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Kőszén bányáink biztonsága.
A dom ányi k atasz tró fa  s az azt követő  vizs

gálat, m elyben nagynevű bel-és külföldi szakértők 
ve ttek  részt, ism ét a kőszénbányák, különösen 
pedig  a nagyobb veszedelm et re jteg e tő  fekete 
kőszenet term elők  b iztonságára  te re lte  a figyel
m et. E nnek köszönhető a m. kir. pénzügym inisz
ternek , m int legfőbb bányahatóságnak  m ost m eg
je len t k é t rendelete , m elyek egyúttal legfőbb 
bányahatóságunk  első bányc rendőri intézkedései.

Amig ugyanis az osztrák  .bányahatóságoknak 
a balesetek  e lhárítását cél?ó bányaréndőri in téz
kedései három  vaskos kö te te t tesznek  ki, nem is 
szólva a porosz bányarendőri szabályok m ár-m ár 
á t sem  tek in thető  töm egéről, addig nálunk a buda
pesti és nagybányai bányakapitányságnak egyes 
részeiben  m ár elavult bányarendiőri szabályain 
kivül ilynem ü in tézkedésnek  nyom a sem  volt.

Meg kell jegyeznünk  azonban, hogy ez k o rán t
sem  a bányahatóságok m ulasztására, hanem  sajnos 
k izáró lag  a rra  vezetendő vissza, hogy bányásza
tunk  fejletlen  volta, a bányam űvelés kis arányai 
nem  is te tték  szükségessé  a szabályozást, m ert a 
balese tek  szám át és arányát illetőleg igy is fölötte 
kedvező helyzetben voltak  bányáink a külföldhöz 
viszonyítva.

Igaz ugyan, hogy az aninai bányászat min
dig fö lö tte  veszedelm es jelleget m utato tt és szá
mos katasz tró fának  volt m ár színhelye, a tu lajdo
nos osztrák-m agyar á llam vasu t-társaság  pedig  
kényszerítő  hatósági in tézkedések  nélkül is m eg
le t t  m indent, ami azok elhárítására  alkalm asnak 
látszott, az e rre  irányuló óvin tézkedések kérdése  
pedig  akkor még egyáltalában nem  volt tisztázva, 
am inthogy valójában m á sincs.

P oroszország, a m ely e té ren  vezet, csak 
nem régiben szenvedte a radbodi szörnyű sze ren 
csé tlenséget, m elynek áldozatai ma is m ég leg
nagyobb részben  a bánya m élyén feküsznek, m ert 
ho ltteste iket m ég nem  leh e te tt a külszínre hozni. 
P edig  o tt a lővőm esterek  intézm ényét és a p e r

m etezést, — m elyet az uj rendele t öntözésnek 
nevez, — régen  kötelezővé te tték , anélkül, 
hogy különösebb eredm ényeket é rtek  volna el, 
ső t az u tóbbinak eredm ényes vo ltá t egyre  inkább 
kétségbe vonják  és szám os h á trán y á t is k im utatták.

E gyelőre azonban az látszik a legjobb m ód
nak arra , hogy a gázrobbanások  hatása  korlátoz- 
tassék  s habár a perm etezés berendezése fek e te 
szén-bányáink te rm elésé t ism ét je len tékenyen  m eg
fogja d rág ítan i s következésképpen  a fek e te  szén 
á rá t is em elni, elrendelése ellen alapos k ifogást 
tenni m ár csak azért sem  lehet, mivel a balese
tek  terjedelm ének  legcsekélyebb korlátozása is 
fö lér azokkal az áldozatokkal, m elyekbe kerülni 
fog  s az állam, mely Komlón szintén feketeszenet 
term el, m aga fog e té ren  jópéldával elüljáryi.

A lövőm esterek  kötelező alkalm azása s az 
errő l szóló szabály rendele tben  foglalt egyéb, a 
repesztő  m unkára vonatkozó in tézkedések  semmi 
ú jat sem  tartalm aznak, m ert összes nagyobb bá
nyavállalataink, m ég pedig  a barnaszénbányák  is 
rég ó ta  hasonló m ódon végeztetik  a rep esz tést s a 
szabályrendele t úgyszólván törvényesíti a je len 
legi állapotot és csökkenti fe lelőségüket, m ivel 
ré sz t ju tta t belőle a bányahatóságoknak s nagy 
ré szé t az üzem vezetőkre hárítja.

Ez taián legfontosabb, talán egész te rjed e l
m ében nem is szándékolt eredm énye a k é t re n 
deletnek, a m ely a b íróságoknak  a fe le lősség  
kérdésében  eddig  elfoglalt álláspontját kétségen  
kivül erősen befolyásolni fogja m ég a m agánjog 
szem pontjából is, és pedig  nem a vállalatok h á t
rányára .

1909. évi 57.323. sz. rendelet a lövőmesterek kötelező 
alkalmazásánál és a repesztési munkáról.

1. §. Fekete Szénbányákban robbantást
kiilön kinevezett 'lővőmesterek végezhetik.
2. Lövőmesternek csak az nevezhető ki, aki
Cl) irni olvasni tud,
/;) fekete szénbányáknál vájári minőségben legalább 

5 évet töltött s ebből legalább 2 évet az illető bány; 
iniriél,

c) józ; , a b;' ndőri szab;'



2 A Bánya 1909. október 3. (^0. szám.)

büntetve nem volt, a repesztő szereket, azok tulajdonságait 
hatását, az alkalmazásban lévő gyujtószerkezeteket s azok 
kezelési módját ismeri.

A kinevezendő egyént a gyakorlati képzettségre nézve 
az üzemvezető köteles megvizsgálni és alkalmazhatóságáról 
tanúsítványt kiállítani.

Lövőmesteri teendőkkel az illető bányaműnél leg
alább egy év óta működő altiszt is megbízható.

A lövőmesteri képesítéssel bírókról minden bánya
műnél nyilvántartás vezetendő.

3. §. A bányakapitányság kérelemre megengedheti, 
hogy a robbantást vizsgázott (2. §.) csapatvezető (elő- 
irott) eszközölje:

a) oly bányákban vagy bányarészekben, ahol sem 
robbantó lég, sem szállószénpor nem fejlődik,

b) egyes félreeső, nehezen megközelíthető, elszige
telt üzempontokon.

A lövőmestereket, valamint a robbantással megbí
zott csapatvezetőket köteles az üzemvezető a repesztő anya
gok átvétele, kezelése és végrehajtása tekintetében tüze
tes írásbeli utasítással ellátni.

Ez az utasítás jóváhagyása végett a bányakapitány
ságnak bemutatandó.

5. §. A lövőmesterek illetménye a működésűk terü
letéén foglalkoztatott munkáscsapatok keresményétől füg
getlenül állapítandó meg.

6. §. A robbantás mindazon üzemi pontokon tilos, 
ahol bányagáz (methán =  CH,) jelenléte a biztosító lám
pával megállapítható.

