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'fl bányászat államosítása.
Aki végigvizsgálja Európa nagy ipari államai

nak legutóbbi törvényalkotásait, meglepő jelenség
gel találkozik.

Látni fogja, hogy a bányatörvények, melyek 
á bányászat technikájának állandósága folytán 
a legújabb időkig a leghosszabb életű törvényalko
tásoknak bizonyultak, az utolsó négy-öt esztendő 
alatt nemcsak gyökeres reformokon mentek át, de 
ezek az ujabb alkotások is csakhamar változást szen
vedtek.

Ezek a változások pedig' egytől-egyig ugyan
azt az irányt mutatják, amely felreismerhetetlenül 
magán viseli az állam-szocialisztikus jelleget.

A sort a kis Hollandia kezdte meg, amely 
nagy kőszénterületeket rezervált az állam számára; 
azután jött a lex-Gamp Poroszországban, mely a 
kőszén és káli kutatását korlátozta s az uj novella, 
amely ezen ásványok telepeit bizonyos -mértékig 
szintén az államnak tartotta fenn.

Csakhamar Szászország is ebben vaz irányban 
reformot s irányt adott, nemcsak az európai kor
szerűen államosítani készülő egész Jövendőbeli szén- 
bányászatát, éppenugy, mint ahogy Svédország a 
vasbányászatot adta az állam kezébe.

Végül Franciaország, mely a múlt század ele
jén megindította volt a bányajog alapjában való 
reformját s irányt adott nemscak az európai kon
tinens összes országaiban, hanem ;az egész: kele
ten is a bányajog alapelveinek kifejlesztésében, 
most tárgyalja a javaslatot, amely az egész bányá
szatot államosítani szándékozik.

Hogy ez az áramlat bennünket elkerülhessen, 
azt a föltevést eleve egész határozottan kizárhat
juk, sőt rámutathatunk "arra is, hogy bizonyos mér
tékben már eljutott mihozzánk is, mert a pénzügy
minisztérium komolyan foglalkozik a petróleum, a 
kálisók bányászatának és a földgázok hasznosítá
sának államosításával.

Ezek a tervek nemcsak hogy nem fognak for
radalmat csinálni, hanem a mai politikai áramla
tok mellett annál könnyebb lesz azokat megvaló
sítani, mert az agrárius hajlandóságú parlament szí
vesen hozzájárulna afféle javaslathoz, melyről azt 
hihetné, hogy a vállalkozó tőkén üt egyet vele; a 
bányászok pedig azzal a szlokott fásultsággal fog
ják nézni ezt a törekvést, melyet tehetetlenségük 
érzete s az a tudat fejlesztett ki bennük, hogy 
érzék és szakismeret hiányában úgy sem várhatnak 
semmit a hazai törvényhozástól.

Ahol a politikusok legnagyobb része csak a 
földbirtok ellenségét látja a bányászatban, vagy leg
feljebb a tőke hatalmi törekvéseinek eszközét per- 
horreszkálja benne, ahol milliókat szavaznak meg 
arra, hogy a levegőbe építsék föl a hazai ipart, 
de egyedül szilárd alapjának, a bányászatnak ki- 
fejlesztése még szóba sem kerül, ahol a kormányok
nak mindenre lehet gondjuk és pénzük, csupán az 
oly kevés szavazattal rendelkező, a kezdet legelején 
levő bányászatra nem, melynek még létföltételét, az 
uj bányatörvényt, sem voltak képesek egy száza
don at megalkotni s most, amikor megalkották, nem 
nyújthatják be, mert az egész képviselőházban elő
adót nem találhatnának hozzá s agrárius bizottság
ban, agrárius előadóval kellene azt tárgyaltatni, ott 
ez a fásultság nagyon is érthető szimptoma.

Az a nagy államosító áramlat s az a kis, titok
ban készülő államosító javaslat azonban korántsem 
fog hatás nélkül elmúlni fölöttünk.

Ez a kis javaslat lesz az első lépés, amely ut 
nemsokára következik majd a második: a bányászat 
államosítása minden vonalon.

Mert íaz európai közvélemény, mely ezt az irányt 
táplálja, egyszer csak el fog terjedni nálunk is; a 
parlament képe sem marad mindig egyforma s 
egyszer csak ott fogunk tartani, hogy teljes erő
vel ragad bennünket is az áramlat, mert a mes
terségesen fejlesztett hazai ipar létérdekei fogják 
követelni, hogy államosítsuk a bányászatot, amely 
mai megkötöttségében nem képes annak fejlődésével
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lépést tartani s vagy a drága pénzen nagyra növelt 
hazai ipart kellene feláldozni, vagy pedig hozzá kell 
látni a bányászatnak mindenáron való mesterséges 
kifejlesztéséhez.

Erre pedig semmi esetre sem fogják akkor azt 
a formát választani, amelyet már Európa összes 
államai túlhaladtak, s bár mi soha el nem értük, 
el fogjuk hagyni és közvetlenül az államosításra 
fogunk átmenni, amely bányászatunk mostani fej
letlen formája mellett ma még minden hozzáértő előtt 
képtelennségnek látszik.

És akkor fogják csak látni agráriusaink, hogy 
mekkora rövidlátás rejlett abban, amikor szénjogaik 
félreismert érdekeiért feláldozták a hazai bányászat 
fejlődését, mert megakadályozták a bányatörvény 
megalkotását oly időben, amikor az még a leg
nagyobb kímélettel oltalmazta volna meg érdekeiket.

Mert az államosításkor ezekkel az érdekekkel 
már senki sem fog törődni, a fejlődésében meg
akasztott bányászat pedig nem lesz elég erős arrar 
hogy az államosításra irányuló törekvéseknek gátat 
vessen.

Ekkor válik majd nyilvánvalóvá, hogy azok 
az Qrszággyülések és azok a kormányok ártottak 
legtöbbet a földbirtok érdekeinek, amelyek meg
akadályozták a bányatörvény reformját.

Fém- és sóbányatisztek országos értekezlete.
Az országos fém- és sóbányák tisztviselőinek bizott

sága augusztus hó 8-án délelőtt tartotta értekezletét Neu
bauer Ferenc miniszteri tanácsos elnöklete alatt Nagybá
nyán. Azországos értekezleten megjelentek Domokos Jó
zsef kir. bányatanácsos, főbányahivatali főnök Szlatináról, 
Porubszky Béla bányamérnök Szlatináról, Rozner Vilmos 
bányamérnök Szlatináról, Csia Ignác bányafőmérnök 
Zalatnáról, Pelachy Ferenc bányafőmérnök Abrudbányá- 
ról, Szabó Albert bányatanácsos, főnök Marosujvárról, 
Wiesner Arnold bányatanácsos Désaknáról, Sziklay Al
fonz bányatanácsos, igazgató Nagyágról, Reitzner Miksa 
min. tanácsos, pénzverdéi igazgató Körmöcről, Schwartz 
Gyula bányafőmérnök, főnök Körmöcről, Niki János 
kir. bányatanácsos Selmecről, Litschauer Lajos bánya- 
tanácsos, bányaiskolai vezetőtanár Selmecről, Niki János 
irodavezető Selmecről, Kellner Aurél bányakezelő Sel
mecről, Kovács Károly bányatanácsos Körmöcről. A 
nagybányai tisztviselők Szellemy Geyza, Oblatek Béla, 
Martiny István kir. bányatanácsosokat és Kádár Antal 
dr. kerületi főorvost küldötték ki az értekezletre, azon
kívül az altisztek részéről kiküldettek Kriszt Gyula 
bányakezelő Nagybányáról és Valter Ferenc kohókezelő 
Fernezelyről. Agyülés résztvevői megjelentek az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület nagybányai 
osztályának gyűlésén is, ahol meleg ünnepléssel fogad
ták őket. Hétfőn Fernezelyre rándultak ki, ahol bankett 
volt tiszteletükre.

Az országos értekezlet figyelemreméltó eset ha
zánkban már csak azért is, mert állami bányatisztvise
lők mozgalmáról van szó. Ez a mozgalom oly komolyan 
indult és oly komoly mederben folyik, hogy vele fog
lalkozni múlhatatlan kötelességünk. A gyűlés főtárgya: 
emlékirat készítése abban az irányban, hogy a magyar- 
országi fém - és sóbányászokat a szénbányászokkal egy

és Ugyanazon statusba tegyék. Ily tendenciájú memo
randumot szerkesztettek és — értesülésünk szerint — 
elhatározták, hogy a pénzügyminisztérium elé terjesztik. 
Az emlékiratban kifejezik, bármennyire kerestek is ki
vételes okokat arra, hogy a fém- és sóbányászat tiszt
viselőkara más elbánásban részesüljön, mint a szén- 
bányászatnál rendszeresített tisztviselői kar, mert hiszen 
a fém- és sóbányász éppen úgy szolgálja az államot, 
mint az, akit véletlenül a szénbányászatnál alkalmaztak. 
A minősítésben, a végzettségben sincs fokozati különb
ség emezek és amazok között. Áthelyezésekre pedig 
szükség lévén egyik szakból a másikba s ez esetben 
aránytalan állapotok állanak elő- Egyszóval ugyanazon 
hivatásban egyenlő jogok 'statuálását. kívánják. A fém- 
és sóbányászokfa lealázó a mai helyzet, mikor a szén
bányászokat fölibük helyezik. Mi a magunk részéről 
alaposabb értesülések beérkeztéig csak annyit konstatá
lunk, hogy a vas-, valamint a kőszénbányászat tisztvi
selői kara tényleg jobb anyagi dotációban részesül, mint 
a fém- és sóbányászaté. Az országos értekezleten kife
jezésre jutott kívágalmak tehát méltatásra érdemesnek 
látszanak.

