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Választások előtt.
Az elnapolt országgyűlés végnapjait éli. Még 

pár hét és a nemzet az urnák elé járul. Képvise
lőket választ. Képviselőket, akiknek ismét öt évre 
kezeikbe adja az ország sorsát. Reméljük, hogy 
jobb sors jut osztályrészül az országnak, mint a 
most lefolyt években. De ha azt akarjuk, hogy re
ményünk teljesedjék, tenni is kell róla.

A nemzet összességében nem csekély az a 
szerep, ami a bányásztársadalömnak Ä osztályrészül 
jut*. Első sorban azért, mert valóban nagy nem1- 
zeti vagyon van gondviselésére bizva. Hiszen eléggé

* z*g\ minden iparnak a bányászat az alapja, 
fejlettebb, elóhaladottabb valamely ország bá- 

TT2sz2 ta, annál magasabb fokon áll gyáripara. Nem 
beszélve arról, hogy a vas és a szén az iparnak 

íz  éltető eleme és ennélfogva vas- és szénbányá
szat nélkül ipar egyáltalában nem is képzelhető, a 
bányászat minden egyéb ága is oly szoros kapcso
latban áll a gyáriparral, hogy önmagától beigazolást 
nyer az az igazság, hogy minden ipar alapját a 
bányászat képezi.

Ezen megdönthetlen igaz tétel mellett már 
most önmagától fölmerül az az indokolt kérdés, 
vájjon a bányászat elfoglalja-e tehát az állami élet
ben azt a helyet, amely gazdasági fontossága követ
keztében okvetlenül megilleti? És sajnos, habozás 
nélkül nemmel kell felelnünk erre h kérdésre.

Ha az állami költségvetésnek a bányászatra 
vonatkozó tételeit áttanulmányozzuk, mit látunk? 
Csupán azt, hogy az állami bányászatról történik 
gondoskodás. De sehol egy cim, sehol egy tétel, 
amely az általános bányászatot, a bányászatot, mint 
országos érdekű foglalkozást emelné. Csak meg kell 
nézni a kereskedelemügyi költségvetést és látni fog
juk a gyáripar előmozdítására előirányzott millió
kat. Láttunk országos szervezeteket, amelyek kizá
rólagos feladata a gyáripar előmozdítása. És lát
tunk gazdagon dotált előkelő állásokat, szervezve 
a gyáripar előmozdítása céljából.

Már most azt kellene hinni, hogy egy ország
ban, ahol a gyáripar fejlesztése iránt ily egészséges 
érzék uralkodik, mindenesetre arányosan kellő mél
tatásban és gondozásban részesül a gyáripar alapja, 
a bányászat is. És íme, ennek éppen ellenkezőjét 
látjuk. A pénzügyminisztérium budgetjében erre 
egy fillér sincsen felvéve. A szervezett állások ki
zárólag az állami üzemek vezető és kezelő szerve
zetei és ezek is oly mostohán rangban és javadal
mazásban, mintha valami harmadrendű expoziturá- 
ról lenne szó.

És itt eljutottunk ahhoz a körülményhez, a 
melyre bányászatunk mai inferioris helyzete okada- 
tolva visszavezethető. A bányászat nem nyeri az 

; állami hierarchiában azt a -helyet, amely őt joggal 
és méltán megilletné. A bányászattal foglalkozó szak
emberek távolról sincsenek a szakképzettségükkel 
és munkájukkal arányos állásokban. Nem egy és 
hiúság kielégítéséről van itt szó, ámbár végtére az, 
aki az ország gazdasági életében oly fontos mun
kát végez, mint a bányász, méltán megkövetelheti, 
hogy egyéni ambíciója oly kielégítést nyerjen, mint 
pl. a jogászé. De más szempontból játszik ez igen 
fontos szerepet. A bányászattal foglalkozó szak
egyének társadalmi állásának emelése emeli a köz
vélemény, a társadalom szemében magát a bányá
szatot. És hogy erre mily nagy szükség van, azt 
valóban nem kell bővebben kifejtenünk. Mert hi
szen sajnos, tény az, hogy nálunk bányászattal csak 
ötletszerűen foglalkoznak, k i  az egy-két virágzó, 
magas nivón álló bányászati vállalat nem dönti meg 
ezen állításunkat. Sőt, erősen mellette szól. Mert 
bebizonyítja, hogy mily egészséges alapja an ha
zánkban a bányászatnak, hahogy jó kezekbe kerül.

Kérdés tárgyává lehetne már most azt tenni, 
vájjon cim és rang, királyi elismerő kitüntetés 
és egyéb ilyen külső díszek emelhetik-e a bányá
szatot, emelhetik-e a komoly szakember munkás
ságát? Ámde a kérdést nem igy kell föltenni. A 
bányászok, a munka és kötelesség emberei és mun
kásságuk nem függ kiilbefolyásoktól. Ezek a kiil-



sőségek azonban igenis nagy mérvben befolyásol
ják a munkakedvet és a társadalmi méltatást.

És itt van most már a bökkenő, A magyar 
társadalom, a magyar közvélemény egyáltalában 
nem ismeri a bányászatot. Ismer hírből egy-két 
nagy bányát, olvas néha bányabotrányokat, fájda
lom, még többször bányaszerencsétlenségeket, de a 
bányászatnak nagy, nemzetgazdasági jelentőségéről 
fogalmai kincsen. Nemcsak azért, mert a magyar 
közvélemény nem igen foglalkozik gazdasági kérdé
sekkel, hanem azért is, mert a bányászat embereit 
nem látja ott és azon a társadalmi polcon, mint 
az állami és gazdasági élet egyéb tényezőit. Pe
dig mily fontossággal bir, hogy a társadalom mi
nél belterjesebb módon megismerkedjék a bányá
szattal. Mert a helyes alappal biró társadalmi moz
galomból eredő vállalkozás teheti virágzóvá egy or
szág bányászatát.

Mindez pedig világosan kijelöli azt a nagy, 
szinte kötelességszerü feladatot, ami a bányásztár
sadalomra vár a most közelgő képviselőválasztások 
alkalmával. I g l ó  szolgáljon követendő például. Egy 
ember, de ez az ember igazi férfi, M ü n n i c h  Kál
mán bányász volt az, aki megtörte a közöny vesze
delmes kérgét. Ezt kövessék a bányavárosok és 
bányakerületek, oly képviselőket válaszszanak, akik
nek jelligjéje: a m u n k a .  Oly képviselőket, akik nem 
meddő közjogi vitákban, hanem a közgazdaság gya
korlati követelményeinek teljesítésében látják és 
tudják a haza boldogulását. És akik ismerik a ha
zai bányászat és bányászok bajait, szakemberek, a 
bányászat érdekeiért lelkesülő, a bányászat érdekeit 
szivükön viselő férfiakat küldjenek a parlamentbe. 
A gazdasági élet azon szakegyéneire bízzák kép
viseletüket, akikről tudjuk, hogy ismerik cs elisme
rik a bányászat nagy jelentősegét és akikről tud
juk, hogy e tudásukat érvényesítik is. Ha igy vá
lasztanak, diadalra juttatják a bányászati érdeke
ket. A munka férfiait küldjék a parlamentbe és igy 
megteremtik az igazi »nemzeti munka« lehetőségét.
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A munkások és munkásnők nevelése.
Irta Oczvirk Nándor.

a) A bányamunkások neveléséről.
Az ujabb idők ijesztő egymásutánban követ

kező tömeges bányaszerencsétlenségei a világ min
den részében állandó elmélyedésre késztetik a szak
köröket azon okokra vonatkozólag, amelyek az ilyen 
csapásokat előidézik, vagy előidézhetik. Egy-egy 
nagyobbszerü bányacsapás a tudományos és gya
korlati kutatás és kísérletezés lázas munkáját ered
ményezi. Keresve keressük a jelenségek kapcso
latait, természetét, horderejét, szerepét, kihatásait, 
hogy fellelhessük a tudomány és gyakorlat együttes

munkája nyomán a védekezés útját és módját, hogy 
megakadályozzuk az emberi legjobb tudás alapján 
a természeti- erők és ezeknek kibontakozásával létre
jövő ismeretlen és ismert jelenségek romboló, gyil
koló hatásait.