E tilalom ugyanazon részáramban fekvő többi utána 
következő munkahelyekre is kiterjed.

7. §. Veszélyes szénpor képződése esetén a robban
tás még ott is, ahol bányagáz elő nem fordul, csak akkor 
eszközölhető, ha a szénpor kellő nedvesítés által a rob
bantás helyétől legalább 20 méternyire teljesen veszély
telenné tétetett.

8. §. Lőpor vagy más hasonló lassan robbanó re
pesztő anyag használata feltétlenül tilos.

9. §. A bányakapitányság egyes bányákban vagy 
bányarészekben a viszonyok és körülményekhez, neveze
tesen a bánya veszélyességi fokához képest feltétlenül el
tilthatja ta szénben való robbantást, avagy pedig bizton
sági repesztő anyagok alkalmazásától teheti függővé.

10. §. A töltés lefojtására csak tiszta nedves agyag 
vagy más oly anyag használandó, mely szikrát nem ad.

Szénnel való fojtás szigorúan tilos.
A bányamű köteles gondoskodni arról, hogy meg

felelő fojtó anyag mindenkor rendelkezésre álljon.
1. §. Le nem fojtott töltények elrobbantása szigo

rúan tilos.
12. §. Tilos a fojtást papírba vagy más hasonló 

anyagba burkoltan tenni a fúrólyukba.
A repesztő töltények csak akkor helyezhetők a fúró

lyukba, miután az a furóportól gondosan kitisztittatott s 
miután a! furólyuk közvetlen környékéről is a furóliszt, 
szénpor stb. eltakarittatott.

13. §. A töltés megengedhető legnagyobb mértékét 
a használatban lévő repesztő anyagokra nézve a bánya- 
kapitányság állapíthatja meg; de a 'töltés a furólyuk fél
mélységénél tovább nem terjedhet és a fojtás a töltés 
magasságánál kisebb nem lehet.

14. §. A szénben vagy a szénnel kőzetben össze
függésben levő meddő közelben eszközlendő robbantásnál 
csak villámö9 elsütés, vagy más bevált és hatóságilag meg
engedett biztonsági gyujtásmód alkalmazható.

Egynél több fúrólyuknak elroblxintása ily üzemi he

lyeken csak villamos gyújtás alkalmazása mellett együt
tesen történhetik;

15. §. A lövőmester, a robbantásra jogosult altiszt 
vagy csapatvezető köteles a furólyuk elrobbantása előtt 
gondos vizsgálat utján még egyszer meggyőződést sze
rezni arról, hogy a robbantás helyétől 20 m. távolságban 
sem a biztosító lámpán felismerhető bányagáz, sem ve
szélyes szénpor elő nem fordul.

16. §. E bányarendőri szabályok áthágása esetén — 
amennyiben súlyosabb beszámítás nem forog fenn — a 
bányatulajdonossal szemben az ált. bányatörvény 240. §-á 
alkalmazandó.

A robbantási munkának lövőmesterek által való tel
jesítéséért (1. §*) az üzemvezető (aknavezető) is felelős.

A lövőmester, a lövőmesteri teendőkkel megbízott 
altiszt vagy csapatvezető e bányarendőri szabályok és ä 
hatóságilag jóváhagyott utasítás (4. §.) áthágásáért, a 
mennyiben súlyosabb beszámítás nefti forog fenri, 100 K-ig, 
ismétlés esetén 200 K-ig teredhető pénzbírsággal bünte
tendő s utóbbi esetben a lövőmesteri megbízástól is meg
fosztandó. » *

Durva kötelességszegés megismétlése esetén at illető 
a szolgálatból is azonnal elbocsátható.

A harqiadik bekezdésben megnevezett alkalmazottak 
felett a fegyelmi joghatóságot első fokon az üzemvezető 
igyakorolja.

17T §. E bányarendőri szabályzat 1910. évi január 
1-én lép életbe.

Ahol a követelményeknek megfelelő (2. §.) lövő- 
mesterek a szabályzat hatályba léptekor alkalmazva nin
csenek, a hatályba lépés után 2 hónap alatt a szükséges 
számban lalkalmazandók.

Ennek megtörténtéről a bányakapitányságnak a fenti 
határidő lejárta után 15 nap alatt jelentés teendő.

Ugyanekkor “előterjesztendő jóváhagyás végett a lö- 
vőmesíeri utasítás (4.r  §.) is.

A 3. §. szerint megengedett felmentésért is ezen 
határidőn belül kell folyamodni.

18. §. A bányarendőri szabályzat a bányatelepeken 
a rendelő helyiségben szükség esetén fordításban is ki
függesztendő; a* lövőmestereknek s a lövőmesteri teendők
kel megbízott altiszteknek és csapatvezetőknek a szabály
zat egy-egy példánya a 4. §-ban előirt utasítással együtt 
elismervény mellett átadandó.

19. §. E rendelet hatálya a bányakapitányság által 
minden oly barnaszénbányára is kiterjesztendő, melv állan
dóan sujtóléggel küzd, vagy ahol a fellépő szénpor ve
szélyesnek bizonyul.

Budapesten, 1909. évi szeptember 19. napján.

Wekerle Sándor s."~k.
a pénzügyministerium vezetésével meg

bízott m. kir;* ministerelnök.

1909. évi 57.323. számú rendelet. Bányarendőri szabá
lyok a szálló szénpor veszélye elleni védekezésről a 

feketeszénbányákban.
1. Minden feketeszénbányában vízvezeték létesítendő 

és állandóan használható állapotban tartandó, hogy ennek 
segélyével az összes előkészítési és fejtési munkahelyek, 
valamint a szállításra, járásra és légvezetésre szolgáló ösz- 
szes vágatok a szénpor veszélye elleni hathatós védekezés 
céljából kellő módon megnedvesithetők legyenek.

Az ezen szakaszban foglalt kötelező rendelkezés vég
rehajtásáért a létesítéshez szükséges költség folyósítása te
kintetében a b:'nyabirtokos, egyebekben pedig, jelesül ;
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létesítésért s karbantartásért elsősorban az üzemvezető 
felelős.

2. §. Az öntözési vízvezeték berendezéséről és el
helyezéséről szóló műszaki rajz és leírás a bányakapitány
ságnak bemutatandó és .évről^évre az időközben történt 
változásokkal kiegészítendő.

3. §. Az öntözési vízvezeték létesítésétől és állandó 
fenntartásától a bányakapitányság kérelemre, vagy az egész 
bányában, vagy annak egy részében eltekinthet, ha a bá- 
nyamüveletek és vágatok különben is nedvesek, vagy ha a 
szén minőségénél és természeti tulajdonságainál fogva ve
szélyes szállópor képződésének lehetősége ki van zárva, 
vagy végül ha a fennforgó sajátszerü üzemtechnikai viszo
nyok — pl. ha egy aránylag kis terjedelmű s messze fekvő 
bányar^sz öntözésére aránytalanul hosszú vízvezetéket kel
lene létesíteni — kívánják a kivétel megengedését.

