszfalttal te
litett homokréteget. Bár e helyen barna szénnek is 
kell előfordulnia, a hatvani Deutsch-cég a.szénku- 
tatástól visszavonult és átengedte a terrénumot 
Münnich Kálmán iglói nyugalmazott bányatanácsos
nak, aki a hozzávetőleg 35 négyzetkilométernyi szén
területet felajánlotta a kormánynak, mely azonban 

ügyben még nem döntött. Hasonlóképen az 
Arad-csanádi egyesült vasutak rt. több százezer ko
ronát fektetett szénterületek feltárásába, de a vál
lalat — uj igazgatót kapván, aki nem helyeselte, 
hogy a vasút szénbányászattal foglalkozzék — el
határozta a szénbányászat beszüntetését és a bá
nyaterület eladását. A társaság január elsejével 
mérnökeinek felmondott, a szénbányát pedig felkí
nálta Wekerle Sándor pénzügyminiszternek, aki 
visszautasította ezt az ajánlatot. A vasút most kül
földön l eres vevőket. A szatmármegyei Bikszád- 
fürdő táján is furatott dr. Mandel Pál, fúrások nem 
vezettek kellő eredményre, de a terület az állam
nak szintén felkináltatott. Most Tatár János 
dr. szinérváraljai ügyvéd folytatja itt a szén
kutatást.

A Magyar földtani társulat e hó 3-án ülést tartott 
dr. Schafarzik Ferenc másodelnök vezetésével. Elsőnek 
dr. Szádeczky Gyula olvasta fel „Verespatak kőzetei“ 
cimü tanulmányát, amelyben előadta, hogy egész Euró
pának ez a leggazdagabb aranytermő helye geológiai te
kintetben alig ismeretes. Részletes mikroskópiumi és 
vegyi elemzés alapján ismerteti a Kirnik és Csetátye 
rhyolitját és a többi eruptiv-kőzeteket. Utána dr. Vadász 
M. Elemér a tatai kálvária-domb egyik kőfejtőjéből ki
került, ma már teljesen kihalt „ammoniteseket“ mutatott 
be; az érdekes Példányok a Földtani Intézet gyüjtemé-
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nyóben láthatók. Majd telegdi Róth Károly a hunyad- 
megyei Rekettyefalva melletti rétegekről tartott előadást 
és bemutatta a rétegek tengeri kagylókból s korallokból 
álló faunáját. Végül dr. László Gábor állami geológus a 
tőzegtelepek keletkezéséről értekezett ós kimutatta, hogy 
telepeink túlnyomó száma állandóan vizzel telt mélyedé
sekben keletkeztek. A tőzegképződés a partokon indult 
meg ós idők folyamán kitöltötte a vízmedencéket is.

A Szápáry kőszénbánya rt. február 2-án tartott 
rendkívüli közgyülésán az alapszubályok módosítására 
vonatkozólag hozott határozatokat a cégbíróság jóvá
hagyta.

A Deutscher Verein für Ton, Cement und Kali
industrie berlini egyesület ez évben Budapesten tartja 
vándorgyűlését. A főváros tanácsa elhatározta, hogy ezen 
előkelő német egyesületet hivatalosan fogja fogadni és 
előterjesztést tesz a közgyűlésnek, hogy a fogadtatás 
céljaira ötezer koronát engedélyezzen.

Kónyi téglagyár rt. cég alatt Kóny községben uj 
téglagyár alakult 50.000 korona alaptőkével.

Szerencsétlenség egy bányában. Kiss István kis- 
sitkei kőbányájában végzetes szerencsétlenség érte Vas 
János 49 éves napszámost. Munka közben egy óriási 
kődarab zuhant a szerencsétlen munkásra, akinek jobb 
lába apró darabokra zúzódott szét. Vas Jánost haldo
kolva vitték Sárvárra a kórházba, a lábát amputálni 
kellett. A vizsgálat során mulasztás nem volt megálla
pítható.

A pilis—vörös vári bányák megtekintése. A Buda- 
pestvidéki kőszénbánya rt. pilis-vörösvári és esetleg 
szentiványi bányáit meglátogatják a Selmecbányái főis
kola negyedéves növendékei. A bányák budapesti igaz
gatósága március 27-ére várja Vörösvárra az ifjakat, 
akik Farbeky Gyula ós Réz Géza tanáraik és Plotényi 
Géza tanársegéd kíséretében jönnek, hogy szakszerű 
felvilágosításokat is adjanak a látottakhoz. Az ily ki
rándulásokat a magunk részéről nagyon helyeseljük, sőt 
kívánatosnak tartjuk, hogy mennél gyakoribbá váljanak, 
mert a tanítás eredményességét biztosítja, ha a theoria 
harmonikus összhangzásba hozatik a gyakorlattal.

A herendi porcellán. Egy előkelő párisi fo
lyóirat a L’Europe Politique et Littéraire egész 
ivnyi terjedelmű tanulmányt közöl Colonna grófnő 
tollából a herendi porcellánról. Az irónő ismerteti 
a világhírű gyárat 1839-ben történt alapításától 
kezdve, első korszakának nehéz küzdelmeit es fo
kozatosan fejlődő sikereit. A szövegben számos jól 
sikerült kép mutatja a herendi gyártmányok mű
vészi silouettejét. A grófné, aki hazánk történeti 
és társadalmi viszonyaiban is jeles tájékozottságot 
árul el, közli a külföld nagy tekintélyeinek, Hum
boldt Sándornak, Crémúux Adolfnak, Thiersnek, 
Vogtnak, a sévres-i porcellángyár igazgatójának 
Ítéletét a herendi gyár alkotásairól.