Krónika-
"* Üzlet.

Julius 16. Németországban a nyersvas ára ismét 
eset tonnánkint átlagosan 1 Mk-val, mert az 1910-re 
szóló eladásokra nézve a kohók nem tudtak megegyezni 
az árra. — Amerikában a nyersvas ára emelkedő irány
zatot mutál, julius—decemberre t-kint 13*75—14*25 doll.-t 
érnek el. A készgyártrnányok szilárdak. — A galiciai 
nyersolaj termelők szövetsége 14.000 waggon olajat 
adott el a Petroleának. — A Standard Oil Co. Angliá
ban gaüononkmt 1—1*5 d-vel 4 d-re szállította le a 
petróleum árát. — Az amerikai független acél müvek a 
készgyártmányok árát tonnánkint 1 doll.-ral emelték. — 
Az északnyugati cseh szénvidéken az üzlet nyugodt, de 
nem kedvezőtlen.

Julius 17. A német vörösréz-kartell a lemezek 
árát 158 Mk-ról 155 Mk-ra szállította le mm.-kint, — 
A német ó/ö/n-karlell az alapárat 39 Mk-ról 37 Mk-ra 
szállította le.

Julius 18. Az osztrák vasúti miniszter az iparos 
körök kívánsága folytán elrendelte, hogy abban az eset
ben, ha a szénbánya az elszállításkor nem jelzi a szál
lító-levélben, hogy a szén mely bányából való, ezt a 
vasúti személyzet puhatolja ki és tüntesse fel.

Julius 19. A vaspiac Franciaországban tartós élénk
séget mutat, amely még erősödik is s az ára&jemelkedő 
irányt vettek. Belgiumban a helyzet egyre rosszabbodik 
s az árak esnek. A nyersvas helyzete.nem annyira rossz. 
Wesztfáliában javulás mutatkozik, de* az árak igen ala
csonyak.

Julius 20. Londonban az alumínium ára 58 fontról
59 fontra emelkedett tonnánkint s a szilárd irányzat s 
most folyó kartell-tárgyalásokra vezetendő vissza. — 
Tustanowiceben három uj fúrás, vezetett eredményre a 
napi 15, 42 és 35 waggon termeléssel. — Az Iparegye
sület állást foglalt az ellen, hogy az egyik állami fém
kohó a vörösréz árát az előző hónap londoni jegyzései
nek átlaga szerint állapítja meg s igy állandóan eltér a 
napi áraktól.

Julius 21. New-Yorban a nyersvas igen szilárd; 
a vásárlás élénk, különösen a keleti kerületekben. A 
kohók jóval magasabb árakat követelnek a jövő év első
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negyedére. A déli kohók 15 doll.-ral emelték az árakat.
— A porosz kincstár felsősziléziai köszénbányáinak 
igazgatósága elutasította az ottani vasipari érdekeltség
nek az árak leszállítására irányuló javaslatát. — Taft 
elnök föllépése ismét valószínűvé tette, hogy a vasérc 
vámmentes behozatalát megengedik. — A new-yorki 
s/iénbörzsén elhatározták, hogy londoni mintára vörös
réz piacot szerveznek, ami a londoni üzletek nagy részét 
oda vonzaná. — A szász barnaszén bányák termelése 
juniusban 12.000 t-val emelkedett. A zwickaui kőszén 
termelés és jó eredményeket ért el.

Julius 22. Londonban ismételt amerikai vásárlások 
a vörösréz piacot igen szilárddá tették. Készüzlet 59 25 
font, határidőm óOViefont. Cinn 132*75, illetőleg 134*25 
font. Nyersvas határidőre 49 sh. 6 d. — A lemez-kartell 
a durvalemezek árát 100 kg-kint 50 f,-ral leszállítja. — 
A galiciai nyersolaj' ára 1*68 K-ról 1*45 K-ra hanyatlott, 
mert uj forrásokat nyitottak meg.

Julius 23. Az osztrák vaskartell kedvezőtlen ki
mutatása állítólag nem attfölmazhatók a hazai vasmü
vekre, melyeknek elég a rendelésük s csak az árak nem 
kielégítők. — Az alumínium árát a francia gyárak 118 
Mk-ról 128 Mk-ra emelték mannheimi értekezletükön.

Julius 25. A hazai vasüzlet pangása kezd enyhülni 
s különösen rudvas iránt mutatkozik érdeklődés, A hor
ganyozott fedéllemezek keresetiek. Rí dvas I9 60, vas- 
gérenda 23*80, durvalemezek 24*40—27, finomlemez 
28*25 kor.

Julius 26. A Szerbia északnyugati részén levő 
kutatásterületeket, melyeket az állam magának tartott 
fenn, most bizonytalan időre, nyereményrészesedés 
mellett egy német vállalkozónak engedte át. — A ková
csolt vascsövek árát Amerikában 2 doll.-ral emelték. — 
A belga államvasutak 60.000 t, a magánvasutak 4Q.000 t 
vasúti sínt rendeltek belföldi .vállal^tokiTál, melyek a 
Kongo vidékéről is mintegy 30.000 t megrendelést kap
tak. — A német sárgaréz-kartellt a kivül álló müvek 
versenye erősen veszélyezteti.

Julius 27. Az amerikai acéltröszt a hengerelt hu
zalok árát 2 doll-ral emelte. — A sárgaréz és tombak 
árát a kartellben álló müvek eddig a .vörösréz árának 
alakulása szerint szabták meg, a legújabb árleszállítás 
azonban, mely a sárgaréz alapárát 5 K-val, a tombakét 
7 K-val csökkentette, a külföldi verseny eredménye, 
melyet a kartellen kivül álló gyárak is elősegítettek. — 
A schladmingi Ascher-féle ezüst-, ólom- £s rézbánya 
Londonban alakuló .társaság tulajdonába megy át.

Július 31. A német sárgaréz-kaűtW a csövek árát 
135 Mk-ról 138 Mk-ra emelte.

Vállalatok.

Julius 16. A dobsinai Magyar bánya r. t. csődbe- 
juiását cáfolja. — A Debeers társulat oly kedvező áron 
adta el ez év első feléből való termelést a gyémánt- 
kartellnek, hogy 10%-os osztalékra számíthatni.

Julius 18. A Kaláni nándorhegyi telepén a tűz el
pusztított egy hengersort, gépházat és több mellék
épületet.

Julius 19. A Dux-Bodenbacher Bahm a duxi Jo- 
hannes-akna üzemét kimerülése miatt végleg be
szüntette.

Julius 22. Az Oberschlesiche Eisenindustrie-gesell- 
schaft kőszénre adományozott 24 bányatelket szerzett 
átlag 300.000 Mk-ért bányatelkenkint.

Julius 25. A régóta szünetelő biksai vasmüvet a 
Dávid Károly és fiai cég megvette a Ri namurányitól a 
papirlemez-gyárrá alakítja át.

Julius 26. Az Amalgamated Copper Co. alaptőké
jét fölemeli, hogy az American Smelting and Refining 
Co.-t beolvaszthassa s igy a köztük folyó harcnak

véget vessen. — A Schlick-lé\e gyárban nagy tűz 
pusztított.

Julius 27. A Harpener Bergoau-Gesellschaft az 
1908/9. üzleti évben 16 (—4*16) milló Mk. nyereséget 
ért el. — Hibernia nyeresége az első félévben 5 08 
(—1*85) millió Mk-t tett ki.

Julius 28. A Bergmann-Elekirizitätswerke A.-G. a 
vámtarifa hatásának ellensúlyozása végett Bodenbach- 
ban rendez be gyárat dynamók, turbinák stb. gyártá
sára. — A prakfalvi gyár olvasztó tégelyek gyártására 
rendezkedett be s a szállítást már három hónapon belül 
megkezdi.

Julius 3Ó. A román államvasutaknak ez évben 
kiirt két árlejtésén a német, belga és francia vasmüvek
kel szemben az Oszt. magy. államvasut társ. resicai és 
aninai vasmüvei kapták meg a szállítást magasabb áraik 
dacára, tekintettel a kiváló minőségre.

Julius 31. Királyhágói bánya és ipar r. t. cég 
alatt 200.000 K alaptőkével uj vállalat alakult a bucsai 
széntelep és bauxit kiaknázására.