Azon az alapon, hogy veszélyes szállópor képződé
sének tehetősége ki van zárva, csak akkor adható föl
mentés, ha a szénpor veszélytelensége megfelelő kísérleti 
utpn is kimutattatok.

Ha az engedély különös üzemtechnikai körülménye
ken alapul, az engedélyokiratban meghatározandó, hogy 
mily eszközökkel és mily módon kell az illető bányában, 
vagy bányarészben az illető szénpor veszélye ellen véde
kezni, illetve a nedvesítést eszközölni.

Ha a bányamű belső viszonyaiban idő folytán oly 
változás áll be, hogy a felmentés oka megszűntnek tekin
tendő, a bányavállalat az öntözési vízvezeték létesítésére 
záros határidő kitűzése mellett (15. §.) legott közlendő.

4. §. A bányakapitányság egyes bányarészekben, il
letve a telepkörökben a nedvesítés kötelezettsége alól ké
relemre felmentést adhat: *

a) ha a szerzett tapasztalás szerint a nedvesítés any- 
nyira meglazítja a mellékkőzetet, hogy ennek folytán a szén 
és kőzetomlás veszélye fokozottabb elővigyázat mellett is 
jelentékenyen és más utón el nem hárithatólag nagyob
bodik; vagy

b) ha figyelmen kivül nem hagyható egészségügyi 
tekintetek, pl. vékony és lapos dőlésű széntelepek fejtő 
helyein, ahol a munkások többnyire fekvő helyzetben kény
telenek dolgozni, követelik az öntözés mellőzését.

Az ily kivett helyek nedves zónák létesítése által 
minél szükebbre szoritandók ß gondoskodni kell arról, 
hogy a berakódott szénpor ily helyekről minden műszak- 
váltáskor ikiszállittassék.

5. §. Minden feketeszénbányában, szükség esetén még 
ott is, hol az öntözési vízvezeték berendezése alól a b;'- 
nyabirtokos kérelemre felmentetett (3. §.), gondoskodni 
kell arról, hogy az egyes fejtési mezők, illetve bánya
részek állandóan nedves, vagy megfelelő kiterjedésben foly
tonosan nedvesen tartandó vágatok által egymástól külön
választva legyenek.

Ezen nedves zónák fekvése és kiterjedése, amelyek
nek öntözésére különös gond fordítandó, térképileg kitün
tetendő.

6. §. A bejárásra, szállításra és légvezetcsre szol
gáló vágatok a siklókat és guritókat is ideértve 
oly mértékben nedvesitendők, hogy a szénpor lerakodása 
ottál teljes.en veszélytelenné váljék.

7. §. Az előkészítési és fejtési üzem körében a 
föte, a talp, a homlok- és az oldalfalak, úgyszintén a 
kinyert szén annyira megnedvesitendők, hogy ezeken a he
lyeken és azok közelében szálló szénpor ne keletkezhessék 
és hogy a szénpor veszedelmes felverődése semmi körül
mények között be ne következhessék.

8. §. A szállításra, járásra és légvezetésre szolgáló 
ivágatok öntözése, úgyszintén az előirt nedves zónák kellő

fenntartása külön e célra kirendelendő, irni-olvasni tudó 
s az öntözés megfelelő teljesítéséért felelős személyekre 
bízandó, akiket az üzemvezetőnek ebeli teendőikre nézve 
tüzetes utasítással kell ellátnia.

Az utasítás a bányakapitányságnak bemutatandó.
Az öntözéssel megbízottak neve a rendelő helyiség

ben kifüggesztendő.
Az előkészítő és fejtő üzemkörében a munkahelytől 

legalább 10 m. távolságra eszközlendő öntözésért a csa
patvezető (előirott) felelős.

Az öntözésre hivatott csapatvezetőket is megfelelő 
írásbeli (Utasítással kell ellátni.

9. §. A nedvesítés akként eszközlendő, hogy a szén
por kiszáradása az üzemi szünetek alatt (ünnep- és vasár
napokon, vagy pedig az éjszakákon át, ahol nincs éjjeli 
üzem) be ne következhessék.

Különös gond fordítandó az elszigetelő zónák ál
landó nedves állapotban való tartására.

10. §. Ha az öntözési vízvezetékben, vagy annak 
valamely tartozékában valami hiba, vagy fogyatékosság 411 
be, az öntözés eszközlésére hivatott személyek kötelesek 
erről az ügyeletes aknásznak (bányafelőrnek), vagy a fő
aknásznak (főbányafelőrnek), vagy az üzemvezetőnek ha
ladéktalanul jelentést tenni.

11. §. Az üzemvezető, a főaknász és az aknász min
den bányabejárás alkalmával tartoznak meggyőződést sze
rezni, hogy az öntözési szerkezetek rendben vannak-e és 
hogy az öntözésre hivatott személyek ebbeli kötelességüket 
pontosan teljesitik-e.

Kötelesek továbbá nevezett alkalmazottak az öntö
zési szerkezetekben észlelt, vagy tudomásukra hozott hi
bák és fogyatékosságok haladéktalan megszüntetése iránt 
intézkedni.

Amennyiben az öntözési vízvezeték üzemképes ál
lapotba való helyezése azonnal nem eszközölhető, a szén- 
termelő munka az illető nem öntözhető üzemhelyeken a 
kiigazításig beállítandó.

12. §. Az ügyeletes altiszt köteles gondoskodni, hogy 
a szállításra, járásra és légvezetésre szolgáló vágatokból 
a siklókat és guritókat is ideértve, az oda akár a vágat 
főtijéről vagy oldalfalairól, akár pedig a csillékből lehulló 
szén és szénpor megfelelően nedves állapotban minél 
előbb' s minél rövidebb időközökben eltávolittassék. E

I vágatok falai, ácsolatai is szénportól mentes állapotban *tar- 
j tandók.
j 13. §. Vasutat szilárd szénalapzatra csak akkor sza-
I bad fektetni, ha a vágat talpa nem éghető anyagokkal 

gondosan kitöltetik.
14. §. E bányarendőri szabályok áthágása esetén — 

amennyiben súlyosabb beszámítás nem forog fenn — a 
bányatulajdonossal szemben az ált. bányatörvény 240. §-a 
azzal a kiegészítéssel alkalmazandó, hogy az öntözési víz
vezeték berendezésénél tapasztalható mulasztás, vagy ké
sedelem esetén a berendezések elkészültéig a szénterme
lés és szénszállítás az illető bányában, vagy bányarész
ben hatóságilag beállítandó.

Az üzemvezető (aknavezető) és a többi felelős alkal
mazottak e rendelet áthágásáért 100 K-ig, ismétlés esetében 
200 K-ig terjedhető pénzbírsággal büntetendők; ismételt 
visszaesés esetén az illető a szolgálatból elbocsátandó.