Szénforgalom. A magyar királyi államvasutak vo
nalai mentén fekvő kőszénbányák a február hó 14-től 
február hó 20-ig terjedő héten, hat munkanap alatt, 
összesen 13.184 kocsirakomány szenet adtak fe l; 134 
kocsirakománynyal többet, mint az előző héten és 1993 
kocsirakománynyal többet, mint a múlt év hasonló (feb
ruár 16-ától február 22-éig) időszakában. Egy-egy mun
kanapon átlag 2197 vasúti kocsit raktak meg: 22 ko
csival többet, mint az előző hót egy-egy munkanapján.

*  KÜLFÖLDI HÍREK, k
Az Egyesült Phönix- és Laurakohó felügyelő bi

zottságának ülésén — mint Berlinből jelentik — a vezér- 
igazgató a folyó üzleti óv első felének eredményeiről 
számolt be. Jelentése szerint a három kohórószvónytár- 
saság hengervastermelése a mnlt évvel szemben 7271 
tonnával volt csekélyebb. A megrendelt mennyiség ke
reken 15 millió márka értékű ós emellett az összes mü
vek rendes foglalkoztatósa hónapokra biztosítva van. Ez
zel szemben a hengervasárak esése következtében előálló 
bevétel-kevesebblet a szénbányák üzleteredménye dacára 
lényegesen befolyásolni fogja az első óv eredményét. Az 
19U8/9. első félév nyeresége a múlt óv hasonló időszaká
ban elért nyereségénél körülbelül egy millió koronával 
kisebb.

A németországi munkáskamarák. A német biro
dalmi gyűlés január 15-én kezdte meg a munkáskama
rákról — helyesebben munkakamarákról — szóló tör
vényjavaslat tárgyalását. A tárgyalás során a német 
birodalmi kormány kijelentette, hogy azt várja ezektől 
a kamaráktól, hogy bizonyos közeledés jön létre munkás 
és munkaadó között, a tarifaszerződések megkötése meg 
lesz könnyítve és megállapodások lesznek létesíthetők 
olyan egyetemes kérdésekben, amelyek az egyes üze
mekben a munkaadó ós munkásai között nem oldhatók 
meg. Ez involválja azt is, hogy heterogén elemeket a 
munkáskamarákba bevinni nem lehet, hanem a kamará
kat szakmák és vidékek szerint kell létesíteni, igy pól- 
duál egy-egy bányászati kamatát a Ruhr vidéken, a 
Saar vidéken és Sziléziában, vasipari kamarát a rajnai 
tartományban ós Westfáliában, stb. Ezek azok az elvek, 
•amelyekre a gyakorlati élet igényeivel számoló munkás- 
kamarákat fel kell építeni.

Az északamerikai kőszénbányászat. Az
északamerikai Egyesült Államok kőszénbányászata 
az elmúlt évben kedvező eredményekkel járt. A 
kőszénbányászat terén Pennsylvania, West-Virginia 
és Illinois a mérvadók, de Pennsylvania állam te
rületén körülbelül annyi termeltetik, mint a másik 
két állam területén együttvéve. A gazdasági de- 
pressio a pirszéntermelésre volt a legnagyobb ha
tással. Az év folyamán több kokszégető kemencét 
állítottak fel, de az év vége felé igen s ó t  tele
pen szüntették be teljesen a pirszéntermelést. Je
lenleg kb. 548 pirszéntermelő-telep van az Egyesült- 
Államokban ; 1900-ban nem volt több 298-nál. Át- 
lag 10 kőszénbányavállalatra esik egy pirszéntelep. 
;Az év elején munkahiányról panaszkodtak a kő
szénbányák, az év végére ez a panasz elnémult 
teljesen. Minden bányában van annyi munkás, a 
mennyire szükség van. A külföldi bányamunkások 
viszonylag nagyobb számmal hagyták el 1907-ben 
az Uniót. Ez elég gondot is okoz az érdekelt bá
nyászkörökben. Attól félnek' ugyanis a bányaválla
latok, hogy a viszonyok javulása esetén megint 
csak kevés lesz a munkás. A külföldi, különösen 

^osztrák és magyar bányamunkások jó nagy része 
.a pittsburgi kőszénkerületben szokott alkalmazás
ban állani. A legnagyobb aggálylyal ép ezen vidék 

^bányavállalatai néznek a jövőbe. Számos terv me
rült fel. Az egyik terv szerint úgy kellene a mun- 
jkáskérdést megoldani, hogy a bányavállalatok egy
általán ne vegyenek fel idegenből munkást, csak
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amerikait. Igaz, hogy az amerikai nagyobb bért 
követe], ámde ennek ellenében nagyobb az intelli
genciája és szolgáltatóképessége is — mondja a 
szóban levő tervezet. A nyugati pensylvaniai pir- 
szenet termelő vidéken — a statisztikai felvételek 
szerint — 40.667 pirszén-kemence áll. E kemencék 
50%-a „Frick Company" ellenőrzése alatt áll. Ha 
minden kemence után csak két munkást számítunk 
is, a kokszipar munkásszükséglete ezen a vidéken
80.000 ember. Ezt a munkáslétszámot, mi több, a 
bányákban, kohóknál, fém- és vasöntödékben, acél
gyáraknál minden nehézség nélkül pótolni lehetne 
az annyira legyalázott „ignorant foreigners“ kül
földi munkásokat amerikaiakkal, de csak arra az 
időre, >®rig a gazdasági depresszió tart, mert az 
amerikai nem találván^obb keresetet, szivesen el
megy a pirszén-telepre vagy a bányába is dol
gozni. Körülbelül 360 millió bitumentartalmu kő
szenet termeltek az Egyesült-Államokban 1907 fo
lyamán. Az antracittermelést 66,327.672 gross ton
nával mutatja ki a statisztika. A szénárak nem 
igen mutattak ingadozást. Emlitésre méltó, hogy a 
bitumentartalmu kőszén termelése az utolsó 15 év
ben legalább is megháromszorozódott. A helyzet 
ma az, hogy a fogyasztás növekvése folytán a ter
melés nem bir lépést tartani a fogyasztással.