Egyesülés.
Julius 17. A rajna-wesztfáli köszén-szmá\k&{us 

juniusban 6*34 millió tonnát szállított el a múlt évi 6 
millióval szemben. — A felsősziléziai Stahlwerksgesell
schaft nevű kartell fölmondásáról hírlik, hogy az nem 
pusztán formalitás, hane/p komoly differenciák ered
ménye.

Julius 18. Az uj amerikai mütrágyatröszt 4 millió 
dollárért vette meg a Solstedt káli-bányát. Rendes becs
lés mellett a nyereség 10 millió Mk-t tesz ki ennél az 
eladásnál.

Julius 21. A francia aluminium-gy árak kartellbe 
léptek, mely a nemzetközi kartell alapját fogja képezni. 
A neuhauseni gyár ennek francia részről kikötött fölté
teleit elfogadhatallanoknak minősíti.

Julius 22. A ^//-szindikátus igazgatótanácsa nem 
juthatott végleges megállapodásra a Schmidtmann-féle 
csoporttal, de a szindikátus öt évre való megújítását 
fogja javasolni az összes müvek bevonásával, úgy hogy 
Aschersleben és Sollstedt kiléphetnek, ha 2—3 hónapon 
belül amerikai szerződések átvétele iránt a megegyezés 
létre nem jön.

Julius 23. A felsősziléziai szénkonvenció augusztus 
1-én tartandó közgyűlésén kiviteli praemiák fizetését 
fogja elhatározni, hogy az osztrák tariffareform hatását 
ellensúlyozza.

Julius 24. A káliszindikátus 1910. végéig meg
alakult Aschersleben és Sollsteet nélkül s ha ezekkel a 
megegyezés 1910. okt. 10-ig jétrejön, további négy évre 
érvényben marad, ellenkező esetben föloszlik.

Julius 26. Az öntöttcsö-kavieWt három évre meg
hosszabbították. — A legnagyobb német horganylemez- 
gyárak közös elárusító irodát nyitnak Berlinben,

Statisztika.
Julius 19. Amerika junius hóban 116*5 millió font 

rezet termelt a májusi 118*3 millióval szemben.
Julius 23. Románia 1908-ban 1,147.727 (1,129.097) 

tonna nyersolajat termelt.
Julius 27. Az orosz réztermelés ez év első negye

dében 244.034 (257.227) pudrs rúgott. A vörösréz kivi
telének elősegítésére Románia felé mérsékelték a fuvar- 
díjtételeket.

Julius 29. Kőszénbevitelünk az év első harmadában 
30°/o-al emelkedett s kereken 8 8 (6*7) millió mm.-t tett 
ki, a mi különösen a Máv-.nak a fenyegető mozgósí
tásra való tekintettel szaporított beszerzéseire vezetendő 
vissza,

Julius 31. A vörösréz összes termelése 1908-ban
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739.000 t-t, a cinné 106.500 t-t, az olomé 1,052.500 t-t 
s a cinké 722.100 t-t tett ki. Ugyanezen féjnek fogyasz
tása ebben az esztendőben 701.700, — 194.200, — 
1,057.000, illetőleg 726.600 t-ra rúgott. A nikkel terme
lése 12.800, az alumíniumé 18.100 t-t tett ki 1908-ban.

Bányajog.

Julius 18. A német birodalmi kormány a képvi
selőház vezetőférfiaival abban állapodott meg, hogy 
abban az esetben, ha az összes bányák nem lépnek be 
a ^//-szindikátusba, kiviteli vámmal sújtja a kálit, de a 
szindikátusnak visszatéríti kiviteli bonifikáció formá
jában.

Julius 21. A csilei kormány felhatalmazást kért, 
hogy a trapacai kiterjedt salétrom-területet árverésen 
eladhassa.

Julius 25. A transvaali kormány versenytárgyalást 
hirdet két arany-terület bérbeadására. A bérlet a terület 
kimerítéséig tart s az állam részesedik a nyereményben. 
A vállalkozónak 350.000 fontnyi biztosíték letétele mellett 
ki kell mutatnia, hogy a. föltáráshoz és berendezéshez 
szükséges 350,000 fontnyi tőkével rendelkezik.

Julius 27. Törökországban szabályrendelettel re
formálják a nikodémiai ezüst- és ólom-bányák művelé
sét. A gümüsanei ólombánya koncessióját a kormány 
elvonta, mert az engedményes nem él vele.

Julius 28. Az orosz birodalmi duma javaslatot 
fogadott el, amely az uráli kincstári vasmüvek és fém 
gyárak szervezetét reformálja, a termelést modernizálja 
s kereskedelmi alapokra fekteti.

Julius 29. Az osztrák bányamunkások német nem- 
nemzetiségü egyesületei Grázban értekezletet tartottak, 
melyen a kormánynak a bányamunkások választmányaira 
és a munkásellenőrökre vonatkozó törvényjavaslatát hiá
nyosnak s elégtelennek mondották ki és fokozottabb 
rendszabályokat követeltek.

Julius 30. Az abrudbánya-verespataki bányamegye 
autonom hatáskörében egységes munka és szolgálati 
rendtartást készül behozni, hogy a bányarablásoknak 
és tolvajlásoknak gátat vessen. A rendtartás bányarend
őrség szervezését is felölelné.

Munkások.

Julius 16. Az 1907. évben a hivatalos sztrájksta
tisztika szerint a hazai bányászatban és kohászatban 16 
esetében 28 vállalat összesen 11.253 munkásából 6470 
(57*5%) sztrájkolt és 438 kényszerült szünetelni. Ezek 
összesen 33.442 munkanapot mulasztottak és 119.218 
K munkabérük veszett oda. — Az angol bányamunká
sok szövetségének tagjai ugyan az általános sztrájk 
mellett fognak szavazni, de remélhető, hogy a kormány 
közbenjárásával a skót bányák és munkásaik közt fen- 
forgó konfliktust békésen elintézhetik, mert a walesi 
munkások csak egy havi fölmondás után szüntethetik 
meg a munkát. — Pittsburgban a sztrájkolok zavargá
sánál 250 ember megsebesült, 6 meghalt. A küzdelem 
a rendőrséggel tovább folyik.

Julius 17. A Standard Steel Co. 3000 munkása 
Lyndoraben (Pa.) sztrájkol. — Dombraubant a morva 
kőszénkerületben, a Bettnia-akna egész legénysége be
szüntette a munkát, mert a munkások és vállalkozók 
képviselőiből álló szervezet az előbbiek követelése foly
tán* megvásárolt üdülőhaz vételárára határozatilag elfo
gadott levonásokat a munkások nem hajlandók eltűrni.

Julius 18. A skót szénbánya-munkások ügyében 
legközelebb összeül az egyeztető bíróság, hogy a vál
lalatok részéről tervezett bérleszállitás jogosultságát 
megvizsgálja.

Julius 22. A Standard Steel Co. lyondorai (Pa.) 
müveinél a sztrájk véget é r t ; 2000 munkás elfogadta a 
vállalat föltételeit, mely a jövőben az amerikai munká
sokat a bevándorlókkal szemben előnyben fogja ré
szesíteni.

Julius 23. A skót szénbánya-munkások szövetsége 
elhatározta, hogy a vállalatokkal részt vesz a kereske
delmi minisztériumban tartandó értekezleten.

Julius 24. / z  amerikai munkásszövetség állást- 
joglalt a bevándorló munkások ellen s határozatban 
mondotta ki, hogy ahol elegendő amerikai munkás van, 
bevándorlókát nem enged alkalmazni.

Julius 26. A konscsinai szénbányában a munká
sok közt a bérfizetés módja ellen irányuló mozgalom 
mutatkozik.

Julius 27. A belga bányamunkások nemzeti bi
zottsága általános sztrájkkal fenyegetőzik, ha a senátus 
a kilencórás műszakot megállapító törvényjavaslat meg
változtatására irányuló határozati- javaslatot elfogadná, 
mely szerint a munkaidőt a közigazgatási hatóság 
szabná meg,

Julius 30. Az Oszt,-magyar államvasuttársaság 
krassószörénymegyei bányáiban a munkának az uj mun
karend miatt megkezdett beszüntetése a sztrájkolók tel
jes kudarcával végződött. — Londonban létrejött a 
megegyezés >, a skót szénbánya-vállalatok és mukásaik 
között, mely az utóbbiaknak három év tartamára 6 sh. 
minimális napibért biztosit.

Jutius 31. Az osztraui kerületben kitört sztrájk 
véget ért. A munkások vezetői csak nagynehezen tudják 
a munkásokat ismét munkára birni.

Balesetek.

Julius 19. Oroszországban, a juszafkai szénbányá
ban gázrorbanás 17 munkást ölt meg.

Julius 20. -h langendreeri Manzfeld-bányában a 
gázrobbanás iTárom embert megölt. — Langendreerben 
a Mansfeld-aknában gázrobbanás 3 munkást megölt, 
ötöt súlyosan, kettőt könnyen megsebesített.

Julius 21. A langendreeri gázrobbanás sebesültje, 
közül is meghalt kettő s igy az áldozatok száma öti 
A többi sebesült élete nincs veszedelemben.