Egy körülményre azonban nem figyeltünk 
eddig. Légalább nem azzal* a gondossággal cs mél
tatással, melyet ez megérdemel.

Nem vettük ugyanis észre azt, hogy minden 
óvórendszabály a felügyeletre hárított és kötetekre 
kiterjedően megállapított felelősség csak akkor hoz
hatja meg a viszonyslagos megnyugtatás és bizton
ság érzését, ha maga a munkásság az eddiginél 
magasabb értelmi színvonalra emelkedik. Amig 
nyers, tanulatlan munkások lesznek a bányászati 
munkánál foglalkoztatva, addig a tudomány megis
merése és a legaprólékosabban megállapított rend
szabályok sem lesznek képesek a balesetek statisz
tikáján javítani.

Tudoníánvos haladással párhuzamosan tehát arra 
kell törekednünk, hogy a bányában foglalkoztatott 
összes"'rnunkaerők rendszeres, állandó és az értelmi 
színvonalnak megfelelő szakszerű oktatásban része
süljenek.

'Nem ringatjuk magunkat illúzióban. Ismerjük 
a néptömeg diszpozícióját, psikológiáját és tér 
mészetét. Tudjuk, hogy a munkások körében pre
desztinált elemek- várinak, akik ellenségei minden
nek, *ami erkölcsi 4 s értelmi haladást jelent, de ez 
a felismerés nem mentheti fel az uralkodó polgári 
elemet, mely a vezetéshez szükséges magasabb kul
turális erőkkel rendelkezik, azon ugyancsak predesz
tinált kötelesség alól, hogy a munkástársadalomra 
oktatás révén is hasson, hogy ilyen utón legalább 
azoknak a közreműködésére lehessen építeni, akik
ben megvan a szunnyadó mag a jobbulásra, hala
dásra képesítő primitiv talaj.

Nem ringatjuk magunkat illúzióban az iránt 
sem, hogy a munkásság szakszerű kikcpeztetésével 
a tudomány talán nyerni fog. Szó sincs róla. Tudjak 
mi azt mindannyian, hogy a Gondviselés mindig 
a kiválasztottakra bizza a haladás igazságainak ki
kutatását és érvényre juttatás át. Ámde kétségtele. 
az is, hogy a tudományos emelkedéssel idővel az 
ismereteknek bizonyos tömege köztulajdonná válik, 
anélkül, hogy ez a közkincséválás ártana a tudo
mánynak. Sőt ellenkezőleg, fejleszti a polgárosodás, 
a jólét és értelem színvonalát. Hiszen éppen ebben 
rejlik tulajdonképen a tudományos munka célja és 
rendeltetése.

A munkásságnak a kioktatása egyébiránt gaz
dasági haszonnal is fog járni. Nevelni fogjuk ezzel 
elmaradott és sokhelyt a bányamunka iránt teljesen 
tájékozatlan, bizalmatlan, érzéketlen népünket, amely 
talán szívesen ráadná magát az előtte ismeretlen
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foglalkozásra, ha annak természetét, jó kereseti 
viszonyait már a munkábalépés előtt megisrtíerííé. !

A bányamunkásnak foglalkozása a vele járó tö 
mérdek gyakorlati ismeretek .folytán ma már nem 
az a primitiv munka többé, mely talán még azelőtt 
50 esztendővel volt. A gépek a szallitäsriak, az elő
készítő műveleteknek, a fejtésnek, a vizémelésnek, 
a szellőztetésnek, a feldolgozásnak munkálátait gyö
keresen módosították és tökéletesítették. A bányá
szati tudomány modern vívmányai a munkások elé 
is egészén uj munkafeladatökat állítatták. Olyan fel
adatokat, amelyeket csak úgy tudhat a saját egyéni 
boldogulása érdekében és a kenyéradó javára meg
oldani és gyümölcsözhetni, ha a rendelkezésre álló 
uj eszközök, technikai ^létesítmények rendeltetését 
jól érti s azokkal helyesen bánni tud.

A munkások szakszerű kiképeztetése tehát 
korszerű, a gazdasági kultura, a vagyönképzés és 
a társadalmi erőképzés, szóval a nemzeti műnk.; 
érdekében lévő.

b) A bányamunkások szakszerű kiképeztetésére 
vonatkozó részletes tanitásprogram.

Annak a tanitásanyagnak a megjelölése, rend
szeres összeállítása s annak a határnak megállapi- 
tá sx  melyen tulmenni nem szabad, hacsak nem akar
jad veszélyeztetni a munkások szakszerű kioktatá
s a id  elérendő célt, ez felette" nehéz, feladat.

Ennél a feladatnál két nézőpontnak kell irány
adónak lennie. Az egyik az elemi iskolába járó 

► ck részért viló elemi szakanyagnak 
.a m d ic t  az általános iskolakötelezett
ség áJtrrsctxzL kd&eat i  rycrmekeLkel közölni és 
ptűsg s/nfckil kn tooös« . alakról tudva van. vagy 
l ü r c l  feftiteiezhero. hogy az iskola végzése után 
a bányászati munkát választják kenyérkeresetül. Itt 
különösen a bányavállalatok telepein Jivó iskolák 
ígénveit és céljait kell figyelembe vennünk.

A másik szempont az iskolán kívüli oktatás, 
különösen a fiatalabb korúak kioktatása.

Ha meggondoljuk, hogy bármilyen oktatás 
csak akkor hozza meg a kívánt eredményt, ha a 
tanítást minél fiatalabb koruaknál, vagyis azoknál 
kezdjük és azoknál folytatjuk rendszeresen és a 
legintenzivebben, akik zsenge elméjük fogékonysá
gánál fogva a legalkalmasabb a közlendő anva^g be
fogadására és megtartására, akkor első pillanatra 
is világos lesz előttünk, hogy a munkások szak
szerű kitanitása a leghasznosábban és a legcélra
vezetőbb módon a bányatelepi elemi és egyéb is
kolákban foganatosítható. Hiszen éppen ezeknél az 
iskoláknál találjuk meg a legnagyobb biztosítékát 
annak, hogy <azok a gyermekek, akik ezekből az isko
lákból kerülnek ki és munkásszülőktől származnak, 
a bányamunkára készülnek.

Kézenfekvő tehát, hogy a munkások szakszerű 
kiképe'tetésének eredményessége s az oktatással ki-

itüzött cél megvalósítása a bányatelepi elemi és 
(ipariskolák tanitásanyagának szükségszerű kibőví
tését, átalakítását követeli. Majdnem azt lehetne 
.mondani, hogy a bányatelepek iskoláinál egészen 
jUj iskolai típust kell kifejleszteni.

Az ilyen telepi iskoláknál, vagy azoknál az 
jelemi és egyéb alsófoku tanintézeteknél, amelyek 
'túlnyomóan bányászati iparral foglalkozó szülők 
{gyermekeit nevelik, de nem telepiek, az előirt ta- 
;nitásanyagot átmeg át kell itatni a szakirányú vo- 
jnatkozásokkal, példákkal, kapcsolatokkal. A gyer
mekek lelkében állandóan ébren kell tartani azt a 
gondolatot, azt a tudatot, hogy ők a bányászati 
munkára készíttetnek elő s a tanítónak szünetlenül 
arra kell törekednie, hogy a gyermekekkel meg
ismertesse, a jövő hivatásuk munkakörét, ezt a mun
kakört velük megszerettesse, a rávaló hajlandósá
got a gyermekekben felébressze élessze és tuda
tossá fejlessze. Az ilyen irányú és módszerü iskolák
nál aztán elérhetjük azt, hogy a gyermekek az is
kola végzése után bizonyos jótékonyságot szeri 
nek a gyakorlati munkaigények iránt és a szak
értelem azzal, a mértékével kezdik meg munkáju
kat, amelyet ma még annyira nélkülözünk bánya
munkásainknál.