Bányászati találmányok..
Eljárás és berendezés barnaszenek és lignitek 

gázosítására. K. 3550. sz. Bejelentette Koller Károly 
oki. kohómérnök, Barcikán. 1908. aug. 26. Képviseli dr. 
Szilasi Jakab szab. ügyv. Rákóci-ut 32.

Ismeretes, hogy a kisebb hőórtékü barnaszenek és 
lignitek elgázositása közönséges gázfejlesztőkben sok 
bajjal jár, különösen akkor, ha azok nagyobb palatarta
lommal bírnak. Ennek oka abban rejlik, hogy ^nagyobb 
palatartalmu barnaszeneknél ós ligniteknél a szénoszlop 
alsó részében végbemenő elégésnél (mely tudvalevőleg 
szénsav képződése mellett megy végbe)*' a keletkező 
meleg nagy, részben leköttetik a szón, hamu és palatar
talmának elsalakositására. A magasabb rétegekbe csak 
kevés hő juthat, úgy, hogy csak kis .parázsróteg kelet
kezhet, amely nem képes a fejlődött széndioxidot szón- 
oxiddá alakítani. A salakréteget tehát el kell távolita
nunk. Az eddigi eltávolitási berendezések hátrányai is
meretesek ; a feltaláló szerint ezen hátrányokat a kö
vetkező berendezéssel kerülhetjük el. A gázfejlesztő 
henger alsó részében egy emelhető és sülyeszthető 
mozgó feneket rendezünk el, melynek segítségével a 
szénoszlop egyenletesen sülyeszthető. A mozgó fenék 
alatt egy salakkocsit helyezünk el olyanképen, hogy a 
feneket a rajta lévő salakkal együtt rásülyeszthessük és 
kitolhassuk. A fenék fölött a kemencébe egy rácsszer
kezet van építve, melynek rudait a salak és szónréteg 
közé tolhatjuk és ezáltal a salakot a széntől elválaszt
hatjuk. A kiürítés menete már most a következő. Egy 
emelőszerkezet segítségével addig sülyesztjtik a feneket

ép vele együtt a szónoszlopot, mig a salakréteg felső 
r^sze a rácsszerkezetig ér ; akkor betoljuk a rácsruda- 
k ît, azaz megtámasztjuk a szénoszlopot ; a salakot az
után a fenékkel együtt a kocsira sülyesztjük és eltávo
lítjuk. A kemencébe egy ujabb feneket tolunk és az 
eljárást szükség szerint ismételjük. A szükséges levegőt 
ajs emelőkészüléken át centrálisán vezetjük be a gázfej
lesztő hengerbe, a fejlődött gázt pedig centrális* gázel- 
szivó segélyével vezetjük el.

Eljárás bitument nem tartalmazó anyagok briket- 
tezésére. Z. 610. sz. Bejelentette Zindier Adolf igazgató, 
Berlin. 1908. okt. 10. Képviseli Kalmár J. szab. ügyv. 
Rákóczi-ut 44.
1 Barnaszenet vagy tőzeget tudvalevőleg úgy briket- 

tezhetünk, hogy nyomás alatt sajtoljuk, kötőanyag 
gyanánt a szén vagy tőzeg bitumen tartalma szolgál. 
Minthogy a kőszén nem tartalmaz bitument, brikettezóse 
szurok hozzáadása által történik. A feltaláló uj eljárásá
nak lényege abban áll, hogy ezen szurkot alkalmasabb 
anyaggal pótolja. A nem brikettezhető anyaghoz barna
szenet vagy tőzeget kever, majd addig hevíti az anya
got, mig a tőzeg, illetve barnaszén bitumene felszaba
dulva, a kőszenet megköti. Az uj eljárásnál a brikett
gyártás maga is egyszerűbbé válik.

Eljárás és berendezés cementnek forgó kemencé
ben való égetésére. Bejelentette Bibesco Valentin her
ceg és E. Wolf, Bukarest. 1908. nov. 2. Képviseli dr. 
Wirkmann József Erzsóbet-körut 26.

A kemence lényeges újítása abban áll, hogy az 
eddig szokásos szilárd tüzelőanyagot folyékony tüzelő- 
anyag pótolja. A cementet,' illetve az előállításához szük
séges anyagot ismeretes módon, rózsutosan elrendezett 
forgó kemencébe hozzuk és itt nyers petroleumkátrány 
vagy más folyékony tüzelőanyag hőhatásának tesszük ki. 
Ezen anyagok injektorok utján porlasztott állapotban 
gőz vagy süritett levegő alkalmazása mellett vezettetnek 
a tilzelőtérbe. Az uj eljárás állítólag gazdaságosabb a 
réginél.