Julius 26. A jaworznói (F.-Szilézia) Rudolf-akná- 
ban bányagázak hat munkást megfojtottak.

Julius 30. A Radbod-akna második mélyszintjét:is 
víztelenítették, de eddig csak 30 holttestet találtak, mert 
a katasztrófa alkalmával ezen a szinten kevés munkás 
dolgozott.

Vegyesek.
Julius 18. Ruszkabányá« őskori pálmaliget ma

radványait találták meg vulkanikus hamuból álló kő
zetben.

Julius 21. Marokkóban a spanyolok és kabilok közt 
komoly háborúskodás tört ki azon vasércterületek miatt, 
melyeket francia és spanyol vállalkozók egyaránt ipar
kodtak maguknak megszerezni.

Julius 23. Az abrudbánya-verespataki bányamegye 
geologiai fölvételét e nyáron végzi Pálfy Mór főgeologus.

Julius 26. Acélkerekek gyártása körül a Carnegie 
Steel Co. vezetőmérnöke oly eljárást talált föl, mely a 
költséget 50°/o-kal csökkenti. A társaság 3—4 millió 
dollár költséggel külön müvet rendez be e találmány 
gyakorlati kihasználására.

Julius 27. Essenben a város vas- és kőszén- 
bányászat részére muzeumot állit s a Krupp-féle mú
zeummal való egyesítése iránt folytat tárgyalásokat.
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X  H nzn i h í r e k  x
A köpőedények. A „Közlekedés és Közgazda

ság" cimü szaklapból veszszük át a következő cik
kecskét: Talán mi vagyunk az egyetlenek, akik el
és átolvastuk az iparfelügyelők tevékenységéről szóló 
jelentést. Pedig kár, hogy sokan, nagyon sokan nem 
olvassák, nagyon sokan okulhatnának belőle. így pl. 
abból a részletből is, amely ismerteti azt a 3899 
intézkedést, a melyek a gyári helyiségek egészségi 
viszonyainak javítását és a munkások egészségének 
védelmét célozták. Mik voltak ezen intézkedések? 
íme áz érdekes sorozat: Kötszerek beszerzése és 
pótlása 813 esetben, munkahelyiségek tisztántartása 
250, megégés, sugárzó hő elleni védelem 238, hiá
nyos szellőztetés 196, a munkahelyiségek padlózatá
nak javítása 144, mérges por és füst, ártalmas gázok 
és gőzök 134, gyufagyárakban 25, léghuzam miatt 
135, szemvédő iránt 114 esetekben, stb. stb.

De 101 telepen, többek között a nyomdákban 
is, köpőedények beszerzését kellett elrendelni. Azok
nak a kedvéért, akiknek okulni illik, kissé lejebb 
akasztjuk a jelentésnek ezt a részét, amely követke
zőleg szól:

„101 telepen, a megvizsgált telepek l ’2°/o-án, 
többek között a nyomdákban is, köpőedények beszerzé
sét kellett elrendelni. Ezek beszerzése mindenütt fontos 
lévén, ahol sok ember tartózkodik együtt, mert sok 
ember közt mindig több olyan ember lehet, aki már is 
tüdőbeteg, nagyobb telepeken ,mindenütt* kiterjednek a 
vizsgálatok arfa is, hogy kellőszámu köpőedény legyen 
a munkahelyiségekben. Különös szükség van erre a 
nyomdákban, ahol gyakori a tüdőbeteg munkás, s mi
után az ólommérgezés a tüdővész iránt fogékonyabbá 
teszi a szervezetet, a nyomdák tisztasági állapota két
szeresen fontos. Feltűnő azonban az a közöny, amely a 
különben értelmesebb szedőket is érzéketlené teszi 
egészségük megóvása iránt

A mai óriásilag kifejlődött lüdővész-irodalom mel
lett aligha lesz szedő, akinek ne kerültek volna a ke- 
zébe a gümőkor terjedésének módjairól szóló irodalmi 
müvek s éppen a nyomdákban a legfontosabb egészségi 
szabályokat teljesen figyelmen kivül hagyják. A szedők 
ólomtól szürke, mosdatlan kézzel esznek a szedőszek
rényen kenyeret vagy gyümölcsöt, amelynek nedve le
oldja az ujjakra ragadt s;.ennyet s magába veszi. A 
szakszervezeteknek egyik főtörekvésük a napi munkaidő 
megrövidítése, melyet vakon, megalkuvás nélkül köve
telnek. Ennek egyik következménye az,; hogy elvi szem
pontból elalkudták a munkaközi délelőtti és délutáni, 
egyébként az 1884:XV1I. t.-c. által megkövetelt szünetet, 
hogy a napi munkaidő ez által is megrövidittessék, nem 
gondolva meg azt, hogy a szünetre legalább is a ta- 
noncoknak, a leányok, sőt a fiatalabb felnőtt munkások
nak is szükségük van egészségi szempontból, már pedig 
az egészséget elvekkel helyesiteni vagy megvédeni 
akarni csak kába és dőre rövidlátás képes.

Nincs tehát délelőtti és délutáni, vagyis reggelizés 
és uzsonázási idő, nem szabad abbahagyni a munkát 
kézmosás végett, nem szabad a munkától eltávozni enni,

esznek tehát a munka mellett ólmos, szürke, mozdatlan 
puszta kézzel almát, szőlőt, savanyított ugorkát,
túrót, sajtot, szalonnát, kenyeret, szóval olyan élelmi
szereket, a melyek mind felveszik a szennyes kézre 
ragadt piszkot. A figyelmeztetésre kicsinylő mosolylyal 
válaszolnak s a kérdezősködésre kitérő válasz a felelet; 
egy se akarja elismerni, hogy a keze piszkos s arra a 
kérdésre, hogy mikor szokta megmosni a kezét, az a 
felelet, hogy mindig, a mikor szükséges. A köpőedé- 
nyekkel is hasonlóan járnak el. A csészék a szegletben 
a lom alatt vannak, a vizsgálatkor előkaparják azokat s 
büszkén mutatják, hogy megvannak; hogy azonban nem 
arra használják, kitűnik abból hogy a csészék szárazak, 
porosak s tele vannak szivarka csutakkal. Itt aztán iga
zuk van a nyomdatulajdonosoknak, ha azt kérdik az 
iparfelügyelőtől, hogy miért vegyenek köpőcsészét, mikor 
a munkások úgyis csak a földre köpnek. Elvégre éz ál
talános jelenség és panasz, de éppen az értelmes és 
müveit nyomdászoktól joggal rossz néven vehető.“ 

Ehhez nem kell kommentár !
Gimnázium Vajdahunyadon. Vajdahunyadon gim

názium létesítéséért indítottak mozgalmat legutóbb. 
Amióta a m. kir. állami vasgyárak központi igazgató
sága egyre fokozottabb gondosággal fejleszti a vajda
hunyadi vasgyári üzemet, természetesen fokozódtak a 
történelmi nevezetességü városkának kulturigényei is. 
Arról fölösleges sok szót vesztegetni, hogy fölöttébb 
kívánatos ezen igények méltánylása a kultuszminiszté
rium részéről. Mi ismerjük a mostani pénzügyminiszter 
nézeteit és ez alapon állíthatjuk, hogy Vajdahunyad 
városában ő a magyarságnak egy erős védőbástyáját 
akarja megteremteni. Már pedig kultúrintézmények te. 
remtése nélkül ez nem megy. A vajdahunyadiak jól 
tennék, ha Wekerle Sándor miniszterelnök elé menné
nek kérésükkel. Bizonyosak lehetnek arról, hogy benne 
erős támogatóra találnának mindannyiszor, amikor váro
sukban a magyarság kulturális és gazdasági erősbödé- 
séről van szó.

Kitüntetés. A király folyó évi junius 21-én Bécs
ben kelt legfelső elhatározásával Schandel Vilmos nyug
bérezett zalatnai kohóintézőnek, sok évi hü és buzgó 
szolgálata elismerésetil a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozta.

Uj vasbánya. Zoltowszky Szaniszló és Zsigmond 
lengyel származású grófok petrisi birtokán dús vasér
cekre bukkantak. A bánya kiaknázsára német cégek 
egy millió alaptőkével részvénytársaságot alapítanak 
Budapest székhelylyel.

Artézi viz az Avasban. A kőszegremetei határban a 
kőszénkutatás alkalmával meglepő felfedezésre bukkan
tak. E hó 3-án a Koltó-dülőben megkezték a 400 méter 
mélységre lebocsátott csövek kiemelését a Turvékonya 
és Kányaháza közötti vonalon a Túr folyó mellett, midőn 
a 15 cm. vastag csőből mintegy 2 méter magasra szökkent 
fel a meleg vizsugár. A kiömlő viz hőfoka állan
dóan 28° C. és csakhamar valóságos patak lett 
belőle. A forrás bőségénél és vegyi összetételénél fogva 
igen nagy jelentőségű s ha állandónak bizonyul, rövid 
idő alatt némi jelentőségre tehet szert, amennyiben ter
mészetes melegsége gyógyfürdő alapítását vonhatja 
maga után. A forrás vize erősen sóssavanyu izü és 
borral vegyítve, ép oly tartósdn pezseg, mint a bikszádi 
viz. A napokban megtartandó vegyelemzés után fognak
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dönteni a forrás jövendő sorsa felől és hihető, hogy e 
véletlenül felfedezett természeti kincset nem fogják 
sokáig használatlanul hevertetni.