Ha a bányászati iparral vonatkozásban lévő 
iskolák a bányászati munka igényeit, követelmé
nyeit, szociális kívánalmait és különleges erkölcsi 
szükségleteit figyelemre fogjak méltatni s az ilyen 
iskolákból kikerülő nemzedék a kellő szakszerű elő
képzettséggel és érzékkel fog hozzá a bányában 
részére kijelölt munkához, akkor sokszor elérhet
jük azt, hogy a kfpzett egyének, értelmesebb vol
tuk miatt, megrövidítik az előléptetésre kiszabott 
várakozási időt. El tudom képzelni, hogy egy kellő 
szakavatottsággal dolgozó értelmes fiú vagy csillér 
nem két évi gyakorlat, hanem rövidebb idő múlva 
lehet csill-ér, segédvájár, vájár stb. Ily módon esz
közt nyerünk az elemi iskolai szakképzés révén a 
ma sokszor érezhető munkáshiány megfelelő pót
lására is.

Természetes, hogy az elemi iskoláknak ily ér
telmű működése csak akkor hozza meg a kellő 
sikert, ha maga a tanítóság hivatása magaslatán áll. 
Ez a hivatottság mindenesetre bizonyos fokú szak- 
képzettséget tételez fel, melyet a bányatelepek és 
egyéb szakvonatkozásu iskolák tanítósága legcélsze
rűbben úgy szerez meg, ha valamely bányaiskolán 
részükre szaktanfolyamokat nyitna a kormány. Ha 
a tanítóság ezen szaktanfolyamok alatt a kellő ér
deklődést tanúsítana a bányászati munka gyakor
lati folyása iránt és éber figyelemmel kísérné a kü
lönleges igényeket, akkor a bányatelepi iskolák bi
zonyára olyan tanítóságra tennének szert, amelyre 
nyugodt lélekkel bízhatnék a fiatal bányamunkás
generáció szakirányú kiképeztetését
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A szakanyag, mely az ilyen iskolákon tanít
tatnék, az egyes vidékek bányászatának megfelelően 
különböző lesz. Ahol vasércbányászat van, ott min
denesetre a vasbányászati ismeretek teszik majd a 
tanitásanyag lényegét, ámbár kétségtelen, hogy min
den bányászati ágnál vannak közös ismeretek, a 
melyek mintegy általános érvényűek, csupán a külön
leges bányászati irány nyújt itt-ott eltérő ismereteket.

Az egyes vidékek bányászatának megfelelően 
tehát lesznek iskolák, ahol vaskőbányászat, szén
bányászat, fémbányászat, sóbányászat stb. lesz az 
illető iparág természetének megfelelően az ismeret- 
anyag lényege.

Hogy a szakszerű oktatás jellege megóvassék,^ 
könnyittessék és biztosittassék, mindenesetre elma
radhatatlan, hogy tankönyvek álljanak a tanítóság 
és a gyermekek rendelkezésére. Ezeket a tanköny
veket legcélszerűbb lesz szakemberekkel, különösen 
-'s lehetőleg pedig az illető vidék bányaiskoláján 
működő szaktanár urakkal megiratni.

(Második^rész következik.)

„Titán" acél a singyártásban.
A különleges acélnemüek alkalmazásának mai nap 

nagy jelentősége van ; különösen a szerszámgépeknél 
használnak most az úgynevezett special acél sok fajtáját, 
melyek rendkívüli keménységüknél és szilárdságuknál 
fogva, a szerszámok nagy gyorsaságát és kopásuk elleni 
hosszú ellenállását lehetővé teszik.

A hidgyártásban és a vasúti felépítmény terén is 
tért hódítanak az uj acélnemüek; vashidszerkezetekhez 
ajánlják a nickelacél alkalmazását, mely nagy szilárdsága 
miatt kettős előnyt nyújt, kisebb keresztmetszeteket lehe
tővé tesz és ezáltal az önsúlyt csökkenti.

Ismert már a mangán-acél használása, vasúti sinek- 
gyártásánál. Legújabban a singyártásnál „Titán" acélt hasz
nálnak, ha egyelőre csak kisérletképen is.

A „New-York központi vasut“-nak sok baja volt sin- 
törések miatt, oly helyeken, hol télen 30—40°-nyi hideg 
előfordul és e miatt azon fáradozik, ezen veszélyforrást 
elhárítani az által, hogy oly sinek készítését kezdeményezte, 
melyekhez különleges, szilárd, ellentálló képességű acélból 
gyártatnak. Ez alkalommal úgynevezett „Titán“ acéllal is 
kísérletet tett.

Ezen acél azonban nem tartalmaz titánt, miképen 
azt a nickel- és mangán-acéllal történő egyforma elneve. 
zésénél fogva következtetni lehetne, melyekhez tényleg 
bizonyos mennyiség nickel vagy mangán adagoltatik.

Ezen acél inkább csak egy titán-vaskeverékkel állít- 
tátik elő, mely keverék a folyékony vashoz hozzá adatik; 
e mellett a titán a salakkal együtt megint kiválik és az 
acél titán mentes marad, ha csak ama keverékből nem 
adatott túlsók hozzá a folyékony „charge“-hoz. A titánnal 
való kezelésnek az az eredménye, hogy a hőfok a készítés 
alatt növeltetik és az acél folyósabbá és ez által tömö
rebbé válik, igen egyforma és léghólyagoktól teljesen 
mentes marad.

A titán keveréknek eme hozzáadása folytán a salak
mennyiség szaporittatik, tehát a tisztátlanságok nagyobb 
mennyiségben kiválnak, mint az eddigi eljárásoknál. A 
phosphortartalom kedvezőtlen hatása, mely tudvalevőié

az acélt törékenyé teszi, ez által — úgy látszik — elháiit 
tattík. Ilyen módon keíetkezikTolyan acél, mely nagy szi
lárdság mellett, nagy ellentállóképességgel bir. Ezen el
járáshoz csekély széntartalmu acél használtatik.

A „New-York Gentral" vasút'eddig yardonként 100 
fontos (48 lan.) síneknél 0:55—Ő̂ 50/o szén tartalmat irt elő, 
most olyan acélt alkalmaz, mely a 100 fontos síneknél 0.55, 
a 80 fontos "síneknél (39*1 kg.-m) 0 53 és 75 [fontosoknál 
(36 6 kgm.) 0-50°/o széntartalommal bir. E mellett egy tömb
ből (ingot) többet 3 db..yardonként 100 fontos sínnél, vagy 
4 db yardonként 80 fontos sinnél és 10 météres hosszban 
hengerelni nem szabad. E mellett a tömbök nyomott alak
jára súlyt fektetnek; azok hossza ne legyen több mint 
alapterületük oldalhosszának háromszorosa, mely több
nyire 48 cm. hoss?u.

A legtöbb^titán acélt a „Lackawanna Steel Company 
South Buffaló“ müvei gyártanak. A New-York Central 
vasútnak a Mounth Vernoni villamos üzemü szakasza ré
szére már 5000 tonna titán acélsínt szálitottak; további 
7000 tonnát a boston—albany-i szakasz számára rendeltek 
és 2400 tonnát a pensylvániai vasút erős kanyarulatu sza
kaszai részére fogpak szállítani.

Az eddigi tapasztalatok szerint a titán acél sínekkel 
igen kedvező eredményeket értek el. Egy nagyon hasz
nált keresztezésnél a Gand Central pályaudvaron New- 
Yorkban, az oldal kopás 6^hónap alatt egy harmada annak 
volt, mel^ azelőtt közönséges síneknél 4 hónap alatt be
állott, mi a 2:9 visszonynak felel meg.

A mangán acéllal szemben, melynek megdolgozása 
nagy nehézségekkel jár, a titán acél azon előnnyel bir, 
hogy épen olyan könnyen megdolgozható, mint a régibb 
általában használt acélnemüek. Tudvalévőén csak nem 
régen sikerült mangán acélt hengerelni, eddig ezt önteni 
kellett és az utólagos megdolgozásnak gyalulás, fúrás, 
metszés stb. által alávetni, minek nagyon ellent áll. Azon
kívül avtitán acél előál'itása nem lényegesen drágább, — 
legalább korántsem olyan mértékben — mint a mangán, 
vagy nickel acél, melyek elterjedésének a nagy ár útjá
ban áll.