Szerkesztői üzenetek.
V. és — y. Budapest. Együttesen irjuk meg vá

laszunkat. Nem és nem! Semmi szin alatt sem va
gyunk hajlandók arra, hogy a magyar tudományosság 
hirét-nevót pellengérre állítsuk. Elvégre is ez az egyet
len főiskolánk és ezt hurcoljuk mi meg? Talán vigyük 
ki a napisajtóba is ? Per longum et latum pertrak- 
táljuk talán tulajdon bajunkat ? Még ha némely te
kintetben igaza is volna, pedig vettük a fáradságot meg
győződni arról, hogy egyetlen egy szava se igaz, de — 
mondjuk — még ha igaza is lett volna, sokkal becsüle
tesebbnek, sőt célravezetőbbnek találtuk volna fel
hívni az érintett körök figyelmét az észlelt hibákra, 
mint igazságtalan támadással a — nagy nyilvánosság 
előtt tárgyalni. Meggyőződésünk, hogy azok az urak 

vnem zárkóznak el a megértés elöl: Aztán meg, higyjók

Találmányokat szabadalmaztat
é s  é r t é k e s í t ; védjegy  é s  m in taolta lm at k ieszk ö zö l a z  ö s s z e s  á llam okban

PATflHV VILMOS BUDAPEST, n. w-i »•
S a já t  •■ a b a d a lm l I ro d á k  a kO lfSIdSn a BERLIN W. L e lp z lg e r s t r a s « «  112. TFLFPOH JtQ—99
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cl nekünk, dolgoznak azok az emberek ! De a tudomány 
nem az, ami a hangosságot szereti vagy éppen keresi. 
Mi, akik aktiv újságírók vagyunk, sokkal jobban becsül
jük a csendes, elzárkózott tudást, mint a strébert, a 
hangosat, aki éppen ezzel takarja a szellemi fogyatékos
ságait, Önt — úgy látszik — ezek tévesztik meg s 
innen van — különben érthetetlen animózitása. A mi 
szerény vélekedésünk szerint, ha semmi egyebet nem 
tesz a Selmecbányái tanári kar, mint tanít, (pedig ugye
bár Ön se vonja kétségbe, hogy nagyszerűen tanít, kü
lönben tagadásba vette, hogy képzett bányászaink, ko
hászaink és erdészeink vannak) akkor már tökéletesen 
betöltötte hivatását.

Engedjék meggyőzetni magukat, kérjük Önöket, 
mert mi minden diszharmóniát ki akarunk körünkből 
küszöbölni. A Theatre Frangaise Franciaország első mü- 
intézete. Nem mindig volt Coquelin-je vagy Moliére-je. 
Mégis megbecsülték a közbenső, kevésbbó tehetséges 
generációt, mint amely az összekötő kapcsot képezi a 
dicső múlt s az eljövendő nagy jövő között. Hát ha 
egészen tehetségtelen volna is a főiskolai tanári kar, 
akkor is nemzeti érdekünk, hogy becsüljük meg őket és 
öntsünk beléjük munkakedvet, ha már másért nem, a — 
nagy jövő kedvéért. De tegye most szivére kezét és 
vallja be őszintén — maga-magának, igazán olyan tehet
ségtelen az a tanári kar ? Nem látták Önök Faller 
négykötetes, úttörő munkáját? A Kövesiét, Szabóét, 
a Böckh-ét? stb. stb. Vagy kérdezze meg 
Wekerlét, a pénzügyminiszter-miniszterelnököt, mi a 
véleménye Böckh Hugó dr. szakvéleményeiről ?
Sőt mi ajánlhatunk Önnek — ha tetszik — .nehány bu
dapesti fölöttébb előkelő pénzintézetet is, akiknél nem 
a külföldi kapacitásoknak van döntő szavuk, hanem a 
„dologtalan és tudománytalan“, bár kevésbbó pózoló és 
lármázó, egyszerű selmeci professzornak. Végül még 
egyet! Azt mondja kegyed V ur szives le
velében, hogy nem foglalkoznak szeretettel tárgyukkal 
és például felhozza a vaskohászati tanszéket. Ön bizo
nyára zsémbes hajlandóságú öreg ur lehet, akinél a te
hetség a podagrával ós a dementia senilis-szel kezdődik. 
Hát mi csak annyit mondunk, hogy okosabbat pénzügy- 
miniszter nem tehetett volna, mint mikor a hunyadi 
kincstári gyárból kiemelte azt a tehetséges fiatalembert, 
aki most közmegelégedésre tölti be ezt a tanszéket. 
Nézze csak azt. a nagy buzgóságot, a hogyez a fiatalember 
berendezi ós felszereli tanszéke mellé vaskohászati labo- 
ratoriumát. Talán bizony azért — mondaná Ön — hogy 
ott „ne“ dolgozzék! ? De minek emeljünk ki
egyet ? így dolgozik ott „eltemetve“ valamennyi. 
Ám mi nem győzünk csodálkozni azon, hogy nekünk 
kell jönnünk mindezt felfedezni. Hogy ezt rég nem 
látta Ön is, aki bár kétségtelen maliciával, de érdek
lődni látszik a selmeci akadémia iránt. Ajánljuk, hogy 
tegye le sötét szemüvegét és -vegyen egyszerű ablak
üveget, ez olcsóbb is, jobban s tisztábban lát is hát 
rajta.