Az alkalmazottak felett a főakná,sztól lefel,é a fegyelmi 
hatóságot elsőfokban az üzemvezető gyakorolja.

15. §. E bányarendőri szabályzat 1910. évi január
1-én lép életbe.

Ahol öntözési vízvezeték a rendelet hatályba lépte
kor még kincsen, egy év alatt minden tartozékával együtt
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fölszerelendő s a szükségletnek megfelelő üzemképes ál
lapotba helyezendő.

Méltánylást érdemlő esetekben a bányakapitányság 
kellő időben benyújtott kérelemre még hat hónapi hala
dékot adhat.

Addig is, mig az ezen rendeletnek megfelelő öntözési 
berendezés el nem készül, köteles bányavállalat 
ideiglenes öntözési módot alkalmazni.

A vízvezeték létesítésére vonatkozó kötelezettség alóli 
teljes, vagy részleges felmentés (3. §.), úgyszintén a ned
vesítés alóli felmentés (4. §.) iránti kérelmek legkésőbb 
a rendelet hatálybalépte ;utáni 30. apón nyújtandók be, 
az illetékes bányakapitánysághoz.

16. §. A bányarendőri szabály/.« bányatelepeken 
a rendelő helyiségben, szükség esetén fordításban is ki
függesztendő, tartalma és jelentősége munkásoknak a 
szolgálatba lépés alkalmával s azontúl időnként meg
magyarázandó, az .altiszteknek s öntözésre hivatott sze
mélyzetnek a szabályzat egy-egy példánya, a 8. §-ban elő- 
irt utasítással együtt, elismervény mellett átadandó.

17. §. E rendelet hatály: a bányakapitái ág által 
minden oly barnaszénbányára is kiterjesztendő, amelyben 
fellépő szénpor veszélyesnek bizonyul.

Budapesten, 1909. szeptember 19. napján.

Wekerle Sándor s. k.
a pénzügyministerium vezetésével meg

bízott m. kir. ministerelnök.

x HRZRI HÍREK X
Pap E lek k inevezése . A pénzügym inisztérium  

egész tisztv ise lőkarát élénk öröm m el és m egelé
gedéssel tö ltö tte  el az a hir, hogy Pap Elek min. 
tanácsos tényleges állam titkárrá  nevezte te tt ki 
szept. 2 7 -ével. Már p ár hónap óta cím zetes állam 
titk á r volt. A m ost elhunyt Kupecz Ödön helyére 
került. Pap Eleket egész tisztv ise lőkara a leg 
szim patikusabb férfinak, k itűnő kollegának ism eri. 
Ez azonban inkább csak belső m egbecsü lte tését 
jelenti. Mi azonban, akik m iniszteriális em bereket 
ép úgy, m int a Közéletben egyébkén t szerep lőket 
valódi értékük , tarta lm asságuk  szerin t teszünk 
m érlegre, azt vesszük Pap Elek m egitélésénél 
zsinórm értékül, m int állottá ki a p róbát a bécsi 
kiegyezési tárgyalásokon, ahol oly hatalm as pénz
ügyi kapacitások keze alatt „dolgozott", m int 
W ekerle  és Popovics. A p róbát Pap Elek fénye
sen kiállotta. E rős osztrák  finánckapacitásokkal 
volt alkalm unk beszélni, akik osztatlan becsüléssel 
szóltak Pap Elek fényes tulajdonairól. E lm eélét, 
nagy tudását, szé leskörű  ism erete it ép úgy ki 
em elték, m int ritk a  Ítélőképességét. Ez a férfiú  
Pap Elek. N yeresége a pénzügym inisztérium nak, 
haszna az országnak.

A bányászat irán t e lő szere te tte l viseltetik. 
Minden jgaz  óhaj és szükség let m egértő re  talál 
benne. Épen ezért, m int a hazai bányászat és ko
hászat szószólói, a bányászok és kohászok rokon
szenves figyelm ét Pap E lekre irányítjuk.

A hivatalos lap a következő királyi elhatáro
zást közli:

A pénzügyminisztérium vezetésével megbízott 
magyar miniszterelnököm előterjesztésére Pap Elek 
államtitkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri 
tanácsost államtitkárrá kinevezem. Kelt Bécsben, 1909.

évi szeptember 27. Ferenc József s. k., Wekerle Sán
dor s. k.

Az uj államtitkár régi, kipróbált munkása a pénz: 
ügyi közigazgatásnak, hosszabb időn át vezette a hitel
és költségvetési osztályokat és a kiegyezési tárgyalások
nál is hasznos szolgálatokat tett nagy tudásával. Igazsá
gosságánál és kedves modoránál fogva a tisztviselői kar 
osztatlan becsülését és szeretetét birja, kineveztetése 
tehát a pénzügyminisztériumban örömét és megelégedést 
kelt. Pap Elek 1858-ban született, igy csak ötvenegye^ 
dik évében van. Állami szolgálatban 1880-ban lépett, 
mint fogalmazógyakornok; 1881-ben pénzügyi fogalma
zóvá neveztetvén ki, 1885-ben a pénzügyi közigazgatási 
bírósághoz osztották be, ahol rövidesen miniszteri fo
galmazóvá lett; majd a pénzügyminisztériumban 1896- 
bnn osztálytanácsossá, 1903-ban pedig miniszteri taná
csossá neveztetett ki.

Kinevezések. A pénzügyminisztérium vezetésével 
megbízott m. kir. miniszterelnök Huszthy Géza, Seyfried 
Ernő végzett bányahatósági segélydijas bányamérnök 
hallgatókat és Tassonyi Ernő 'díjtalan bányahatósági 
fogalmazó-gyakornokot bányaesküdtekké nevezte ki.

Állami kedvezmény. A kereskedelemügyi miniszter 
x Hazai kőolaj ipa? részvénytársaság budapesti telepének 
1907 február 1-től 1917-ig a törvényben meghatározott 
állami kedvezményeket megadta.