Bő áldás. Az „Udvarhelyi Híradó“-bán olvassuk 
az alábbi kedves h irt: „Egy köpeci bányamunkás fele
sége három gyermekkel lepte meg a Homoró'dalmáson 
a szén feltárásánál foglalkozó férjet. A bányaigazgatóság, 
amely most várja a milliókat érő almási széntelepből, 
ezt olyan jó előjelnek vette, hogy a sikert valóságos 
igazlommal várja, mert ha bányászai ilyen bő áldásra 
találnak: akkor ott csak mosolygó szerencse kisérheti 
a bányász munkáját. Kívánjuk, hogy ott is hármas tele
pet hozzon a jó szerencse, amelyből jusson valami 
kelengyére — a három kis leánynak“.

Uj vasutipari vállalat. Az utóbbi esztendők erős 
ipari fellendülése, a csak nemrégen múlt kedvező faipari 
konjuktura és — last, bút not least — a kormány hat
hatós bányapolitikája, külön és együtt igen kedvező 
hatással voltak Magyarország vasutiparára is. Faipari 
szállítóberendezésekben, erdei vasutakban s különösen 
bányaszállitóberendezésekben oly nagy volt a kereslet, 
hogy az a nehány gyár, amely ilyen berendezések léte
sítésével foglalkozik, mind a mai napig állandóan túl 
van halmozva munkával. Hinnünk kell, hogy az ország 
folyton tartó industrializálódása ezt az iparágat a továb
biakban is fejleszteni fogja s így szerencsés körülmé
nyek között alakultnak mondhatjuk azt az uj vállalatot 
is, amely „Vasutipar Társaság“ cimen betéti alapon 
most jegyeztette be cégét. Az uj vállalat keskenyvágányu 
és szabványos nyomtávú vasutak nyomjelzésével, terve
zésével, építésével és különösképen a szükségelt anya
gok — sinek, vágányok, forditókorongok, váltók, kocsik, 
kerekek, kerékpárok, mozdonyok stb. — szállításával 
foglalkozik s oly szakszerű apparátussal rendezkedett 
be, hogy ezen a téren versenyképességre feltétlenül 
számot tarthat. — A vállalat kereskedelmi vezetésére 
Békessy Imrét, a Roessemann és Kühnemann gépgyár 
eddig volt tisztviselőjét hívták meg s ircdája V. Ügy- 
/zó'Ar-utca 17. szám alatt van.

Egy bányavidék vasutjának bevételi kimutatása.
A mohács—pécsi vasúton ez év első felében az elmúlt 
évhez viszonyítva 70.519 koronával emelkedett a bevé
tel, kilométerenkint tehát 1043 koronával, azaz 136 
percenttel. A jövedelem emelkedése arra vezetendő visz- 
sza, hogy a szénszállítás a folyó évben semmiféle aka
dályt nem szenvedett.

A pécs—barcsi vasút bevétele ugyanezen időben 
9750 koronával csökkent. Kilométerenkint tehát 143 
koronával, azaz 1*5 %-kal. A csökkenés itt a kereske
delem és a forgalom pangására vezetendő vissza.

Csökkent a bevétel a déli és a Sopron—ebrenfurthi 
vasútnál is, mig a máv. vonalain a bevételi többlet az 
első félévben 6,655.026 korona, kilométerenkint 779 ko
ronát ért el. A bevétel emelkedése 90.829 koronától 
eltekintve (ennyivel emelkedett a személyforgalom be
vétele) a teherszállításra esik.

A Részvénytársaság Raky-féle rendszer utáni 
fúrásokra e hó 8-án délután 4 órakor tartja közgyűlését 
Erzsébet-kö,rut 56. sz. a. helyiségeiben.

Eladó bánya. A Búcsún kzzségbeli Dirnbu Mes- 
sitor hegyben bányászkodó Concordia cégű bányatársu
lat alighanem eladja bányáit. Erre vall legalább az a 
körülmény, hogy Danes Aurél igazgató az abrudbányai 
bányabiztosság utján szept. 11-éré közgyűlést hívott 
össze, melynek tárgysorozatán a bánya eladása is sze
repel.

K  KÜLFÖLDI HÍREK. X
Az osztrák széntarifa. Az uj tarifatételek, melye

ket 1910. január 1-én léptetnek életbe Ausztriában, a 
szénküldeményeket is érinteni fogják, még pedig oly 
módon, hogy a külföldi szenek fuvardijtételei eltérnek a 
belföldi szenekétől. A Felső-Sziléziából a Nordbahn 
állomásaira érkező kőszenet azonban az államvasutak 
igazgatósága nem az általáno's tarifa alá fogja vonni  ̂
nehogy Bécsnek ellátását házi tüzelőanyaggal megnehe
zítse. A felsősziléziai szén fuvarja Bécsbe mintegy 
7 fillérrel lesz magasabb métermázsánkint s úgy hírlik, 
hogy az osztrák kormány közbelépése folytán a szén
kereskedők nem az egész fölemelt költséget fogják a 
fogyasztókra hárítani, hanem egyrészt maguk fogják 
viselni s ezzel az összeggel az árakat fogják mér
sékelni.

A bányaszerencsétlenségek okaik szerint. A bá
nyaszerencsétlenségeket semmiféle előzetes rendszabál
lyal megszüntetni nem lehet. Lefeljebb a szám csökken
téséről lehet szó, mert a bányaüzem természetében van 
bizonyom veszélyesség, amit kizárni nem lehet. Érdekes 
összeállítást csináltak Németországban, amelylyel a bá
nyaszerencsétlenségeket okaik szerint klasszifikálták. 
Az utóbbi évek statisztikája ez alapon a következő 
képet adja: Az üzem veszélyessége okozta 1898-ban a 
szerencsétlenségek 73%-át, 1899-ben 74°/o-át. Ez volt 
a legmagasabb o/0 szám. A legkisebb 1902-ben volt 
63o/0-kal. 1907-ben 67% volt. Hiányos üzemberendezésre 
vezethető vissza a szerencsétlenséeeknek 1908-ban 
r / 4°/o-a, 1900-ban 0.75%-ű, 1907-ben ismét /i/4°/oű, A 
munkások hibája miatt következett be a szerencsétlen
ségnek átlag 3%-a. Ami a megsebesülteket illeji, hát 
bizony igen sokszor éppen ők a hibásak. A % szám 
rendkívül magas ehelyütt, mert minden 100 baleset 
közül 1898-ban 22 esetben, 1902-ben 31 esetben, 1907- 
ben minden 28 esetben a megsebesült volt oka tulajdon 
balesetének.

Uj kőszénbányák Angliában. Angliában ujabb 
szénbányákat nyitnak legközelebb. Lancashire (Dél- 
Yorkshire) és-Nothinghampshire közelében mélyítették 
az uj aknákat, ahol már pár esztendő múlva 20.0000 
munkást tudnak majd foglalkoztatni. Uj szénbányákat 
nyitottak már ezeken felül Cistley-Green mellett (Lan
cashire). Ezeknek melysége 1100 yard,

Gyémántleletek Délnyugat-Afrikában. A Spencer- 
öböl mellett talált és sok vitatkozásra okot ad-ott gyé
mántokról a „Südwestafrikanische Zeitung“ most érke
zett egyik legutóbbi száma a következőket irja : A talált 
gyémántok feletti izgalom óriási, a leiet helyétől mint
egy 140 kilométernyire fekvő Lüderitz-öböl mellől 
naponta nagy expedíciók vonulnak észak felé, a vélt gaz
dagság felé. Szindikátusok gombamódra teremnek és az 
első kutatási expedíciók részjegyeit már óriási felpénz
zel vásárolják. A Spencer-Bay maga mintegy 10 kilo
méter széles kerek öböl, melyet délfelől a Delphinkopf, 
északfelol pedig a Nordhuk nevű hegység övez. Előtte 
fekszik az angol Merkur sziget. A közelben állítólag 
volt korábban ivóvíz, ma azonban teljesen viznélkül- 
valónak tartják a vidéket, A kutatók ennek folytán 
tonnaszámra vitték magukkal az ivóvizet Svakopmünd-
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bői és a Ltideritz-öbölböl. A mi a fődolgot, a gyémánt
leleteket illeti, némelyek szerint olyan köveket találtak, 
melyekből 10 darab megy egy karatra, de vannak, akik 
nagyobb kövekről is beszélnek. Svakopmtindban eled
dig még nem jelent meg senki, aki a talált drágaköve
ket a maga szemével látta volna, de a két első embert 
akik az első gyémántokat találták, megbízható emberek
nek mondják. Maga a lelhely mintegy 60—70 kilomé
ternyire fekszik a Spencer-öböltől északkeletre. — Mint 
ebből a hírből kitűnik, a német lapok által oly nagy 
garral hirdetett ujabb német délnyugat-afrikai gyémánt- 
leletekről szóló híreket egyelőre még meglehetősen 
skeptikusan kell venni.