E. M. Szombathely. Oly rendelet, amely a mérle
gek, valamint a súly-, űr- és hosszmértékek hitelesítésé
nek meghatározott időközökben való megújítását kötele
zővé tenné, tudomásunk nincsen. A vonatkozó 
számú belügyminiszteri rendelet csak azt rendeli el, 
hogy a mértékek ellenőrzésére hivatott közegek főnö
keik utasítására időszakonkint ellenőrzési vizsgálatokat

tartsanak, a 80.608. számú kereskedelemügyi rendelet 
pedig akkép intézkedik, hogy a hitelesített mértékek, 
sulyok, mérlegek és hordók, amennyiben kijavítás alá 
kerülnek, hitelességüket vesztik, miért is az ilyen javí
tás alá vett tárgyakon az illető iparos vagy kereskedő 
a hitelesítő bélyeget megsemmisíteni tartozik s ezen 
kijavított tárgyakat csak újból történt hitelesítésük után 
veheti ismét használatba. Semmiféle önkormányzati tes
tületnek (törvényhatóságnak, rendezett tanáo^u városnak 
stb.) nincsen tehát joga arra, hogy akár szabályrendele- 
tileg, akár más utón a mértékeknek és mérlegeknek bi
zonyos időszakokban (amint Ön panaszolja, kétévenkint) 
való újból hitelesítését feltétlenül megkövetelje, még az 
esetben is, ha 3 mérlegek jó karban vannak, nem kifo
gásolhatók és javítás alatt sem voltak. Az érvényes 
szabályok szerint tehát nem a hitelesítés van összekötve 
a javítással, hanem megfordítva: a javítások követelik 
meg az újból való hitelesítést. Határozottan jogosulatlan 
a hitelesítő hivatal azon eljárása is, amely szerint csak 
oly javított mérlegeket fogad el hitelesítésre, amelyek 
az általa kijelölt iparos által javíttattak s amely néze
tünk szerint is gsak arra alkalmas, hogy minden jogos 
ok nélkül mértékjavitási inonopoliumot turemtsen.

P. Déva. A felvetett kérdésre nézve a helyi sza
bályrendeletek a döntők. Az ottani szabályrendeletet nem 
ismerjük és igy véleményt sem mondhatunk.

Lr~M. Budapest. A csiszolás direkt erre a célra 
készült csiszológépeken történik. A kézzel való reszelés 
már idejét múlta-és nem fizetődik ki.

Bányaaknász
több évi gyakorlattal szénbányaüzemben, jár
tassággal bérelszámolásban, űélm agyaror- 
szági kó'szénbánya sz ám ira  kereste tik . 
Részletes ajánlatok fizetési igények megjelö
lésével és bizonyitványmásoiatokkal „Megbízható 
18283“ szám alatt Schwarcz József hirdetési irodá* 

jába, Budapest, Andrássy=ut 7.

Fiatalabb mérnök,
ki úgy földalatti, mint földfeletti munkák
ban és az építkezési szakmában teljesen  
járatos, nagy gyári vállalatnál állandó al
kalm azást nyerhet. R észletes ajánlatok 
az eddigi működés és fizetési igények meg
jelölésével s bizonyitványm ásoiatokkal: 
„Állandó 1 8 2 8 2 “ szám alatt $cbioarz  
3óz$ef hirdetési irodájába, Budapest, 

Jlndrássy-ut 2 .

■ A A A A A A / \ # % / \ A A A A A A A A H
MÉLYFÚRÁSOKAT ELVÁLLAL 
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1909._
2088. sz.

Hirdetés.
Alulírott kir. bányabiztosság a Verespatak község

ben az Orlea hegyben bányászkodó „Szent Simon“ (Pár) 
cégű bányatársulat igazgatójának Bartha Ferenc veies- 
pataki lakosnak, folyó évi 2088. szám alatt érkezett ké
relmére, az á'talános bányatörvény 194. §-a alapján jelen 
hirdetéssel rendkívüli társgyülést hiv egybe.

Ezen társgyülés Abrudbányán a kir. bányabiztosság 
hivatalos helyiségében 1909. évi április hó 5-en délelőtt
10 órakor kezdődően fog megtartatni, melyre a bánya
biztosság a társulat részvényeseit s azok esetleges jog
utódjait oly értesitéssei-rl.ivja meg, hogy a társgy ülésen 
ki-ki csak személyesen vagy törvényes meghatalmazottja 
utján élhet az általános bányatörvény 153. §-a értelmében 
a szavazás jogával. Megjelent részestársak által hozott 
határozatok kihatnak a távol maradottak jogaira is.

A társgyülés tárgyai:
1. Igazgatóválasztás.
2. Bartha Ferenc igazgató számadásainak megvizs

gálása s a felmentvény megadása.
3. Bartha Ferenc követelésének törlesztési módja.
4. Az igazgatónak, a bányatárójának vaspályára 

saját költségén leendő átalakittatására adandó oly föl
hatalmazás, hogy utóbbi befektetés a bánya jövedelmé
ből törlesztessék.

5. Az igazgató által az Jizem céljaira ^hitelezhető 
összeg nagyságának elhatározása. »

6. Az igazgató által Beváltandó, a bányában ter
melt szabadarany gramja értékének megállapítása a kö
vetelés fönnállásának tariamára s a követelés törlesztése 
után eső időre.