Tanulmányi kirándulás. Nagyszabású tanulmányi 
kirándulást rendezett vasárnapra a Magyar Mérnöki és 
építési egyesület Hauszmann Alajos egyetemi tanár 
vezetésével. Az egyesület, a társegyesületek a Magán 
mérnökök Országos Köre és Építőiparosok Országos 
Egyesülete részvételével Batthyány Lajos gróf meghívására 
Polgárdira rándult ki, hogy a község határában levő 
kissomlói kő és mészipőrtelepet megtekintse. A kirándulók
— több mint 180-an — reggel 8 óra 30 perckor külön- 
vonaton indultak a keleti pályaudvarról. Hozzájuk 
Bőrgöndön mintegy 30-an csatlakoztak. A különvonat 
délelőtt 11 órakor érkezett meg a polgárdi állomásra, 
ahol Batthyány Lajos gróf fogadta vendégeit. A müszaW 
férfiak a gróf vezetésével üzemközben megtekintették a 
kőbányát, a zuzót és a mészégető kemencéket. Az alig 
egy esztendeje fennálló ipartelep a vendégek legnagyobb 
elismerését érdemelte ki. A telep dacára rövid fennállásá
nak naponkint 100 vaggon elsőrendö zúzott követ és 
10 vaggon égetett meszet proííikál. A kőfejtés^egyelőre 
emberi erővel történik, de tervbe van véve légnyomásos 
fúrók beállítása. Az egész üzem a legmodernebb formában 
villameröre van berendezve. A műszaki férfiak alaposan 
áttanulmányozták az rendes üzemben lévő ipartelepet, 
majd az iparvágányokra vontatott étkező-kocsikban 
ebedhez ültek. Ebéd után a gróf kastélyában fogadta 
vedégeit. Bucsuzóban Hauszmann Alajos meleg szavakkal 
mondott köszönetét a szives vendégfogadásért, elismerését 
fejezte ki a látottak felett és azon eredményes munka 
felett, a melyett a gróf a magyar ipar érdekében a telep 
felállításával kifejtett. Batthyány Alajos gróf köszönetét 
mondott a vendégeknek megjelenésükért és azon reményé
nek adott kifejezést, hogy mihelyt a vállalatot sikerül 
ismét egy lépéssel előre vinni a műszaki világot ismét 
üdvözölhesse. A leginkább mérnökökből építészekből
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és vállalkozókból álló kirándulók közt ott voltak: Mihályfy 
József címzetes min. tanácsos, Hüttl Tivadar, dr. Ferenczy 
József egyetemi magántanár, Masirovics János vasúti és 
hajózási felügyelő, Kusevics szombathelyi üzletvezető és 
mások.

Dobsina bányaváros uj polgárm estere. Dobsinán 
szept. 24-én volt a megüresedett polgármesteri állásnak 
választás utján való betöltése. A választást Bornemissza 
László udvari tanácsos, alispán vezette. Két jelölt dr. Lang- 
koffer László és dr. Markó Jenő pestmegyei aljegyző 
pályáztak a ptolgármesteri állásra. A két párt között erős 
harc volt. Az első szavazás alkalmával egyik se nyert 
többséget, mert mind a két jelölt 30—30 szavazatot 
kapott. Az alispán á’z 1885. XXII. t.-c. 81. §-a alapján 
ujabb szavazást rendelt el s ekkor dr. Langhoffer egy 
szavazattöbbséggel győzött. Dr. Langhoffer Lászlót, az 
újonnan megválasztott polgármestert igen képzett jogász
nak ismerik, akinek a közigazgatási pályán szép jövő* 
jósolnak.

Harc az arany  tolvajlás ellen. Nemrég hirt 
adtunk egy abrudbányai aranylopásról, amelyre viszhang- 
kéni rendkívül érdekes levelet vettünk Abrudbányáról, 
amelyben egyik olvasónk belevilágít az aranytolvajlás 
kérdésébe. íme a levél: Aranytolvaj mindig volt és mindig 
lesz, még akkor is, ha minden bányász mellé egy csendőrt 
alkalmaznának őrnek, mert az a Kiméra kedvelt és 
ragadós. A közelebbi időben is az Abrudbánya—veres
pataki bányamegye választmánya elébe terjesztettem 
egy alapszabályt, mely a bányarendőrség felálTMását 
célozta, azonban sajnos a baj m egvan-és különösen e 
bányamegyében annyira uralg, hogy ma-holnap összes 
bányáinkat bezárhatjuk és mégis intézkedés semmi sem 
történik. Többeknek idegenkedése vagy isten tudja miféle 
célja gátolja a védekezés helyes alapra fektetését, minek 
pedig már a legvégső ideje is elkövetkezett. Tiz bányá
nak vagyok igazgatója, magamnak is két bányám van 
és ott állok, hogy oda kell hagynom a bányászatot^ mert 
a rajta rágódó rákfenén nem segíthetek, de ha a bánya
rendőrséget felállítanánk és életbe léptetnénk, n\ég lehetne 
reményünk, hogy legalább a baj nagyobb részén 
segíthetnénk és annak elejét vehetnénk. A legsajnosabb 
az, hogy sem a közigazgatási hatóságok,-stem az igazság
szolgáltatás a bányaügyeket komolyan fel nem karolja, 
pártfogásukba nem veszik, valószínűleg azért is, mert a 
bányászattal nincsenek tisztában és a bányatolvajokka 
szemben is olyan bizonyítást kívánnak, mint az egyszerű 
lopásoknál, könnyű bebizonyítani, hogy valaki egy zsák 
búzát lopott, de bajos bizonyítani és nem .is lehet, hogy 
mennyi aranyat lopott. Végeredmény az, hogy az arany
tolvajok felmentetnek, mint a hogy számtalan esetben 
megtörtént. Ránk bányászokra nézve áldatlan állapot az 
is, hogy például két bányamegye soha egymással nem 
érintkezik, egymás támogatását igénybe nem veszi és e 
miatt mindkét bányamegye szenved az orvosolatlan 
bajokban. Például az egyik 'helyről el, vagy kicsapott 
bányász első dolga másutt szerencsét próbálni, ott egyik 
vagy másik üzemvezetőségnél jelentkezik és felvétetik 
munkára, holott becsületessége s magaviselete a felvételt 
kizárná, viszont ha onnan elbocsátják vissza jön és a 
bányákban munkát kap, már pedig ha megkívánnák 
egyöntetüleg, hogy igazolványt mutasson fel maga

viseletéről, legalább is 40°/o-a a bányászoknak munkát 
nem kapnának. Ne vádoljuk, ne gyanúsítsuk az arany
vásárlókat, azokra szükség van, az arany éppen olyan 
vásári cikk, mint a búza, vagy akár mi. Én aranyomat 
annak adom oda, ki többet fizet érte saz  aranyvásárlót, 
ki aranyomat megveszi orgazdasággal megvádolni nem 
lehet, akkor éppen úgy megvádolható az állami arany- 
váltóhivatal is, hiszen a tolvaj az aranyát minden félsz 
nélkül szemérmetlenül oda is viszi, ott pedig nem kérdik 
tőle, hogy hogyan és honnan szerezte, hanem beváltják 
minden további nélkül. Szükséges és üdvös volna a 
bányamegyéknek egymással érintkezni, az orvoslásról 
tárgyalni és valmelyes megállapodásra jutni. Azon meg
állapodást törvényerőre juttatni és akkor közösen érhetnék 
el azt a célt, amelyet külön, külön ugyfátszik soha sem 
érnek el.