Az öntött acél is a „Titán“ által lényegesen j: vitta- 
tik, mert a vas merevségét lényegesen befolyásolja, épen 
úgy a Chrom- és Nickel-acélnál kedvező eredmények éret
tek el a titán eljárás alkalmazása által.

A titán acél síneken kivül automobil hengerekhez, 
üregmintákhoz, kovács idomokhoz, hengerekhez, kerekek
hez, fogaskerekekhez stb. részint már is használtatik, ré
szint használatra ajánltatik.

Közli H. Ö.

R Salgótarjáni
Ismét előttünk fekszik a „Salgótarjáni Kőszénbánya 

Részvénytársulat“ rendes évi mérlege és zárszámadása 
és ismét csak azt mondhatjuk, hogy a mérleg és a zár
számadás számadatai a vállalat folytonos, hatalmas fej
lődését és vagyonosodását igazolják. A vállalat virág
zását nem kell immár sem fejtegetni, sem indokolni. 
Oly közgazdasági tény ez, amely önmaga szól. Oly 
tény, amely ép úgy megelégedéssel tölti el a részvé
nyeseket, mint az általános közérdekeket is. És mi első 
sorban az általános közérdek, a hazai bányászattal kap
csolatos nagy gazdasági érdekek szempontjából tartjuk
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örvendetesnek a Salgótarjáni folytonos fejlődését, állandó 
virágzásának biztosítását. Mert minél inkább igaz, hogy 
a hazai bányászat fejlesztése terén még szinte óriási a 
teendő, minél inkább igaz, hogy ennél a munkánál mily 
sok bizalmatlanságot kell leküzdeni: annál jobban kell 
örülnünk, hogy a kishitüek, a bizalmatlanok, a rosszhi- 
szemtiek lefegyverzésére rámutathatunk oly hazai bá- 
nyávállalatra, mint a Salgótarjáni.

Az 1909. évi december hó 31-én lezárt főzárszá
madás adatai a következők:

Vagyon: Beszerzések, építkezések és beruházások 
számlája: Bányáink értéke Salgótarjánba, Kiöterennén, 
Petrozsényben és-.Vulkánban 11,161.241*45 K. Ingatlanok 
leltára és anyagok: a) Berendezések, gépek és leltárak 
16,840.365 97 K., b) földbirtokunk Salgótarjánban, Bag- 
lyasalján," Zagyván, Inaszón, Etesen, Petrozsényben, 
Vulkánban, stb. 1,694.238 85 K., c) letárolásra megvett 
erdők 977.402*50 K., d) üzemi anyagok 3,183.923*71 K., 
é) élelmiszerek 515.950*75 K., / )  szénkészletek 2505.272*24 
K., összesen 23,417.154*02 K. Pénztár és értékpapírok: 
Pénztárkészlet Budapesten 106.780*65 K., pénztárkészlet 
Salgótarjánban és Petrozsényben 134.64869 K., betétek 
pénzintézeteknél 4,797.259*55 K., tárcaváltók 10.548*42 
K-, értékpapírok (magyar koronajáradék, záloglevelek, 
részvények) 5,446.403*27 K., 64 darab Felső-Zsilvölgyi 
Kdszénbánya-Társulati részjegy 1,295.406*25 K., letétek 
értékpapírokban 409.822 27 K., összesen 12,200.869 1 0  K. 
Adósok: Hátralékos az 1910. év folyamán esedékes rész- 
Témrlőke befizetések 6,000.000 — K., különböző adósok 
toésszámiák) 4,480*623*18 K., foglalók és függőszámlák 
§4J3Ér6l IC, összesen 10,574.759*79 K. A hivatalnokok 
TnscSaiaDfának értékpapírjai és-ingatlana 2,158.114*85 
*L F& sszeg: 59,512.139 21 K, -  ”

7Véer. Részvénytőke 90.000 darab részvény á 20Ö 
crroci IC, 20.000_darab részvény á 200 kor.

imuxár kszá&Jo osz^ék-jogosulísá^gaf)
-UMLJillfr K- 22f.O?JXJL* K. T ana itok : Leírási
m ä a s a m a  K_ nrtaiékziap-száaila

&  L  tsraaiek ériekssffiflrézáffik árküöcíbsé^eért 
K C ü  IL  a t á s c  fcflts ko*&gSésskést 17S.00Q IC. 
rfffifcn tn s ie k  t t rwcj gg: -zf tóesiesésekre ssb. 419.780~52 
K_, összeses 25^197 K. Haderők: különböző hi-
3dezői 2X332:516 ÜT L , 2  64 darab Felső-Zsilvölgyi 
Kőszéobénya-Társnlaií részjegy hátralévőv kamatmentes 
vételára 411.500 K., letétek értékpapírokban 409.822*27 
IC, hátralévő munkabérek 1909. december hóról Salgó
tarjánban és Petrozsényben 433.874#31 K,, hátralévő 
osztalékok és részvénytőke visszafizetések 2718 — K., 
az igazgatóság és a hivatalnokok jutaléka 365.961*26 K., 
összesen 3,656.961*91 K. Hivatalnokok nyugdíjalapja 
2,200.497 07 K. Nyereség- és veszteség-számla: Tiszta 
jövedelem 1909-re áz 1908-iki maradványnyal együtt 
3,456.971*36 K. Főösszeg: 59,512.139*21 K.

Nyereség- és veszteség-számla 1909-re. Tartozik. 
Adókért 1909. évre 480.370*58 K., leírás a gépek, esz
közök és egyéb üzletfelszerelések elhasználása folytán 
beállott értékcsökkenésért i.000,000 K., a tartalékalap 
növelését 300.000 K., jutalékért az igazgatóság és hiva
talnokok részére 365.961’26 K„ tiszta jövedelem az
1908-iki maradványnyal együtt 3,456.97136 K.' Főösszeg: 
5,603.303*20 K. Követel. Maradvány 1908-ról 463.319‘90 
K., értékpepirjaink és takarékpénztári betétek kamatja 
254.264*84 K., bányáink bruttó-jövedelme 4,885.7i8*37 K. 
összesen 5,139.983-21 K. Főösszeg: 5,603.3Q3*20 K.♦

Dr. Chorin Ferenc. Nem tudjuk, hogy nem-e 
titkot árulunk el azzlal a hírrel, hogy a Salgótarjáni 
Kőszénbánya Részvénytársaság ez idei rendes évi 
közgyűlése nagy ünnepség älkalnra és színhelye lesz.

Illetve még azt sem tudjuk, hogy lesz-e ünnepség; 
azt azonban tudjuk, hogy maga a tény a Salgó
tarjánira a legnagyobb ünnepség. Ez a tény pedig 
nem más, mint az, hogy dr. C h o r i n  F e r e n c  ez 
a l k a l o m m a l  é r i  el  40 é v e s  m ű k ö d é s é n e k  
é v f o r d u l ó j á t  a v á l l a l a t n á l .  — Van-e ez 
országban valaki, aki nem tudná, hogy mit jelent 
dr. C h o r i n  F e r e n c  működése a Salgótarjánira? 
Jelenti az újjászületést, a fokozatos fejlődéit, a mind
inkább erős alapon való gyarapodást, majd a virág
zás nagy korszakát, a gazdagodást, a hatalmat. 
Mindez olyannyira egybeforrott dr. C h o r i n  nevé
vel és működésével, hogy külön csak azért emel
jük ki, hogy magunk és velünk a bányásztársa
dalom büszkélkedjék benne. Legyen még sokáig a 
hazai bányászat büszkesége.