7. Számvizsgáló bizottság választása a jövőre.
8. Indítványok.
Bejegyzett részvényestársak — Henzel Mariskuca, 

szül. Gruber. Golgocz Péter, Abvéger Viktoria, Kretz 
Miklós, Szabó János, Abvéger István, Learc Miklós, 
Kornya Gyula, Bartha András, Kovátsics József, Nyegru 
Trézsi, férj. Henzel Miklósné s leánya Henzel Regina, 
Zsurka Gerászim és neje szül. Szücs Anna, Szánthó 
György, Golgocz István, ifj. Bartha András, Bartha Fe
renc, Mezei Dánielné szül. Bartha Ilka, kk. Bartha Al
bert, Róza, Katalin, István, kk. Vuzdugán Mária, kk. 
Vertlen József, Henzel Károly, klc. Vertlen Mária, Zelma, 
Drumus Sándor, Zsurka Sándor a Péteré, Mutz Juliusné- 
Csora Ida, Ardeán Viktor, Lup József, Schreiber Dénes, 
Gruber Ferenc, kk. Gruber Lujza, Lén, Ágota, kk. 
Zsurka Róza a Jánosé, özv. Kozma Györgyné-Zsurka 
Katalin, özv. Zsurka Jánosné-Gruber Róza, Derzsi Sán- 
dorné-Szücs Anna. kk. Szücs Sándor, Heléna (a Miklósé), 
Dézsy Tivadarné-Henzel Justinna, Henzel Emánuel, Hen
zel Sándor és Henzel Erzsébet.

A m. kir. bányabiztosságtól.
Abrudbánya, 1909. február hó 23-án.

Eladok 5 kuxot
arany bányámból, mely tonnánként 15 gramm szinara- 

nyat tartalmaz.
Cim: Opreán L ázár tanító Z áránd (Arad m.)

Társat fogadok
egy bányamérnököt a hematit bányámhoz (vöröskő) 

mely manganra vezet. Bővebb felvilágosítást
Opreán L ázár tanító nyújt Záránd, Arad in.

_________ 11.

S Bányamérnök \
} tapasztalt üzemvezető, 30 éves, nőtlen, ^
f  elsőrendű bizonyítványokkal, a gép- ^
^ építés és bányaüzem műszaki és igaz- t
£ gatási teendőiben teljesen jártas, meg- ▼
^ felelő állást keres. -  f
^ Ajánlatokat „S. W. 30“ jelige ^ 
^ alatt a lap kiadóhivatalába kér. =  ^
* t  ■ V V - V - V - V V ^

M e g h í v ó .
Az Egyesült gömöri magnesit- 

részvénytársaság
IX. rendes évi közgyűlését

1909 m á rc iu s  15-én d é le lő tt  10 órak or
tartja Budapesten, (V., Hold-utca 25. szám), melyre 
a t. c. részvényesek ezennel meghivatnak.

N a p i r e n d :
1. Az 1908. évi mérleg előterjesztése.
2. Az igazgatósági jelentés előterjesztése.
3. A felügyelő-bizottság jelentése.
4. Határozathozatal az igazgatóságnak és a fel

ügyelő-bizottságnak adandó felmentvény tárgyában.
5. A felügyelő-bizottság megválasztása 1 évre.

Az alapszabályok 11. §-a értelmében minden 
letett részvény egy szavazatra jogosít. Fel kéretnek a 
részvényesek, hogy részvényeiket az alapszabályok 10. 
$-a értelmében legalább 3 nappal a közgyűlés előtt a 
társaság pénztáránál (V Hold-utcji 25.) letenni szíves
kedjenek.

Budapest, 1909 február 24-én.
Az igazgatóság.

Donnersmarckhütte Oberschlesische Eisen- und 
Kohlenwerke Aktien-gesellschaft cég Zabrzeben 
„Eljárás bányákban rések vagy fúrólyukak előál
lítására“ cimü, 32285. számú magyar szabadalmát 

eladni, illetve gyártási engedélyt adni óhajt.

Fölvilágositást adnak:

Neufeld Ármin «Fényi Henrik
h i t e s  s z a b a d a lm i ü g y v ivők

=VIII. JÓZSEF-KÖRUT 8. S Z . =
FÉMÁRUGYÁR részvénytársaság

ERZSÉBETFALVA.
------------TELEFON: BUDAPEST 67-67. SZ.------------



12 A B á n y a 1909. március 7. (10. szám.)

MEGHÍVÓ
a Deutsch Bertalan chamotte- és 
agyagárugyár részvénytársaság

I. rendes közgyűlésére,
mely 1909. évi márczius hó 21-én, vasárnap d. e. 11 óra
kor Budapesten, a társaság helyiségében (V Váczi- 
körut 26.) fog megtartatni.

N A P I R E N D :

1. Az igazgatóság jelentése az első üzleti évről.
2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. A zárszámadások előterjesztése és határozatho

zatal a tiszta nyereség hovaforditása tárgyában.
4. A felmentvény megadása az igazgatóság és fel

ügyelő-bizottság részére.
5. Az igazgatóság kiegészítése választás utján.
6. A felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása ós 

tiszteletdijának megállapítása.
A társaság alapszabályainak 16. $-a értelmé

ben a közgyűlésen csak azok a részvényesek élhetnek 
szavazati jogukkal, akik részvényeiket legalább három 
nappal a közgyűlés előtt — tehát legkésőbb 1909. óvi 
márczius hó 18-ig — a Központi kereskedelmi és ipar
bank részvénytársaság főpénztáránál (V Váczi-körut
26. sz.) letétbe helyezik.

Az alapszabályok 16. értelmében tiz részvény 
egy szavazatra jogosít.

Budapest, 1909. óvi márczius hó 3-án.
A x  i g a z g a t ó s á g .