A brennbergi kőszénbánya megvizsgálása. Sopron 
város bányavezetője a minap írásban terjesztette be a 
városhoz jelentését a brennbergi bányának szeptember 
hóban történt megvizsgálásáról. A szakértő, akinek a 
kutatások terjedelméről és az erre fordított összegek 
nagyságáról kellett véleményt mondania, megállapította, 
hogy a bányatársaság a 80,000 koronával végzendő 
kutatások munkálatairól külön számadásokat nem vezetett, 
miért is a szakértő vizsgálatánál csakis a becslésekre 
támaszkodhatott. Az uj kutatóvájak és aknácskák hossza 
820 m, úgy hogy egy méter kivájására 100 korona jutna- 
Erre azonban 60 korona elegendő a szakértő véleménye 
szerint, kinek az igazgatóság azt felelte, hogy a többi 
40 koronát a vájatok fentartására fordította. Ezeket a 
költségeket magasaknak tartja a szakértő, de kedvezőtlen 
viszonyok között lehetséges, hogy annyira rúgnak a 
költségek. A kutatások 83,672 korona 52 fillért emész
tettek fel. A szakértő 4 kutatóvájatot és egy feltörést 
talált az üzemben, fejtést csak egyet talált az uj 5 filléres 
mezőben, de ez is jelentéktelen. Az ellenőrzésre vonat
kozólag az a szakértő javaslata, hogy az uj mezőben 
nyert szénről elkülönített számadásokat és rendszeres 
fejtési térképet készitsen a társaság, a mérnöki hivatal 
pedig hasonlítsa össze a város térképét a bányatársaság 
birtokában levő eredeti térképpel és azon jegyezze be 
a folyosók meghosszabbitását. A jogügyi és a brennbergi 
bizottságok együttes ülésben legutóbb tárgyalták a 
szakértői jelentést, melyet nem találtak kielégítőnek s 
azért felkérik a szakértőt, hogy adjon pótjelentést arról, 
mily összeget forditott a bérlő kutatási célokra s 
megközelítőleg mily mennyiségű szén van jelenleg az 
uj kutatási mezőben feltárva. Nyilatkozatot kér a bizottság 
arra is, hogy a kutatás a modern technikai vívmányainak 
megfelelő eszközökkel történt-e. Az ellenőrzésre nézve 
tett szakértői előterjesztést elfogadásra ajánlja. A tanács 
js magáévá tette a két bizottság javaslatát és ennek 
értelmében felhívja a szakértőt pótjelentésre, a bérlő 
társaságot pedig külön számadásának október elsejére 
leendő előterjesztésére.

Megvont bányajogositvány. A nagybányai bánya- 
kapitányság az Él-Sárga bányatársulat bányajogositvá- 
nyát a bányatörvény rendelkezései értelmében megvonta, 
mivel a bányateret a tulajdonos társulat elhanyagolta és 
többszöri fölszólitás után ser; helyezte üzembe.
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M egbüntetett bányatársulat. Az iglói bányakapi
tányság a gölnicbányai Zechen József Thurzó nevű 
bányatár^íjlatot 20 korona pénzbírsággal sújtotta, mert 
többszöri felszólításra sem nevezett ki uj igazgatót az 
elhunyt V^lkó Viktor bányatársulati igazgató helyébe és 
nem gondoskodott az (izem fentartásáról.

Rendkívüli bány^társgyülés. Az abrudbányai 
m. kir. bányabiztosság közlése szerint a Verespatak 
községben a Lety hegyben bányászkodó Lety Szent- 
Józsefbaiamars Toczeril János és György cégű bánya- 
társulat rendkívüli társgyülést tart. A társgyülés tárgyai: 
Számvizsgáló-bizottság jegyzőkönyvének beterjesztése 
és az abban foglalt jelentés fölött való határozat. A 
társulatot terhelő adóssága törlesztése. Bánya müvel- 
tetése, Indítványok.

Uj petróleum nyomok Erdélyben. Besztercze 
Naszód vármegye északkeleti részén — szemben a 
romániai petróleum forrásokkal, grafit palában kutatva, 
bő földzsir nyomokat talált Várna Viktor borgó-prundi 
községi jegyző. A szerencsés találó a szükséges fúrások 
megtételére részvénytársaságot akar alakítani.

Üzemi berendezések kibővítése. A „Wittkowitzi 
bánya és vaskohó társulat“ szepesmegyei Ötvösbányai 
és vereshegyi bánya és vaskohó üzeménél a termelés 
fokozása és az ércszállitás összpontosítása érdekében a 
vereshegyi József aknáját újból átépítette, illetve a 
IV. szintig 2 szállító és 1 járó osztály elhelyezésére 
kibővítette ; olyképen, hogy az összes szinteken fejtett 
ércek lefékezhetök a IV-ik szintre, ahol a József aknától 
szintes pályán továbbittatik 2200 méter távolságra a 
Kréutzschlág táró előtti sodronykötél pálya rakodójához 
az érc. A szállítást a Langen és Wolt cégtől beszerzett
2 darab 12 lóerejü benzin motoros bányamozdony esz
közli. Ugyancsak nevezett társulat ez év folyamán 4 uj 
pörkölő kemencét épített s igy jelenleg 56 pörkölő telep 
áll rendelkezésére.

A rozsnyói uj bányaaltiszti iskola. Az országos 
magyar bányászati és kohászati egyesület borsod-gömöri 
osztálya közhírré teszi, hogy a rozsnyói bányaaltiszti 
iskola működését folyó évi szeptember hó 6-án műkö
dését megkezdi. A bányaiskolába minden második évben 
vesznek föl uj növendékeket. A tanítás két évre terjed. 
A bányaiskolába csak oly bányamunkások vehetők fel, 
kik magyar állampolgárok, magyarul beszélnek, olvasnak 
és írnak, az elemi iskola számtani anyagában jártasak 
és mindezen képességeket a bányaiskolai bizottság előtt 
tartott felvételi vizsgán igazolják, továbbá hitelesen iga
zolják azt, hogy legatább egy éven át, mint bányaműn-, 
kások dolgoztak.

Vízvezeték Nagybányán. Alig egy éve, hogy Nagy
bánya városát Felsőbányával villamos erőhajtással és 
erőművel látta el a Ganz-féle villamossági r.-t., most 
pedig annak jő a híre, hogy nemsokára vízvezeték is 
létesül. A tervek és költségvetések már ; nnyira készen 
vannak, hogy a városi képviselet már a legközelebbi 
közgyűlésen foglalkozni fog velők. A vízvezeték összes 
költségei 518 ezer koronában vannak előirányozva. A 
nagybányai vízvezeték létesítésének dr. Makray Mihály 
polgármester az előharcosa. A kir, bányaigazgatóság 
már közölle a város tanácsával, hogy a nagybányai víz

vezeték létesítése miatt semminemű kártérítési igényt 
nem támaszt, csupán azt köti ki, hogy másodpercenként
1.7 liternél több viz el ne vonassák, hogy a felsőbányái 
zuzóműhez szükséges villamos erőáram szolgáltatása 
akadályokba ne ütközzék; Nagybánya város legutóbb, tar* 
tott közgyűlésén köszönetét szavaztak Neubauer Ferenc 
miniszteri tanácsosnak, akinek nagy érdeme, hogy a 
miniszter ilyen irányú döntést hozott. A közgyűlés elha
tározta, hogy zárt pályázatra szólítja fel a Bründl János, 
Knuth Károly és Grünwald testvérek cégeket # Viztiiű 
létesítésére.