Schwartz Gyula — bányatanácsos. A körmöc- 
bányai m. kir. bányahivatal vezetője. Olyan helyen van, 
ahol figyelő szemmel nézi munkásságát az egész ma
gyar fémbányász-közönség. Ä régi hires körmöci fém
bányászat pangását vele akarja megszüntetni a kincstár, 
hogy zárszámadásaiból végleg eltűnjék az örökkön- 
örökké ott kisértő deficit. Ő végezteti a Nándor altáró 
munkálatait, ő rá vár annak befejezése, hogy a körmöci 
bányák vizeit a Garam vizébe leeresztvén, újraéledjen 
Körmöcön minden. Egyszóval az egész hires-neves régi 
bányaváros felvirágoztatása forog Schwartz Gyula sze
mélye körül. És a hozzáfűzött nagy várakozásnak meg 
is felel. Konstatálta ezt nem kisebb ember, mint maga 
Mály. Sándor miniszteri tanácsos, midőn a nyáron Kör
möcön időzött. Nemcsak teljes" mégélégédését fejezte 
ki a látottak fölött, hanem kifejezést adott azon biztos 
reményének, hogy a kincstár nagy áldozatkészsége semmi 
esetre sem fog hiábavalónak bizonyulni. E nehéz, szívós 
munka miniszteriális elismerése Schwartz Gyula főmér
nöknek bányatanácsossá való előléptetése. Az az ember 
ő, aki bízvást megérdemelte már régebben, ő azonban 
magántársaságtól lépett át kincstári szolgálatba ugyan
azon rangfokozattal, amelyben ott volt s nem úgy, mint 
ez újabban szokásos. 1879. október 18-ika óta van kincs
tári szolgálatban s főmérnökké 1900 február 8 -ikán lett. 
Kerek 10 esztendő kellett hát ennek a tehetséges 
bányászembernek, mig kvalitása, tudása, megérdemelt 
polcra emelte. Ennek oka korántsem a fölismerés, ha
nem a körmöci fémbányászat sajátságos természete, 
ahol emberére kellett valóban találnia a pénzügyminisz
tériumnak, hogy súlyos feladatának megfelelhessen. Úgy 
hisszük, hogy Schwartz Gyula kétségkívül az az ember.

Előléptetések. A m. kir. pénzügyminister a bányá
szat körébe tartozó kezelési ágazatoknál alkalmazott mű
szaki tisztviselők létszámában : Sántha László főmérnököt 
bányatanácsossá. Laczfalvi Ferencz és Szembratovics Sándor 
mérnököket főmérnökökké ; Cherveny Gyula, Nracsek Lipót 
és Széki János seg^dmérnököket mérnökökké, Burghard 
József főiskolai tanársegédet pedig segédmérnökké ne
vezte ki.

Gymnasium Vajdahunyadon. A vasgyárak köz
ponti igazgatósága s Vajdahunyadon létesítendő gym&á- 
shim részére hathatós anyagi támogatást helyezett kilá
tásba. S mivel a támogatást költségvetésileg óhajtja 
biztosítani, a gymnasium fenmaradása is biztosítva van.
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Most már megvan minden remény arra, hogy ez év 
szeptember havában már megnyitható lesz az uj gym- 
násium, a mely a hunyadi magyarság kultürmissziójá- 
nak egyik előharcosa lesz.

Az „Északmagyarország“ közgyűlése. Az
»Északmagyarországi Egyesitett Kőszénbánya és 
Iparvállalat R.-T.« f. hó 17-én tartotta meg 28. ren
des évi közgyűlését, báró esetei Herzog Péter iel- 
nöklésével. A közgyűlésen az igazgatóság jelentést 
tett arról, hogy az üzletmenet a lefolyt évben igen 
Jcielégitő volt. Az ipari üzemek szénszükséglete nem 
csökkent s ha a szállított szén mennyisége mégis némi
leg mögötte m aradta megelőző év szállítási eredmé
nyének, e körülmény kizárólagosan a máv. meg
csappant szénkeresletében leli magyarázatát. A tár
sulat bányái könnyűszerrel voltak képesek a támasz
tott igényeknek teljesen megfelelni és termelése csak 
az őszi hónappokban volt kocsihiány által némikép 
befolyásolva. A munkások létszáma az egész múlt 
év folyamán megfelelő volt. A munkabéreket, fő
képpen az élelmicikkek lényeges drágulása követ
keztében, újólag emelték s e körülmény, a bánya
üzemnél szükségelt anyagok drágulásával egyetem
ben, a termelési költségeknek további emelkedését 
eredményezte. A termelési költségeknek folyton 
tartó emelkedését ellensúlyozandó, már huzamo
sabb ideje munkatervbe vették az összes bányák 
tökéletes fölszerelését a bányaüzemnek ezidő sze
rint rendelkezésére álló minden technikai kellék
kel, valamint az üzemek lehető összpontosítását is, 
mely programm végrehajtása dolgában az elmúlt 
évben szépen előrehaladtak s annak teljes keresz
tülvitele a közel jövőben megtörténik. Ami az üze
meket illeti, a nyugati kertijeiben pgy uj igazga
tósági és irodai épületet emeltek, amelyben mű
szaki és adminisztratív irodák valamennyien alkal
mas módon helyet találtak. Ugyanott, felügyelők 
számára egy lakóházat és különböző kezelési és rak
tári célokat szolgáló házakat építtettek. Az Albert- 
aknában két további aknarészt villamos üzemű fel
vonógépekkel és szivattyúkkal láttak el, miáltal a 
termelésnél úgy a gyorsabb, mint az olcsóbb lebo
nyolítás szempontjából, feltétlenül lényeges javulást 
fogunk elérhetni. A baglyasaljai uj akna — 500 mé
ter hosszú lejtőakna — a múlt év folyamán 264*2 
méternyire haladt és teljes ácsolással és sínekkel 
látták el. A villamos központ kibővítése által kö
vetelt építkezések befejeztettek s a gépberendezé
sek szerelés alatt vannak, úgy, hogy itt az üzem 
előreláthatólag már jövő tavaszszal megindulhat. A 
k e l e t i  k e r ü l e t b e n  még két munkáskaszárnyát 
és felügyelők részére egy lakóházat építtettek, mi 
által ezen kerületben a kiegészitéskép szükségelt 
építkezések belátható időre befejezést is nyertek.
A társulat szénbirtoka egy határos szénterület meg
szerzése révén örvendetesen gyarapodott. A végre
hajtott mélyfúrások és kutatások körülbelül 15 mil
lió métermázsányi kiváló minőségű szén létezését 
állapították ott meg, amely szén, uj: aknatelep nél
kül, a József-akna utján hozzáférhető és lefejthető.
A feltárási munkálatok már folyamatban vannak s 
azok végrehajtása s az itt várandó szénnek annak 
idején való kibányászása érdekében, a József-akná- 
nál egy kisbb arányú villamos erőtelepet létesítet
tek, amely már a múlt évben üzembe is vétetett. I

Á társulat széneladása ez évben volt 3,831.683 I

q, az előző évben eladott 4,158.194q-val szemben. 
A társaság zárszámadásai a következők: t

M é r l e g - s z á m l a :  V a g y o n :  Széntelepek 
és bányamüvek számla. A széntelepek és bánya
müvek értéke 1,853.259.42 K, Földbirtok-számla. A 
földbirtok és erdők értéke 164.742.10 K, Épület
számla. A lak-, bánya- és kezelési épületek értéke 
1,146.908.38 K, Gép- és leltár-számla. Különféle gé
pek, bánya- és egyéb ingósági leltár értéke 1 mil
lió 749.707.04 K, Vasut-számla. A rendes- és kes
keny vágányu vasutak értéke 349.412.54 K, Pénz
tár-számla. Pénzkészlet a társulati pénztárakban Bu
dapesten és a bányáknál 83.052.69 K, Váltó-számla. 
Cselekvő váltók 209.037.36 K, Értékpapir-számla. 
Magyar koronajáradék záloglevelek és részvények 
2,513.421.95 K, Élelmezési raktár-számla. Az élel
mezési anyagok leltári értéke 42.828.46 K, Anyag
számla. Az anyagok leltári értéke 361.812.56 K, 
Szén-számla. A szénkészlet értéke 29.125.26 K, Át
meneti számla. Függő tételek 44.408.18 K, Betét
számla. Betétek bankintézeteknél 326.923.97 K, Adó
sok számlája. Szénszámla-követelések, előlegek stb. 
639.052.19 K. Összesen 9,513.692 K Í 0  fillér.