Rézkészletek. Newyorki levelezőnk jelenti: Amióta 
a rézstatisztikai egyesület létezik, most először mutatnak 
fel a látható készletek jelentékeny csökkenést. Igaz, hogy 
a tényleg>13 millió lb. csökkenés nem -éri el a 15—25 
milliós visszamenésről tei^sztett híreket, de elégséges 
ahhoz, hogy a készletek állását kevesebbé tegye, mint 
volt folyó évi március 1-én. Bár azért még mindig túl
haladják a jelenlegi készletek az év elején kimutatott 
mennyiséget kb. 50 millióval. Különösen figyelemreméltó 
-a Junius havi készletcsökkenés, ha tekintetbe vesszük, 
hogy ugyanakkor a termelés 118 millió fonttal rekordot 
ért el. A termelési mennyiség még sokkal nagyobb lett 
volna, ha a mintegy 200 millió fontot tevő összes ela
dások szállításra kerülnek. Mindazonáltal szakkörök véle
ménye szerint a helyzetnek optimisztikus felfogása még 
mindig nincsen helyén. Elsősorban azért nem, mert az 
utolsó hónapban registrált amerikai leszállitásokbój mint
egy 16 millió font és az egész esztendő "első hónapjá
ban kerek 80 millió font, nem tekinthető tényleg elhasz
nálnak; ezek a mennyiségek csak a másodkézben levő 
készletek gyarapítására szolgáltak, melyek ezekkel együtt 
mintegy 160 millióra emelkedtek. De azután meg azt is 
figyelembe kell venni, hogy a látható európai készletek, 
melyek az év eleje óta 5000 tonnával csökkentek, május 
hó folyamán ismét közel 6000 tonnával emelkedtek, tehát 
körülbelül ugyanazzal a mennyiséggel, amit amerikában 
Csökkenés gyanánt számítottak. A Londonban, Birming
hamben, Manchesterben és Glasgowban telepekkel biró 
Henry R. Merton & Co. Ltd. cég összeállítása szerint 
az európai helyzet ugyanis a következő, volt:

junius 19. május 29. május 15. 
t o n n a  

Angol, francia készletek 54.436 49.004 44.119 
Chiléből úszik 2.925 3,650 3.425
Ausztráliából úszik 3,900 4.200 3.900

Összesen: 62.261 56.854 51.444
Az európai készletek 56.854 t.-val olyan niveau 

értek el május végével, amilyent már évek hosszú sora 
<5ta nem tapasztalhattunk. Természetesen igen sok függ 
attól, hogy mekkorák Európában a láthatatlan készletek, 
illetőleg hogy alakult odaát a tényleges fogyasztás. Azzal 
hogy a rézmennyiségek egyszerűen átmennek első kézbő 
a kereskedelem és a spekuláció kezébe, nincs sok elérve 
csak akkor lehet ismét a rézpiac helyzetét normálisnak 
és egészségesnek tekinteni, ha a tényleges fogyasztás 
ismét legalább is megközelíti a termelést.

$$ TALÁLMÁNYOK 55

Engedélyezett szabadalmak:

45075, lajstromszám. Buss Jakab üzemvezető Mün
chenben és Fohr Károly földbirtokos Wallenburgban. — 
Eljárás szén brikettezésére. Pótszabadalom a 41173. sz. 
szabadalomhoz. Il/a. oszt. 1907 nov 18. (Képv.: Harsányi.)

45006. lajstromszám. Hosmann Béla oki. bánya
mérnök Tokodon. — Berendezés bányaiömedék iszapo
lására. XH/d. oszt. 1908. aug. 5.

41158. lajstromszám. Első Magyar Pamut-, Teve- 
szőr- és Balata-Hajtószij-Gyár Levy James ezég Pozsony- 
Ligetfaluban. — Hajtószíj. Ve/l. oszt. 1908. jul 3. (Képv.: 
dr. Wirkman.)

45094. lajstromszám. Wünsch Guidó és Lewald 
János mérnökök Chemnitzben. — Lökésmentesen dol
gozó mótor gépkocsik számára, mely motor propeller
csavarba beépítve léghajók, mótorcsónakok, veníilátorok 
stb. részére alkalmas.

45058. lajstromszám. Heinrich Lapp Aktiengesell
schaft für Tiefbohrungen ezég Aschersleben. — Mély- 
féróvéső készülék. XXI/e. oszt. 1908 aug. 17. (Képv.: 
Schön.)

45085. lajstromszám. Constantinescu Gogu mérnök 
Bukarestben. — Egyensúlyozott egyvágányú vasút. 
Vg/1. oszt. 1908 máj. 25-én. (Képv.: Schön.

45185. lajstromszám. Fabrik Französischer Mühl
steine und künstlicher Diamant-Mühlsteine Sig. Theiner 
ezég Pilsenben. — Mágneskészülék előkészítő- és aprító
gépekhez, különösen őrlőgépekhez a kezelendő anyagban 
lévő vasrészek kiválasztására. X/i. oszt. 1908 jul. 31. 
(Képv.: Bernauer.)

Magyar Királyi Államvasutak.
Igazgatóság, 

ad 9536. C. III. szám.
M érsékelt áru m ennettérti jegyek kiadása a ; 

Szent Istvánnapi ünnep alkalmából.
Szent István ünnepnap alkalmából a magyar i 

királyi államvasutak igazgatóságától vett értesítés ! 
szerint a nevezett vasút, valamint a kassa-oderbergi 
vasút magyar vonalainak összes állomásairól (az 
üzemekben álló helyiéreekü vasutak állomásainak és 
a szomszédos forgalomnak kizárásával) mind a há
rom kocsiosztályra nézve Budapestre mintegy 30°/o-kal 
mérsékelt áron menettérti jegyek adatnak ki.

Ezen menettérti jegyek f. évi augusztus 18—20 
napjain nz uíóbbi napon azonban csak a reggeli 
órákban Budapestre érkező valamenayi személy
szállító vonathoz (express vonatok kivételével) fog- i 
nak kiadatni.

E menettérti jegyek 5 napig érvényesek oly 
módon, hogy a kiadás napját első napnak számítva, - 
érvényeségül az 5. napon éjfélkor lejár, megjegyez
vén azonban hogy a visszatérés legkorábban csak 
f. é. augusztus hő 20-án délután történhetik; korábbi : 
visszatérés esetén a jegyek érvénytelenek.

Az utak megszakításának sem menet, sem 
jövet jövetkor nincs helye.

Gyermekek számára külön kedvezmény nem 
engedélyeztetik.

Budapest, 1939. julius 30.
A kereskedelmi főosztály

bartray
k irá ly  ta n á c s o s ,

(B. 138/33) ig a z g a tó h e ly e t te s .
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45Í75. lajstromszám. Bóra Elemér művezető Gura- 
honczon. — Fékezőbere.dezés, főleg iparvasuti kocsik 
számára. V/b. oszt. 1907 jun. 15-én. (Képv.: Janssen.)

45156. lajstromszám. Czerny Carl mérnök Wien
ben. — Sajtó poralaku anyagok részére. V/f. oszt. 1908 
jul. 3. (Képv.: dr. Hebelt.)

5ZERKESZTŐI ÜZEMETEK.

Ipar. A magyar kir. iparfelügyelőknek 1908-ban 
folytatott tevékenységéről szóló vaskos kötetet most 
adta ki a kereskedelmi miniszteriém. Érdekes, tanulsá
gos kötet, amit épen ezért aligha fognak elolvasni 
hazánkban.

M. Zalatna. Már több izben megírtuk, hogy a 
Böckh-féle geológia 2 kötete 2 vaskos füzetből álló mü, 
áruk együttvéve 28 K, Megjelent Foerges Ágost özvegye 
és fia kiadásában Selmecbányán s ott is kapható.

St. Mór Mármarossziget. E számban nam adhat
tuk ki. A legközelebbiek egyikében. A levél persze 
visszaküldetik.

V. B. Dobsiua. A kérdéses mü nem valami kiváló 
alkotás. Laza, hebehurgya módon összeállított dolog.

Közgazda II. Igenis. Van reflexió. Csakhogy be 
kell várnunk a vélemények kialakulását. Több helyről 
szólaltak fel, ki pro, ki kontra. Pártatlanul kiadjuk mind. 
De kerülni óhajtjuk az egyhangúságot. Ez szól különben 
más oldalról jztt sürgetéseknek is.

B—ó Gy—y. Csakhogy nem megy olyan gyorsan, 
mint hinné. Végtére is nem lehet kergetni az embere
ket. Türelem rózsát terem.