A „Budapestvidéki kőszénbánya r . - t “ közgyűlése. 
A Budapestvidéki kőszénbánya r.-t. 1909 október M^én 
csütörtökön délután két órakor Brüsselben Van Halteren 
közjegyzői irodában tartja meg rendes közgyűlését-a 
következő napirenddel: 1. Különféle közlések. 2. Az 
igazgató-tanács és felügyelő-bizottság jelentése. 3. Az 
1908/1909, üzletév mérlegének megvizsgálása és jóvá
hagyása. 4. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok 
választása (ai alapszabályok 12. és 13. §.) A részvények 
Brüsselben rue des Paroissiens 26. sz. alatt vagy pedig 
Budapesten a társaság irodájában V., Báthory-u. 12. sz. 
alatt teendők le.

Kőlfőldi vélemény a Szápári kőszénbánya r.-t.-ról. 
A Szápári kőszénbánya részvénytársaság nagyobb be
fektetéseket, és pedig egy 2-ik aknát, munkásházakat, 
egy összekötő-vasúti vonalat szándékozik létesíteni.- Mi
előtt ezen nagyobb befektetéseket eszközölték volna, az 
utóbbi időben egy külföldi nagy szaktekintélyt kértek fel, 
hogy vizsgálja felül a bányát. A szakvélernény igen ked
vező volt. A vélemény szerint a szén települése igen 
kedvező, továbbá a befektetésekről, a munkásházak álla
potáról, a fbbbi építkezésekről és berendezésekről elis
merően nyilatkozott és különösen csodálkozásának adott 
kifejezést, hogy azzal az aránylag kevés tőkével létesí
tette a társaság ezt a szép berendezést. Itt említjük 
meg, hogy a társaság legutóbbi közgyűlésén Spitzer 
Ignác igazgatósági tag helyébe Szivák Imrét választot
ták meg.

Baleset a bányában. Lapunk legutóbbi számában 
a felsőbányái kincstári bányában történt balesetről adtunk 
hirt. Erre vonatkozóan most illetékes helyrőt azt közük 
velüuk, hogy a hat munkás halálos megsérüléséről szó 
sincs. A felvonó 35 méter magasságról gyorsabban csú
szott le a gép elromlása következtében. A hat munkás
nak az ijedtségen kivül baja nem történt és már napok 
óla ép és egészséges állapotban végzik munkájukat.

A homoródkőhalom—homoródalmási helyiérdekű 
vasút. A homoródkőhalom—homoródalmási helyiérdekű 
vasút műszaki munkálatait a ' vasút engedményese 
Schwartz Adolf bányavállalkozó esztergomi lakos már 
elvégeztette, úgy, hogy a vasútvonal építése mihamarább 
meg fog kezdődni. A szóban forgó vasútvonal, valamint 
meghosszabbítása Homoródalmástól Oláhfaluig, amelyre 
már szintén meg van az előmunkálati engedély, 
nagyban hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a homoród- 
völgyi barnaszénbányák és az oláhfaíusi vasbányák ki
aknázása, s a környéken levő mintegy 20.000 hold 
erdőség letarolási munkálatai a székelység érdekében 
intenzivebben lesznek foganatosíthatók. Nem is beszélve 
arról, hogy ez a vasút, melynek nagy jövője van, mert 
a homoródalmási nagy szénmedencén vezet keresztül, a 
székelységnek milyen kiváló szolgálatokat fog tenni, ha 
a szénexport onnan a teljesen szénszegény Romániába 
meg fog kezdődni. Ez lesz az igazi székely mentő akció,
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ha ez a terv megvalósul. A homoródalmási széhmeden- 
cére, különben mint az a zalatnai bányakapitányság 
nyilvánkönyveiből kitűnik, 41 zártkutatmányi engedélye 
Van az „Erdővidéki bányarészvénytársak, 241 zártkutat
mányi engedélye pedig Schwartz Adolf esztergomi bánya- 
vállalkozónak.

Uj lugzókisérleti mü cimen a 38. számunkban 
megemlékeztünk a nagybányai uj lugzókisérleti mü 
felállításáról. Mint most értesülünk, az egész mü Altneder 
Ferenc fernezelyi kincstári mérnök buzgó tudományos 
munkásságának eredménye. Ugyanerről tartott hosszas 
felolvasást a körmöci közgyűlésen e cim en: „Nagybánya 
kornyékén folyó patakokban leüllepedett iszappal végzett 
cyanidlugzási kísérletek.“

Előmunkálati ^engedély egy bányavasutra. A ke*
reskedelemügyi miniszter megújította a Magyar bánya 
r.-t. cégneji^előmunkálati engedélyét az aradi és Csanádi 
egyesült vasutak Alvácza “’Sllomásától a m. kir. állam
vasutak Zám állomásáig, valamint ezen vonalból Kaza- 
nesd község határában leendő elágazással a Ponor 
völgybe mintegy 8*5 km. hosszban és Paránszeszi, Paren-. 
rogului, Parenstrimbulur és Izvor völgyig vezető helyi 
érdekű vasútra.

A magyar királyi államvasutak kolozsvári üzletveze- 
30693/909. sz.

Pályázati Hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak Kolozsvári üzletveze

tősége a vonalai részére az 1910, 1911 és 1912. években 
évenként szükséges 30.000 m;{ rostált bányakavics, továbbá 
az 1910, 1911. és 1912. években évenként szükséges 30.000 
m:1 rostálatlan bányakavics <a magyar királyi államvasutak 
biharpüspöki bányájában való kitermelésének és vasúti ko
csikra való felrakásának biztosítására ezennel nyilvános pá
lyázatot hirdet.

A szállításra vonatkozó részletes feltételeket magá
ban foglaló szerződési ürpéldány és ajánlati minta a ma
gyar királyi államvasutak kolozsvári üzletvezetősége^pálya- 
fentartási osztályában (Bocskay-tér, 4. sz. II. emelet 52. 
ajtó), valamint a nagyváradi osztálymérnökségnél díjmen
tesen kapható. K

Az ajánlatok feletti határozathozatal, illetve a szál
lítás odaítélése az ajánlatok benyújtására alább kitűzött ha
tárnaptól számított 5 hét alatt várható. Nyertes ajánlattevő 
az egyévi érték 5<y -át lesz kötele'» a szerződés megkötése
kor óvadékképpen a magyar királyi államvasutaknál leté- 
teményezni, illetve a bánatpénzt a fenti összegre kiegé
szíteni.

Az ajánlatok a külön e cc szerkesztett ajánlati 
mintán és a szerződési ür.jin'uí: teendők.