T e h e r :  Részvénytőke-számla. 2 0 . 0 0 0  darab 
részvény 200 koronával 4,000.000 K, Tartalékalap
számla. Tartalék szénkiaknázásért 793.737 K, Ér
tékcsökkenési tartalék-számla. Tartalék! a leltár csök
kenéséért 3,923.870.94 K, Árfolyamkülönbség tar
talék-számla. Tartalék állampapírjaink és kötvé
nyeinkre 8.120.31 K, Kétes követelésiek tartalék- 
számla. Kétes követelések tartaléka 28.339.70 K, 
Bányafeltárási tartalék-számla. Az uji feltárások tar
taléka 32.117.93 K, Hitelezők számlája. Folyószám
labeli tartozások 173.276.63 K, Munkabér-számla. 
Bányamünkabérek-T909.. decembei" hóra‘82.649.92 K, 
Osztalék-számra. Fel-nem  vett osztalék 282 K, Át
meneti számla. Függő tartozások 37.511.58 K, Ju- 
talék-számla. Az igazgatóság és tisztviselők juta
léka 47.819.04 K, Nyereség- és veszteség-számla. 
Tiszta jövedelem 1909. évre az 1908-iki maradvány
nyal együtt 385.967.05 K. Összesen 9,513.692 ko
rona 1 0  fillér.

N y e r e s é g -  é s  v e s z t e s é g - s z á m l a .  T a r 
t o z i k :  Költség-számla. Tisztviselők fizetése, lak
bér, raktárkezelési és egyéb üzleti költségek 163 
ezer 165.11 K, Vasutfentartási számla. Vasutaink 
fentartása 14.606.70 K, Bányahaszonbérjszámla. H a
szonbér a bányabéri szénterületek után 3.655.96 K, 
Adó-számla. Fizetett adók 69.942.50 K, Társláda- 
adakozási számla. Adakozás a társládának 12.133.16 
K, Tartalékalap-számla. Tartalék szénkiak'názásért 
40.000 K, Értékcsökkenési tartalék-számla. A leltár 
értékének csökkenése 320.000 K, Jutalék-számla. Az 
igazgatóság és tisztviselők jutaléka 47.819.04 K, 
Tisztviselők nyugdíjalapjának számlája. A tiszta nye
reségből kiutaltatott 1 0 . 0 0 0  K, Mérleg-számla. Tiszta 
jövedelem az: 1908-iki maradványnyal együtt 385 ezer 
967.05 K. Összesen 1 , 067.289 korona 52 fillér.

K ö v e t e l :  Szén-számla. Nyers nyereség a 
szénüzletből 995.895.99 K, Földbirtok-számla. Föld
birtokunk haszonbér-jövedelme 3.579.49 K, Kamat
számla. Betét utáni kamat 22.519.94 K, Maradvány 
1908-ról 45.294.10 K. Összesen 1,067.289 korona 
52 fillér.

I Kinevezés. A m. kir. pénzügyminster a nagyági m.
kir. és társulati bányaműhöz Papp László segédmérnököt

! bányamérnökké nevezte ki.
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Az Esztergom-szászvári kőszébánya részvény- 
társaság f, évi február hó 25-én fogja XII. rendes évi 
közgyűlését magtartani a következő napirenddel: 1. Az 
igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1909. 
évről. 2. A zárszámadások előterjesztése és határozat 
ezek felett. 3. Felmentvény megadása az igazgatóságnak 
és a felügyelő-bizottságnak. 4. A felügyelő-bizottság 
tiszteletdijának megállapítása 1910-re.

A közgyűlés elé terjesztendő mérleg és zárszám
adás adatai a következők: Vagyon. Beszerzések, épít
kezések és beruházások számlája : Bányák értéke Uj- 
Dorogon, Annavölgyön, C>olnokon, Szászváron és 
Nagymányokon 4,486.074*45 K. Pénztár, értékpapírok és 
adósok : Pénztárkészlet Budapesten 38.896 64, pénztár
készlet Annavölgyön, Szászváron, Nagymányokon és 
Ny ergesujfalun 36.466*—»betétek pénzintézeteknél8548.65, 
cselekvő váltók 62,615*41, értékpapírok 371.217*50, leté
tek értékpapírokban 45,048*—, különböző adósok (szén
számlák) 678,208*13, függő számlák 26.003*96, összesen 
1,267.004*29 K. Ingatlanok leltára és anyagok: Földbir
tok Ujdorogon, Annavölgyön, Csolnokon, Szászváron és 
Nagymányokon 71,009*10, berendezések és leltárak 
4,610.700*—, üzemi anyagok 369.269*34, éielmi szerek 
56.546*22, szénkészlet 52,854*16, összesen 5.160.378*82, 
főösszeg 10,913.457*56 K. — Teher. Részvénytőke: 30.000 
darab részvénytőke á 200 korona 6,000.000 K. Hitelezők: 
Tartalék értékpapírjainak árkülönbségéért 5.623*50, tarta
lék kétes követelésekért 2 0 .0 0 0 .—, különböző hitelezők
1,639.007*04, elfogadványok 600.000*—, letétek érték
papírokban 45.048*—, hátralevő bérek 1909. december 
hóról Ujdorogon, Annavölgyön, Szászváron és Nagy
mányokon 114.025*99, az igazgatóság jutaléka 16.000*—, 
összesen 249.370*— K. Értékcsökkenési tartalékalap 
számla 231.000*—, tartalékalap-számla 5.096*— K. Nye
reség- és veszteség számla: 1908-ik évi maradvány 
36.587*55, 1909-ik évi nyereség 22.19o*18, összesen 
58.783—, főösszeg 10.913.457*56 K.

Pokol Elek mint aranybányász. Pokol Elek 
nagybányai földbirtokos joggal mondható a legszeren
csésebb magyar aranybányásznak, bár igaz, hogy sze
rencséjének alapja szívós és lankadatlan munka volt. 
Mint értesülünk, újabban a borpataki Lipót bányát vásá
rolta meg 512.000 koronáért örökáron. A nagybányai kir. 
bányakapitányság véglegesen kimondta a Lipót bánya
társaság feloszlását. A Lipót bányatársulat borpataki 
bányája igazán szép összegért kelt hát el. A 128 bánya- 
részvényjegy mindegyikéért kerek 4—4000 koronát fize
tett Pokol Elek, ami tanujele annak,, hogy nem csinált 
tőkét bányásztársai szorultságából, hanem a bányát 
vitális forgalmi értéke szerint értékelte a vásárlás alkal
mával,

A nagybánya—láposvölgyi vasút. Nagybánya 
város, mint a láposvölgyi h. é. vasút engedményesének
100.000 K hozzájárulás iránti kérelmét a.minap tárgyalta 
a vasúti bizottság dr. Vajay Károly polgármester elnök
lete alatt. A bizottság tisztán Nagybánya város iránti 
szimpátiából 25.000 koronát hozott javaslatba. Az uj 
vasúti összeköttetés Nagybányára, hir szerint, gazdasági 
előnyt keveset nyújt.