-  Szelvény-beváltás, x'
— OH— ‘

A közgyűlés határozata értelmében az

57. számú részvény-szelvény
mint 1908-ik évre eső osztalék ♦

3 2  k o r o n á v a l
váltatik be és pedig folyó év márczius 
2-ától Budapesten a társulat főpénztáránál 
V kerület, Arany^ János-utcza 25. szám alatt és 
Wienben a K. k. priv. alig. österr. Boden- 
Credit-Anstaltnál (I., Teinfaltstrasse 6.) utóbbi 
helyen azonban csak folyó év már
czius 31-éig.

Kérjük a t. c. részvényeseket, hogy a szám 
szerint rendezett [szelvényeket jegyzék kíséretében 
nyújtsák be. 

Budapesten, 1909. február 27-én.

Salgó-Tarjáni kőszénbánya 
részvénytársulat

a MAGYAR BANYAJOG írták :

Dr. BALKAY BÉLA 
Dr. SZEÖKE IMREII. KIADÁSA. ::: A TELJES JOGANYAG. .

Megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján

-
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BARTOS ZOLTÁN
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FÉM ÉS BÁDOGÁRU GYÁRA 
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Stora Kopparbergs
Bergslags Aetiebolag

svéd acélgyárak maiyapországi
VBZéFhCpviSBlBTB.

3 legjobb minűségii aczélok 
bármely czélra.

Svéd-Aczél
Hereshedelmi Társaság.
Budapest, V., Bálnány-utcza ÍZ.

Tílifon 91H Í7.'

•t y.*.-* r
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SZABADALMI
és védjegyoltalom kieszközlése az összes 

kulturáltamban

A D L E R  M I K S A  % eÄ f i '
hites szabadalmi ügyvivő

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÚT 51.
T elefon  106—55. T elefon  106—55

á i ±

Ä L D O R  S Z I G F R I D
m agyar m élyfúró  v á lla la ta .

BUOaPESTED, VI., liszt Ferncz-Hr I*. sz.
Elvállal sima és mélyfúrásokat szén, petróleum, viz, 
kall és ásványok után kezességgel bármily mélység 
tekintetében és bármily rendszer szerint, esetleg 

lésze. edéisel.
vételeknél és eladásoknál. ÜJL W

rr

S A L C O - T A R  J A N I - K O S Z E N  BANYA
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT. X

9 társulat szÉntermelése Évenhént:
Salgótarjáni bányáhban —  10 millió 
a Petrozsény - Farhasvölgyi 
bányáhban —  —  *— lfl millió 

fl vezetése alatt álló Esztergom-Szászvári 
höszénbánya részvénytársaság term e
lése évenként:

Dorogit-Annavölgyi bányáhban
—  3 millió 

Szászvár-Nagymányohi bányáh
ban —  —  —  —  1 

fl vezetése alatt álló Felső-Zsil- 
völgyi bányáhban —  —  1

• • 
• •

Összesen: ZS millió

Jutányos árak, pontos

Színosztilyozás :
Darabos (tömör) szén} szoba-, gőzcséplőgép- és

Koczhaszén —  — j

Oumaszén -  -  , „ „
Aknászén —  —
Rostált ahnaszén — )

Aprószén —  —  hörhemencze fűtésre. 
Kovácsszén—  —  hovácsolási czélohra.

M eg ren d elések  k özp on ti irod ánk h oz:

Budapest, ü. Arany 3ános-u.Z5.
in tézend ök .

és gyors kiszolgálás. • • 
• •
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RBLDCSY és gnnú
bánya-, kohó- és gépészmérnöki irodája 

BUDAPESTEN,  
^  VERES PÁLNÉ-UTCA 3. * Telefon 739. ^

£ í  Elvállalja az összes bányászati, 5 ^
kohászati, gépészeti, gyáripari, 
fűtési és tüzelési berendezések 

tervezését és kivitelét.
Elvállalja a bánya és kohétermékek
vegy elemz ését,
és gyakorlati megvizsgálását és 
sz a k é r tő i v é lem én y t ad
azok ér éke ésfelhasználha'ósága 

fe'ől.
Gőzgépek indikálását, 1 alában 
gép?k, kazántelepek, tüzelések, 
fűtések, bánya- és gyá i beren
dezések megvizsgálását, esetleg 

azok reconstruct'óját.

Meglevő telepek, gépek, berende- 
zések időnkénti vagy á lla 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 Báné-féle szab. 
vizcsöves kazánokat, a Galocsy- és Terényi-féle szab. 

ä  gázfejlesztő készülékeket. ä
s ? ------------------------------------------ --------

P A P  A U R É L
okleveles magán bányamérnök irodája: 

NAGYVÁRAD, LUKÁCS GYÖRGY-UTCA 54.

Elvállal kül- és bánya- 
méréseket, háromszöge
léseket, lyukasztási mé
réseket, adományozási 
méréseket, térképek és 
kérvények szerkesztését, 
zártkutatmányok* fekte
tését és bejelentését, ide
gen bányák ós kutatások 
megvizsgálását, szakvé

lemények megadását, bá- 
nyavétel vagy eladás 
közvetítését, bánya és 
erdei vasutak kimérését 
ós építését, felőrök ál
tal vezetett bányaüzemek 
időnkénti megtekintését 
s ellenőrzését, kutatások 

vezetését stb. stb.