P. M. Miskolc. Legyen meggyőződve arról, hogy 
a kérdést nem hagyjuk elaludni s azon leszünk, hogy 
most már dűlőre vigyük ezt az országos kérdést. Hogy 
bennünket kizárólag a közérdek vezet, ime ismét be
bizonyítottuk, amikor helyt adunk minden tárgyilagos, 
igazságos hozzászólásnak. Ilyen kérdést nem is lehet 
egyoldalúan elintézni. Mennél jobban világítják azt meg 
a szakférfiak, annál bizonyosabb az eredmény.

K. L, Budapest. A Bányászati és Kohászati Egye
sület azért költözött el Veres Pálné-utcai helyiségéből, 
mert a házat lebontják. Az uj helyiségek a IV. Kecske
méti-utca 14. szám alatt vannak. Az olvasó teren csakis ta 
goknak áll rendelkezésére.

H. J . Selmecbánya. Ez a kérdés már rég tisztá
zódott. Semmi célja nem lehet annak, ha ismét felboly- 
gasauk. Más irányú cikkeit szívesen fogadjuk.

M agyar királyi állam vasutak.

... , HIRDETMÉNY.224296/09. F. IV. szám.
Kereskedelemügyi m, kir. minister ur folyó évi julius hó 17-én kelt 56755/111. számú engedélye 

alapján folyó évi augusztus hó 10-étől visszavonásig:
1. a magyar belforgalomba (Fiúmét is beleértve), továbbá a magyar, az osztrák és a bosnyák- 

herczegovinai vasutakkal való forgalomba feladásra kerülő kocsirakományu teheráru küldemények fel
vételénél az állat, friss hús, friss gyümölcs, friss főzelék és töjásküldemények kivételével a vasúti üzlet- 
szabályzat 55. §-a (3) bekezdésében és az ahoz tartozó IV /díjszabási pófliatározmányban előirt eljárás 
fog alkalmaztatni;

2. az osztrák-magyar monarchia két államának szerződéses vámterületén kivül fekvő állomá
sokra rendelt kocsirakományu teheráru küldemények, az élő állat, friss gyümölcs, friss főzelék és tojás 
küldeméngek kivételével, a mennyiben azok elszállítása azonnal meg nem történhetik s a feladó áruját 
a pályaudvaron kívánja tároltatni, a rendelkezésre álló tároló helyek befogaeási képességéhez mérten, 
a vasúti árufuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény 5. cikk (2), illetőleg a magyar szent korona 
területén érvényes vasúti üzletszabályzat 55. §-a (2) bekezdésében és az ahoz tartozó I—III díjszabási 
póthatározmányokban foglalt rendelkezéseknek megfelelőleg, csakis a lehető elszállításig való ideiglenes 
megőrzésre fogadtatnak el;

3. az üzletszabályzatban és díjszabásokban meghatározott be-, illetve kirakási idő az üzlet- 
szabályzat 69. §-a (7.) bekezdése alapján 9 nappali órára szállittatik be.*)

Értesítjük továbbá a t. szállító közönséget, hogz az üzletszabályzat 56. §-a (4.) bekezdése, 
illetőleg a vasúti árufuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény 5. cikk (3.) bekezdésében foglalt 
renoelkyzések alapján a Fiúméba rendelt gnbona szállítmányok, őrlemények és hüvelyesek (bab), vala
mint az osztrák-magyar monarchia két államának szerződéses vámterületén kivtH fekvő állomásokra 
rendelt gabonaszállitmányok és őrlemények, az üzletszabályzat 55. §-a (3) és a vasuti árufuvafozásra 
vonatkozó nemzetközi egyezmény 5 cikk (2) bekezdése, illetőleg a magyar szent korona területén ér
vényes üzletszabályzat 55. §-a (2.) bekezdésánek alkalmazása mellett is, közérdekek érvényesítése 
szempontjából lehetőleg soron kivül fognak továbbittatni.

Budapest, 1909. évi augusztus hó 7. Az igazgatóság.
*) Jegyzet. A 9 nappali óra a közhírré tett raktári órák kezdetétől annak megszakítás nélkül való 

befejeztéig terjedő időtartam alapul vétele mellett számittatik.

A Zimohy állomáson végzendő átrakodás! munkálatok.
A budapest-jobbparti üzletvezetőség által Zimony állomáson végzendő vizi átrakodási munká

latok tárgyában 29575/ffl—909. sz. alatt kiadott „Pályázati hirdetmény“-ében a bánatpénz letétbe helye
zésének határidejéül téveseu október 30-ika jelöltetett ki, holott az helyesen szeptember hó 30 ikára tűzetett ki.

Az igazgatóság.
(B 137/33) (Utánnyomás nem dijaztatik.)



1909. augusztus 15. (33. szám.) A  Bánya 9

K o n t i n e n t a l e  T i e f b o h r g e s e l l s c h a f t
vorm. H. Thumann m. b H., Halle a. S.

=  MÉLYFÚRÁSOK. =
El é r t  l e g n a g y o b b  m é l y s é g  2665 é s  1613 m é t e r .

Mélyfúrások a Beldiman-féle szabadalom szerint.

R om án iáb an , N é m e to r sz á g b a n , A u sz tr iá b a n  é s  M a g y a r o r sz á g o n .
(B. 134/32.)

Csődtömegeladási hirdetmény.
Alulírott mint a vb. „Compagnie Belge-Hongrois des Mines S. A. in liquidation“ úgyis 

mint a „Hungária rézbánya-és kohóbánya társulat Déván“ csődtömeggondnoka a csődválaszt- 
mány határozata alapján ezennel közhírré teszi, hogy s csődtömeghez tartozó „Hungária“ véd- 
ne /ü  önálló és ennek tartozéka, a „Teréz“ védnevü rézbányatelek, nemkülömben az ingatlan 
és felépítményei (kohó és zúzda) és ingók zárt ajánlat utján egy tömegben eladatnak.

A csődtömeghez tartozó bányatelek, ingatlan és ingók becsértéke K 328.549. Megje
gyeztetik azonban, hogy a bányatelkekre Biscketsrieder Teréz javára bekeblezett 50.000 kor. 
az árverés után is bekebelezve m a r a d j

A zárt ajánlatok 20.000 K bánatpénzzel együtt 1909. évi szeptember hó 30-ig nyújtandók 
be alulírott tömeggondnokhoz. A választmány ugyanaz nap d. u. 3 órakor bontja fel az aján
latokat a tömeggondnok irodájában és határoz afölött, hogy melyik ajánlat elfogadása vélemé
nyeztessék a k. törvényszék, mrnt csődbíróságnál jóváhagyás végett, m ert az elfogadott ajánlat 
által létrejött vétel joghatálya a csődbíróság jóváhagyásától tétetik függővé.

Bővebb felvilágosítást és a feltételeket alulírott tömeggondnoktól lehet beszerezni, a 
kinek közbenjöttével a csődvagyon és leltár is megtekinthető.

Déván, 1909. évi augusztus hó.
Dr. Horváth Kamilló

ügyvéd, csődtömeggondnok.
(B 121/33)

Találmányokat szabadalm aztat és é r té k es ít; védjegy és mintaoltalmat kieszközöl az összes

államokban PRTRKY VILMOS Budapest, VI., Teréz-körut 36.
Saját szabadalmi irodák a külföldön : BERLIN W. Leipzigerstrasse 112. T o l o f n n  Ä Q ___ 9 9
PARIS, 58. rue Lafayette, HM5TERDRM, Kaisersgracht 209. (B. 29/39) CHCTUn O  J -----
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Keskenyvágányu szállítóberendezések 
bányák számára. 

Vágányok, forditókorongok, kerekek. 

Bányacsillék minden kivitelben.

Szabadalmazott görgős-csapágyak és 
kenőhüvelyes, gÖrcsapágyas kerékpárok.

:: Katalógusok, 
költségvetések ingyen.

ftoessemann és Kühnemann
Koppel ̂ Artur-féle vasu tak

Budapest VI:, Váczi-ut 113-115
V --------------------------------------------------------“5

— Akkumulátorok gyára 
U ngstein és Klein, Aussig

Csehország.

„ M O N T A N A “
villamos bánya biztonsági lámpa 
bányákba és tűzveszélyes helyek 

részére alumíniumból.
ii®í' >" Üzembiztonság! Súlya P /2 kg*

Égési időtartam 12 óra!
Felcsatolható tartály bányák részére, a a a a  
a a a a a a a a ű a  Akkumulátorok minden célra. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
^ ( B .  42/31) ^

" í ' i v ' v v ' v ' í ' C S W |

Leggyorsabb aknamélyitést f
fvizdus hegyirétegeken át, mindenféle 

mértékben végzek jótállás mellett. Sa- ^  
já t kiviteli módszer. Költség megtakarítás. ^

«V
Képviselő kerestetik. $

Egy mangántelep 
eladó.

Elköltözés végett olcsón kapható, bő
vebb felvilágosítás a Bánya szerkesz-
(b. 139- 35) tőségnél.

Vízmentes

övvel és lovagló sliccel.

a  legjobb védekezés szél 
és v ihar ellen.