A szállítás a magyar királyi államvasütaknál érvény
ben levő s anyagok szállítására vonatkozó 122291/96. sz. 
általános, a szerződés-tervezetben foglalt egyéb feltételek 
és módozatok értelmében eszközlendő.

Az általános anyagszállítási feltételek a pályázati ha
táridőig a magyar királyi államvasutak igazgatóságánál és 
minden üzletvezetőségnél naponkint a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők vagy a magyar királyi államvasutak igaz

gatóságának budapesti nyomtatványtáráBóí a megállapított 
ár lefizetése mellett ^negszerezhetők.

Az általános szállítási Jettéjteíek, ára 50 fillér. Posta 
utján való megüldés esetében az esedékes összeg, Vala
mint a küldemény bérmentesítéséhez szükséges 20 fillér 
készpénzben, vagy m. kir. postajegyekben a magyar királyi 
államvasutak központi nyomtatvány tarának előzetesen be
küldendő.

Az ivenkint 1 koronás magyar ökmánybélyeggel el
látott ajánlatok ezen alábbi külcimmel: » A j á n l a t  a 
30693/09. s z á m ú  p á l y á z a t i  h i r d e t m é n y b e n  ki 
i r t  k a v i c s  s z á l l í t á s á r a «  1909. év október hó 12-én 
déli 12 óráig a magyar királyi államvasutak kolozsvári üzlet
vezetőségének titkárságánál nyújtandók be, vagy posta ut
ján küldendők be.

Ezen napon déli 12 órakor a magyar királyi állam
vasutak kolozsvári üzletvezetőségénél (Bocskay-tér 4, sz* 
I. emelet), az ajánlatok fel fognak bontátni, mély alkalom
mal az ajánlattevők vagy azok igazolt képviselői is jelen 
lehetnek. Bánatpénz gyanánt az ajánlott e g y  é v i  mennyi
ségek értékének megfelelő 5% készpénzben vagy állami 
letétekre alkalmas értékpapírokban 1909. évi október hó
11-én déli 12 óráig a magyar királyi államvasutak kolozs
vári üzletvezetőségének gyiijtőpéiiztáránál (Bocskáy-tér 4.) 
leteendő, esetleg posta utján oda beküldendő; áz érték
papírok a legutóbb jegyzett árfolyam szerint számíttatnak, 
de névértéken felül nem számíttatnak.

Csak a szabályszerűen {kiállított; közjegyzőileg hite
lesített vagy két tanú előttemezése mellett aláirt, pecsét
tel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett és közvetlenül 
beadott, vagy posta lutján beérkezett ajánlatok fognak 
tárgyalás alá vétetni.

Az itt felsorolt feltételektől eltérő ajánlatok, továbbá 
olyanok, melyekben javítások, vakarások fordulnak: elp;, 
nemkülönben, melyek nem a kitűzött határidőig érkeznek 
be, vagy pótlólag, esetleg táviratilag tétetnek, vagy a 
melyek más ajánlattevők áraiból százalékos árleengedése
ket tartalmaznak, végre olyanok, melyekre nézve az előirt 
bánatpénz le nem tétetett, mint a feltételekkel ellenkezők, 
figyelembe vételre nem számíthatnak.

A magyar királyi államvasutak kolozsvári üzletveze
tősége tentartja magának a jogot, hogy az ajánlattevők 
között, tekintet nélkül az ajánlott árakra, szabadon vá
laszthasson, továbbá, hogy a szállítást megosztva Ítél
hesse oda olyformán, hogy ajánlattevők ily részbeni szállí
tást is elfogadni kötelesek, ha csak ajánlatukban énnek 
ellenkezőjét világosan ki nem kötötték, végre, hogy á cél 
elérésére bármely más irányú intézkedést is tehessen.

Ajánlattevők ajánlataikkal 1909. év november hó 
30-ig maradnak kötelezettségben és ezen időpontot meg
előzőleg ajánlataiktól vissza nem léphetnek.

Azon pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor a ma
gyar királyi államvasutakkal üzleti összeköttetésben nem 
állottak, illetőleg előtte ismeretlenek, tartoznak megbízha
tóságukat és szállítóképességüket kereskedelmi és ipar
kamarai bizonyitványnyal igazolni.

Kolozsvár, 1909. szeptember hó.
A z ü z l e t v e z e t ő s é g *

(B 17/940)
Utánnyomást nem díjazunk.)

Találmányokat szabadalmaztat és értékesít; védjegy és mintaoltalmat kieszközöl az összes

államokban PRTRKY VILMOS S lV Ä  Budapest, VI., Teréz-körirt 36.
Saját szabadalmi irodák a külföldön : BERLIN W. Leipzigerstrasse 112. T o l o f n «  Ä Q ___ ’7 '7
PARIS, 58. rue Lafayette, RM5TERDRM, Kaisersgracht 209. c = r r - -i (B. 29/39) , c l * T o n  O J -----Z Z l
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FŐFELŐR
bányaiskolát végzett, elsőrangú, meg
bízható egyén, aki a barnaszén
bányászatnál több éven át műkö
dött, azonnal állást nyerhet. Sürgős 
ajánlatokat „J. B. R.“ jelige alatt 

Bánya“ kiadóhivatala továbbit.
B. 180/40.

K

©

eresünk egy ügyes bányászt, 
ki kisebb fölméréseket ön

állóan végez, szépen rajzol 
és rondul ir. Bányaiskolai vég
zettség nem okvetlenül kí
vántatik. * Fizetés megegye
zés szerint. * Czim a kiadó- 
hivatalban.

(B. 150.)

Hirdetmény.
Az L csász. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság 

kőszénbányáinál egy gépsegédmérnöki állás töltendő 
be, még pedig a következő feltételek mellett:

2000 korona kezdő fizetés, szabad lakás és fűtés 
a gépészeti műszaki hivatalnokaink részére rendszere
sített mellékilletményekkel.

Az alkalmazás egyelőre idéiglenes minőségben 
történik, egyévi kielégítő szolgálattétel után véglegesen, 
amidőn az illető a társasági nyugdíjintézet tagja lesz.

Pályázóktól megkivántatik, hogy okleveles gép
mérnökök legyenek. Egészséges testalkat feltétlenül 
megkivántatik.

Azon pályázók, kik a magyar nyelven kivül a 
német nyelvet is birják és a villamos szakban alapos 
ismeretekkel birnak, előnyben részesülnek.

Az állás azonnal elfoglalható.
A megfelelően felszerelt kérvények folyó évi 

október hó végéig alulirott bányaigazgatóságnál Pécsett 
nyújtandók be.

Pécs, 1909. évi szeptember hó 20-án.

Az első cs. és kir. szab.

DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG
BÁNYAIGAZGATÓSÁGA

PÉ C SE T T

(B 176/40.) Utánnyomás nem dijaztatik!
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