SMpik

Q niimmitaln háromannyi ideig eltart, m in tab ör-  
a IIIIUIF t%Ip és sarok, eltekintve az elism ert 

óriási előnyeitől. — TAKARÉKOSKODJÉK! Cipőre, 
csizmára, ha annak talpa már elv iselt, esetleg lyu
kas is uj gummltalp és sarokkal ellátva 5 korona. 

javítása (vulkanizálás) forrasztás utján. 
Kizárólag fo rró  utón való vulkanizálás.

=  Automobil és kocsl-pneumatik javítása. =
Mindenfajta töm lők-és csövek ha rosszak, Lismét hasz
nálhatóvá alkottatnak. — Pneumatik javitások  és 

uj antidekapant felvulkanlzálás.

„flUTOMOBILIfl“ első magyar pneumatíb javitó-műhely 
VII., flörosmarty-iitca ZD. sz. (KEMÉNY és FISCHEL)

-  TELEFON 1 0 5 - 0 8 .

r T I T A N I T ^
BIZTONSÁGI R O B B A N TO SZ ER -G Y Á R

CEIPEK és TÁRSAI TRENCSÉN.

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

kezeltetnek. De a fogyasztóknál is bárhol el helyez
hető. Szállítása nem úgy mint a többi robbantó
szereké, hanem bármely vonattal, Vagy hajóval 
és bármely időben történhetik. A Titanit ára 
a robbantószerek napi árát sohasem fogj a túlha
ladni. Kísérleteket a gyár műszaki mérnöke bármi
kor és 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.

Egyébb felvilágosítással készséggel szolgál a

BUDAPEST, IV. KEß.,
gyár igazgatósága és kereskedelmi képviselete:

IRÁNYI-UTCZA 8. SZÁM.
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k
Por nélhiil dolgozó réselő-gép.

Aki porm entesen ak a r réselni, az használja

a„Pick=Quick” rudas réselő gépet
(M avor é s  C oulson  szabadalma),

melyből eddig m ár 4 S O  darab áll versenyképes harcz- 
■ bán a  kerekes réselő gépekkel szemben.

Főképviselő Magyarország részére

S C H E M B E R  F R I G Y E S
BUDAPEST, VJ. -KERÜLET, ANDRÁSSY-UT 50. SZ. r

Szabadalmazott Antiferugin I I

<m

R miflffaPfl Kazánfesték, gőzkazánok bel- 
II. imilUJgiy, gs külmázolására. Nem tűzve
szélyes és nem ártalmas az egészségre. Elősegít 
a kazánkő könnyed leválását és megakadályozza 
az átrozsdásodást, valamint a kazánlemezek lékeit 
és védi a már meglevő lékeket .a további rozs- 
dásodástól.

B minrkPfí Rozsdasemmisitö vasmáz, mely- 
* lyeI a már teljesen ^rozsdá

sodott vasat bemázolva, tovább nem rozsdásodik. 
Mindennemű tárgyakhoz, melyek akár a szabad
ban, akár a föld alatt vagy vizben vannak, hasz
nálható.

L m in ő ség  Legbiztosabb és hathatósabb

részé e.

E. minőség.

rozsda elleni szer fényes fém

Rozsda elleni szer vizesen 
forróvá való tára a'hoz.

B mínH^pn ^ozstla elleni szer szárazon . millUflCy, forróvá Váló t á r g y a k h o z .

SminffQPH Mindenféle savak oldódásának 
• »»HUMS- és gőzöknek ellenáll.

E lsőren dű  r e f e r e n c iá k k a l  m inden ;p arágbó! k é s z s é g e s e n  szo lg á l j

Leuchtag is  Seidenstein —  Rien, —  
l l l |t .  Kohlwtggisse.

<§i
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CDNRAII ás 
=  TAR5A=

műszaki nagykereskedést

BUD APEST,
VI., TERÉZ-ROMIT IS. SZ.

Csigasorolt és
= =  emelőgépei!
300 kgrtól 20.000 kgr. hórdké- 
pességig minden magasságra ál- 
— landóan raktáron tartatnak. —

Egyedárusitás Ganz és Társa 
czégtől Magyarország részére.

C --------------------- w
^  TELEFON 588. =  TELEFON 588.

QESZTI GYÖRGY
v ____ =  BUDAPEST, =  r 

9., RáLMáH-UTCíi 9.
Műszaki cikkek nagybani elárií- 
sítása az összes üzemek részére.

A világhírű George Cradock &
Co. Wakefieldi cég (Angolország), 

sodrony-, hajó- és fékkötelek 
(Bremsberg—Förder-Seile) és The 
Hardy Patent PIck Co. Limited 
Sheffieldi (Angolország) cég összes 

gyártmányainak

II«

U G ~

?  SOCIETE LORRAINE de DIETRICH & GIE 3
automobil-gyár. (Alaptőke 15 millió.)

LUNÉVILLE, ARGENTEIL, BIRMINGHAM;

ISOTTA FRASCHINI M ilano
v e z é rk é p v ise le te .

L egm odernebb sz e r sz á m g é p e k k e l fe ls z e r e lt  javító-m űhely . 
O lcsó, g y o r s  é s  s z a k s z e r ű  gép jav ítások . 

Nagy v á la sz ték ú  pneum atik é s  k e llék ra k tá r .
Kitűnő é s  ju tán yos auto-benzin  é s  hen ger-o la j.

,  J E L I 0 S “ AUTOMOBIL ÖARAÖE
BUDAPEST, Y., BÁLVÁNY-UTCZA 12.

m 5 ) K
Haladat Könyvnyomda. Budapest, Német-utca 9.