III. m inőségű, kámzsával 
9 márka.

II. m inőségű, kámzsával 
11 m árka.

I. minőségű, kámzsával 
15 m árka.

Vízmentes munkás sátrak.

Az 5 évvel ezelőtt 
szállitott 600 kör
gallér és köpönyeg 
minden tekintetben 
megelégedésemre 
szolgált, mert 
vizhatlanságukat 

és tartósságukat tö
kéletesen megtar
tották.

Berlin-Moabit, 
május havában 

C. BOLLE.

Hibernia kohó köpenye
gek kitünően beváltak.

Loden ruhák. Kocsi- és lótakarók. Auto-ruhák.
C satornajáró  gummi csizmák Körgallérok

80 90 100 cm. hosszú 75 80 90 100 110 120
párja  30 34 37 m árka m árka 6.50, 6.75, 7.50, 8.50 9.75, 11.50

(B. 15/52) FÉRD. JAKOB Köln H.
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ar, H E C K E L  E R N Ő  a :
K. F. TÁRS., SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK QYÁRA

SAARBRÜCKEN, GLEIWITZ, PÁRIS, CHARLEROI, SHEEFFIELD

=  É P Í T :  =
Sodronykötélpályákat, Végnélküli kötél- és Koepe-Heckel rendszerű
elektromos függővas- lánczvontatásu szállító- szállítógépeket, v i t  l á-
utakat minden teljesít- berendezéseket. Vág- k á t ,  r a k o d ó b e -
ményre és nagyságban, gonrendező telepeket. r e n d e z é s e k e t .

Magyarországi vezérképviselő:

Gunszt és Székely
BUDAPEST, VII., Damjanich-u. 36. Telefon 161—34.

HAZAI GYÁRTMÁNY!
(B. 16/11)

Kombinált k Ö Z C t f l l T O ^ C p  kézi és gépüzem re
Craelius rendszer“

T
Ou>ea

N é lk ü lö z h e te tle n
bányák n ál, ak nák n ál, k őb án yák n ál, m és 2  é s  cem en tm ü vek n él, m in d en féle  eg y é b  
fú rások n á l. M inden irányban  fúr 250 m .m é ly sé g ig , ső t m élyeb b re is .

A furómagok épek s igy az átfúrt réteg hü képét nyerjük .
Igen nagy te ljesítm én y  E gyszerű  és  szilárd  Nem  igén ye l ja v ítá st.

Legkisebb eröfogyanziás
(10 m»8 óránként)

Térfogata kicsi
(2 x  i x 2 m)

<D

1

Saját rendszerű
gyémánt foglalat, k ié  
serélhetö  ércfészekkct, 

igen ki* gyémánt 
elhasználás

jyemánt furókorono

LANGE, LORCtCE & Co.
Távbeszélő 34. g y ém án t szerszám  gyár

O)ao*x*

g y ém án t szerszám  gyár
Brieg, 13 Bez. Breslau,

SiirRónyoim:
Lange Lorke» Brieg. Bez. Breslau»

(B.60/34)

Bánya-; kézi- és zseblámpákat,
kizárólag újból tölthető accumulatorokkal 
ellátva ajánl rgen nagy v á l a s z t é k b a n

S Z I K L H I  É S  T R R S R ,  B U D R P E S T
VII., BBROSS-TÉR 13. « TELEFON 44-29. <B. w .

.Standard1
műszaki kereskedelmi 

részv -társ.
ezelőtt

Pick~ és Wiiíterstein 
Kuschnitzky és

Grünhut
cs. és kir. udvari szállitók.

BUDAPEST,
VI., Teréz-körut 21.

FIUME,
Palazzo Adria.

Szállít:

olajokat,
szerszámokat,

csigasorokat,
emeCö gépeket

és az összes műszaki czikkeket. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
B. 40/16)



12 A  Bánya 1909. augusztus 15. (33. szám.)-

FÉRD. WICKE, 
BRRMEIi

gyűjtőeszközök gyára.
Sürgönyczim: Amorces. Telefonszám 391.

ftindenféle gyujtózsinorok 
bányabiztonsági l á mp á K részére,

úgyszintén Amorces és
zsebgyujtó- Amorces-szalagok
szerszámok gyermek-
részére stb. pisztolyok részére.

(B. 126/31)

D I Q C 5 T O L
□ Kitűnő hatású emésztő por □
gyomor- és bélbajoknál.
Az emésztést elosegiti, a székletétet 
szabályozza. Orvosi kitűnőségek 
által k i p r ó b á l v a  és a j án l va .
Ára egy doboznak 2 k o r o n a .

Készíti : GLÜCK REZSŐ szerész
gyóg y sze rtá r a „F ehér galam bhoz“

BUDAPEST, VI., Hungária-körut 93. sz.
Kapható minden gyógyszertárban.

(B. 97/50)

M agyar k irály i állam vasutak
ü zietyezetőség  £ o io zsv ártt. Versenytárgyalási hirdetés.

21951. szám. 1909—IL 7
• '

A magyar királyi államvasutak kolozsvári üzletvezetősége nyilvános versenyt hirdet a magyar 
királyi államvasutak Tövis állomásán létesitendő felvételi épület egyik két emeletes pavillonjának, vala
mint a hozzá csatlakozó földszintes toldalék épületnek elpállitás céljából szükséges munkák vég
hajtására.

A tervek, a költségvetés, az ajánlati minta és a szerződés tervezete, valamint a munkák vég
rehajtásához kötött feltételek a magyar királyi államvasutak kolozsvári üzletvezetősége pályafentartási 
és épitési osztályánál (Bocskai-tér 4. szám, II. emelet 52. ajtó sz,), valamint a nagyenyedi osztálymér
nökségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők és ugyanott az ajánlattételhez szükséges nyomtatvá
nyok dijtalanul megszerezhetők.

Az ajánlatot, valamint a hozzátartozó mellékleteket szabályszerű okmánybélyeggel ke l ellátni, 
az ajánlatot és mellékleteit két tanú előttemezése mellett alá kell irni és az ajánlatot mellékleteivel, 
pecséttel ellátott fonallal kell összefűzni.

A szabályszerűen kiállított ajánlatot és mellékleteit pecséttel lezárt sértetlen borítékban kell 
elhelyezni és legkésőbben 1909. évi augusztus hó 28-án déli 12 óráig a magyar királyi államvasutak 
kolozsvári üzletvezetőségének titkárságánál közvetlenül vagy posta utján beküldeni.

Az egyes munknemekre külön-külön is lehet ajánlatot tenni.
Az ajánlat boritékát következő felirással kell ellátni:
Ajánlat a 21951. II. számú versenytárgyalási hirdetésben kiirt munkálatokra.
Ajánlattevő köteles bánatpénz gyanánt az általa ajánlott végösszeg 5%-át készpénzben vagy 

biztositékképen értékpapírokban hivatkozással a jelen hirdetés számára legkésőbben az ajánlat benyúj
tását megelőző napon, vagyis 1909. évi augusztus hó 27-én délután 1 óráig a magyar királyi állam
vasutak kolozsvári üzletvezetőségének gyüjtőpénztárába (Bocska-tér 4. szám, földszint) letenni.

A bánatpénzről szóló, betétjegy az ajánlathoz nem csatolandó.
Az értékpapírokat a budapesti áru és értéktőszdén legutóbb jegyzett, de a névértéket meg 

nem haladó árfolyam szerint számítjuk.
Csak szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett ajánlatokat 

fogunk tárgyalás alá venni.
Bánatpénz nélkül vagy elkésve benyújtott, valamint az olyan ajánlatokat, melyeket nem az elő

irt módon tesznek, vagy a melyből valamely melléklet hiányzik, nem veszünk figyelembe.
A beérkezett ajánlatokat 1909. évi augusztus hó 28-án déli 12 órakor fogjuk felbontani, a 

mikor az ajánlattevők, vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek.
Az ajánlatok felett 1909. évi szeptember hó 30-ig történik döntés és ajánlattevők ajánlataikkal 

ezen időpontig kötelezettségben maradnak.
Olyan ajánlattevők, kik a szóban forgó ipari munkálat teljesítésére törvényes képesítéssel nem 

bírnak, kötelesek ajánlatukban ily ipari képesítéssel biró megbízottat megnevezni.
Az ajánlattevőnek vagy megbízottjának ipari képesítésére és a cég bejegyzésére vonatkozó 

adatok az ajánlatokban felemlitendők és igazolandók.
Az ajánlattevők, kik a magyar királyi államvasutak kolozsvári üzletvezetőségével ez^ ideig 

üzleti összeköttétésben még nem állottak, illetőleg élőtte ismeretlenek, tartoznak szállító képességüket 
és megbizhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni, a melyhez vállalatuk 
telepe szerint tartoznak.

Alólirott üzletvezetőség fentartja magának azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az 
ajánlati árakra való tekintet nélkül szabadon választhasson.

Kolozsvár, 1909. augusztus hó.
Az u z le tv e z e tö s é g .

(B 136/33.) (Utánnyomást nem díjazunk.)