A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egye
sülete február 13-án tartotta XIX. rendes évi közgyűlését 
vaskővi Förster Nándor min. tan, egyesületi ,elnöklésével. 
A felolvasott évi jelentésből a következőket kiemelni kí
vánjuk. Az 1907-ik évben megnyilvánult s még az 1908-ik 
év első felére is átterjedt gazdasági fellendülés az 1909-ik 
év'folyamán hanyatló irányzatot mutat fel. Ennek oka fő
leg azon válságos politikai viszonyokban rejlik, amelyek 
kihatása csaknem az egész évre kiterjedőleg az üzleti világ 
minden ágában érezhető volt. Hozzájárult ehez a közép- 
minüségen aluli termés is, nem különben a nyugotról ha

zánkig terjedő depressió. Ezen három kedvezőtlen factor 
nyomása alatt kellett iparunknak ezen év folyamán szen
vedni, aminek folytán a gyárak egy részénél a gyártás 
csak redukált üzemmel és csupán a munkások törzsének 
foglalkoztatása érdekében tartatott fenn. A lefolyt évben 
is éreztette káros hatását Austria versenye, amennyiben az 
osztrák ipar az Austriában el nem helyezhető tulproductió- 
ját rendkívül olcsó áron dobta piacra hazánkban. Az egye
sület az állami támogatásban részesülő vállalatoknak 
beszerzéseit szigorúbban kívánja ellenőriztetni, nehogy a 
külföldi beszerzések továbbra is a hazai ipar mellőzésével 
megtörténhessenek. Azon kivül azon álláspontot foglalja 
el, hogy az Austriával fenneálló gazdasági közösség foly
tán gyáraink termelési viszonyai egészen kivételes meg
ítélés alá esvén, szükséges, hogy a magyar gyárak a köz- 
szállitásoknál külföldi gyártmányokkal szembein árelőnyben 
részesittessenek. Az egyesület azon külföldi gyárvállalatok
kal, melyek az országban csak raktárt tartanak fenn, vala
mint azon külföldi gépeket árusító kereskedők ellen, kik ma
gukat nyomtatványaikon magyar gyárosoknak mondják, 
ipar kihágás cimén panaszt emelt, mely feljelentései ered
ménnyel jártak, amennyiben az iparhatóság, ill. a feleb- 
bezési forumok az illető cégeket elmarasztalták. A munká
sok betegség- és baleset elleni biztosításáról szóló törvény 
ellen felhozott panaszok napról-napra szaporodván ezen 
törvénynek novellális utón való kiegészítése felette sürgős
nek jelentkezik. A kölfüldi útlevelek késedelmes kiálUtása 
iránt tett panasz folytán Belügyminister ur visszaállította 
a régi gyakorlatot, hogy az útlevelek gyorsabb .kiállítása 
lehetővé tétessék. Behatóan foglalkozott az egyesület a 
szbadalmi törvénytervezettel s annak tanulmányozásával al
bizottság foglalkozik. A vasúti évesbérlet jegyek átirathatá
sát beszüntető rendelkezés ellen felterjesztés intézvén, 
kereskedelmi Minister ur ezen rendelkezést megszüntetvén, 
engedélyt adott arra, hogy a cégek által váltott vasúti 
éves bérletjegyek az év folyamán a cég egy másik alkal
mazottjára egyszer átirathatók legyenek. Nagyméretű kü
lönleges gépalkatreszek szállításához szükséges különleges 
vasúti teher kocsik beszerzésére irányuló kérelmet keresk. 
Minister ur kedvezően intézte el, a mennyiben az állam
vasutakat 2 ilyen speciális kocsi beszerzésére utasí
totta. Az egyesület azon kérelme, hogy engedtessék meg 
a gyáraknak, hogy az állami hivataloknak és államvasu
taknak észközlendő szállításoknál készpénzben vagy érték
papírokban leteendő kaució helyett fedezeti váltókat de
ponálhassanak, tagadólag nyervén elintézést, újólag felter
jesztés intéztetett a kereskedelmi kormányhoz, utalván 
arra, hogy Austriában a közhatóságok megbízható cégek
től fedezeti váltókat fogadnak el óvadékképen. A munkás
ügyekre vonatkozólag a jelentés utal arra, hogy a kebelé
ben alakult munkásügyi szervezet ujabb gyárak csatlako
zásával a múlt évben is erősbbödött. A lefolyt évben szer
veztetek a saját munkásközvetitö is> melyről megelégedés
sel konstatálható, hogy az teljesen bevált. Úgy egyrészt a 
munkaadók szorosabb szervezésének, de másrészt a mun
kásság körében is mindinkább erősbbödő higadtabb és 
józan felfogásnak tulajdonítható az, hogy az előbb napi
renden volt erőszakos és indokolatlan sztrájkok a közel
múltban nagyobb mérvben nem jelentkeztek és bízvást 
állíthatjuk, hogy az egyesület organisaciójának további 
kiépítése nagyrészt hozzájárult’ ahoz, hogy a viszony 
munkaadó és munkások között szemmel láthatólag javult. 
Az állami gyáraknak a magániparral szemben támasztott 
versenyére, valamint az államvasuti és az állami intézetek
nek megrendeléseinek a magánipar és az állami gyárak 
közötti méltányos felosztására vonatkozólag, több izben 
kifejtett álláspontját továbbra is fentartja. A jelentés fel
említi azon tevékenységet, amelyet az egyesület az egyes 
törvénytervezetek megvitatásánál és véleményezése körül 
kifejtett. Gyorsabb elintézés érdekében azonban helyesebb
nek tartaná, ha a keresk. kormány eziránti felhívásait nem 
a Kereskedelmi és iparkamara utján, hanem közvetlenül 
intéztetné hozzája. A Magyar Gyáriparosak Országos Szö
vetségében való képviselettel a közgyűlés Braun Jenő és 
Szalzer Lajos igazgató urakat bizta meg. Hírlapírók nyug
díjintézetének 600.— korona, Műegyetemi segé’yegyletnek 
100.— korona összeget szavazott meg. Ezután a közgyűlés 
Braun Jenő igazgató ur indítványára jegyzőkönyvi köszö
netét mondott vaskövi Förster Nándor min. tan. urnák 
elnöki minőségében kifejtett odaadó sikeres tevékenységé
ért, úgyszintén Blazek Antal helyettesvezértitkárnak, vala
mint az egyesület gazdáinak. Ezután a választások meg- 
ejtetvén, megválasztatott: elnökké: vaskövi Förster 
Nándor min. tan. alelnőkké: Asbóth Emil min. tan. és Thaly
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Zsigmond udv tan., gazdává: Polnai Sándor, kelyettes gaz
dákká :Eisele Ödön és Fényi Béla, választmányi tagokká: 
Baumgarten Henrik, Herczegh József, Hofherr Albert, 
Kaufman Berthold, Kögler Gusztáv, Kühne Károly, Láng 
László, kelenföldi Rock István, Strasser Gyula és J,Vajda 
Béla egyesületi tagok; számvizsgálókká: kelenföldi Rock 
Gyula és Salzer Lajos.

16 kg.-os aranylelet. Az egykor elhanyagolt 
sztanizsai aranybányákban a bérlők az utóbbi időben 
állítólag tizenhat kiló aranyat leltek. A bányák tulajdo
nosa a „National-bánk für Deutschland“ a hir vétele 
után a bányákat zár alá vétette. Az ulolsó „nagy“ arany
lelet hazánkban a muszárii volt (58 kg.).

Sodrony kötélpálya engedélyezés* A kereskedelem
ügyi m. k. Miniszter ur G824/LII. 1910. számú leiratával a 
yyKplozsvári Kőszénbánya Részvénytársaság“-nak Szolnok- 
Doboka vármegye Szalora község határában fékvő kőszén
bánya telepétől kiindulólag a kiskeresztesi bányatelep 
érintésével és a Szamosvölgyi Vasút Szurduk állomásához 
csatlakozólag vezetendő sodrony kötélpályára az előmun
kálati engedélyt egy évre megadta.

Ujabb szénlelet Hunyadvármegyében. Puj vidé
kén — mint lapunknak újabban ismételten jelentik — 
nagyobb szénmennyiséget tartalmazó érre bukkant egy 
kutató. Az eddig talált erek 90, 100, 130, 150 centimé
ter vastagok, de valószínű, hogy a kutatás sokkal gaz
dagabb erekhez fog vezetni. A szén minőségét a vizs
gálat 5300 kalóriában állapította meg.

Dinamitrobbanás Villányon. Blau Rezső mohácsi 
vállalkozó villány-kövesdi banyájában egy rozoga tűzhe
lyen 8 nedves dinamittöltényt melegített két munkás. A 
kályha szélére az egyik odatámaszkodott. A dinamittöl- 
tények hirtelen fölrobbantak. Toponár Ferenc ivánbattyáni 
36 éves nős többgyermekes kőfejtőt, a fölismerhetetlen- 
ségig elpusztította a robbanás. Társát, Armbruszt Jánost, 
villánykövesdi illetőségű munkást, aki a robbanás pillana
tában a kunyhó mögött tartózkodott, életveszélyesen meg
sebezte. A fakunyhó, melyben a végzetes robbanás történt, 
eltűnt a föld színéről.

Egy kohófelvigyázó gyilkosság gyanúja alatt.
Kocsis Mihály fernezelyi kohófelvigyázót — mint lapunk
nak Nagybányáról jelentik — gyilkosság, illetve gyilkos
ságban való bünrészesség gyanúja miatt letartóztatták.

Öngyilkos bányász. Gavrilla Miklós 42 éves bá
nyász f. hó 13-án lakásán szerelmi bánatában mellbe 
lőtte magát s nyomban meghalt.

A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár r. t, 1909. 
évi mérlege szerint volt a bruttó-jövedelem az áruszám
lán 1,593.193 K, adómentes kamatjövedelem 23,379 K, 
kétes követelésekből befolyt 6436 K, miből a leírásokra 
fordított 150.000 K és a költségek levonása után az 
előző évről áthozott 33.028 (+  3355) K-val együtt 
430.644 (+  8529) K a tiszta nyereség, a miből — mint 
már jelentettük — az idén is 28 K =  7 °/o osztalékot 
fizet, úgy mint tavaly. — A mérleg 1909 dec. 31-ével 
igy záródik: %

Vagyon: Gyári telep 2,316.047, gépek 2,234,118, 
szerszám 107i243, biztosítás 9286, iroda és raktárberen
dezési számla 1 , minták számlája 1 , fuvarozási számla 1 , 
együtt 4,666.698, áruk és anyagok 2,116.380, váltó 
341/751, pénztár 35.877, értékpapír 268.434, vasgeren
dákat árusító r. t. részvényei 34.000, adósok 3,745.143, 
együtt 4,325.207, összesen 11,108.285 K. — Teher: 
Részvénytőke 4,000.000, tartalékalap 523,115, gépek 
értékleszállitási tartaléka 1,150.000, gyári épületek érték-

feszállitási tartaléka 800.000, együtt 2,475.115, elfogad- 
vány 2,327.707, osztalék 3155, hitelezők 1,871.662, nye
reség 430.664, összesen 11,108.285 K.

Egy kórház ünnepe. A zóíyombrézói m. kir. vas
gyári kórházat a múlt év őszén Allender Henrik főbá- 
bányatanácsos közbenjárására teljesen renoválták és uj 
műszerekkel szerelték föl; 'Dr. Kolczonay István, a 
brézói vasgyár buzgó főorvosa Allender Henrik főbánya
tanácsos arcképét a kórház szániára megfestette. Január 
16-án délelőtt 1 0  órakor a kórház felavatási ünnepélye 
keretében ünnepelte a vasgyár tisztikara Allender Hen
rik főbányatanácsost. 1 0  órakor vonult be a vasgyár 
tisztikara a rendelőszobába, ahol Allender Henrik jól 
sikerült képe függött. Dr. Kolczonay főorvos szép be
szédben üdvözölte az ünnepelt főbányatanácsost, aki a 
kórház tökéletesbbitése körül kifejtett tevékenységével 
újólag bizonyságot tett arról, hogy milyen humánus 
szellemben gondolkodik a vezetése alatt álló intézmé
nyekről. Allender főbányatanácsos meghatva mondott 
köszönetét a nem várt óvációért, majd a főorvos kalau
zolása mellett az egész társaság megtekintette a kórház 
uj berendezését és felszerelését. Azután dr. Kolczonay 
reggelire látta vendégül a megjelenteket. A lakomán, 
mely délután 2 óráig tartott, dr. Geduly Árpád Allender 
főbányatanácsosra, Marék Károly főmérnök pedig dr. 
Kolczonay István főorvosra mondottak felköszöntőt.

Dinamitrobbanás. A salgótarjáni bányatársulat 
keleti bányájában a robbantási munkáknál dolgozó 
Grünwald János bányamunkás vigyázatlanul bánt el a 
dinamittal, mely felrobbant és a szerencsétlen ember felső 
testét darabokra tépte. Özvegyet és négy árvát hagyott 
hátra.* — Ugyanezen kőbányának [a villányi vasútállo
máshoz közel eső részében ujabb halálos kimenetelű 
szerencsétlenség történt, Keller György 34 éves nős 
kőfejtőt lezuhanó kőzet halántékon érte és rövid kínló
dás után meghalt.

Vájjon a kőbányák miért nincsenek bányakapi
tánysági szoros ellenőrzés alatt ? Avagy ott csakugyan 
nincs semmi veszély?

Betétszerkesztés Fernezelyen. Alsófernezely, Felső- 
fernezely és Alsóujfalu községek telekkönyvi betéteinek 
szerkesztésére kirendelt bizottság helyszíni eljárás végett 
(egyelőre csupán az azonositó eljárás végett) 1910. évi 
március hó 10. napján jelenik meg.

Bányászsors. Péntek délután rémes szerencsét
lenség történt a cebei kőszénbányánál. Sipos Lázár 
bányamunkás nem tudni mi okból, behajolt az akna
szájában épen akkor, amidőn a kosár megindult. Nem 
volt már ideje visszaugrani, mert a kosár elkapta fejét 
és leszakította.

A Vulkán gépgyár r. t. igazgatósága elhatározta, 
hogy a közgyűlésnek 9 K =  4 1/2°/o osztalék kifizetését 
fogja javasolni, úgy mint tavaly. Uj számlára 86*741 
(—4914) K-t visznek át.

A m. kir. drótkötélgyár Szélaknán. (u. p. Hegybánya. 
Hontmegye), most tette közzé 1910. évi árjegyzékét. Külö
nös tudni valók: Megrendelések „M. kir. bányahivatal 
Selmecbánya (Hontmegye)“; pénzküldemények pedig „M. 
kir. bányakerületi főpénztár, Selmecbánya“ cim alatt kül
dendők. Magán megrendeléseknél a kötél hozzávetőleges
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értékének ;sa a megrendeléssel egyszerre küldendő, a 
hátralékos rész a számlának előlegés beküldése mellett, 
utánvéttel egyenlítendő ki. A kincstári müvekre nézve ä 
fennálló rendeletek értelmében, a szokásos elszámolás 
követtetik. Megrendeléseknél elegendő a drót minőségét 
(csupasz, vagy horgonyzott vas- iUetve acéldrót) vastag
ságát (illetőleg számát) és a kötél szálainak számát meg
adni. Ha a kötelek kenése, vagy a kötélvégek kapcsokkal 
való ellátása kivántatnék, kérjük ezen kivánatnak a meg
rendelésben kiféjezést adni, különben kenés és kapcsok 
aélküli köteleket szállítunk. A kötélgyár üzemvezetősége
* kgaagyobb készséggel szolgál minden idevágó felvilágo- 
fixással: készségesen meghatározza a megrendelő fél cél- 

kgzkább megfelelő kötelet, mely esetben a követ- 
siükségcsek Függőleges szállításnál 1. A 

ÜGéütoroDg és kötéldob átmérője. 2. A kötél 
miFgvneiése *a rakomány, szállitókas és csille 

mügm*.,. I  magasság (a kötélkorong csapjától
a 4 A kötél sebessége. Vaspályán
wkL sikimsráaEnisrrL- i. A kötélkorong és kötéldob 

2. Ar ides. rsLamizi a. terhelt csillék száma. 3. 
A  r a c « a a r r  ssijorr. a £ ^ r  í r e s  csillének a súlya kerekek
kel e g r á i  Égj ircs rsűaíMi: 2 . suha kerekek nélkül. 
6. A te r e k íi ica& íijt. * A AffréEtecgely átmérője. 8. A 
pálya T á i i j t i  és £ A s a i é t i s i  kötél) sebesség.
Kötél traiismirsfőnü i A vezető-korongnak átmé
rője. 2. Az átviendS lóerőc s iü e i. 3L A tőíélstbesség. 4. 
A transmissió vázlata.

X  ÜZLET. 5ZRLLITRS0K. 5$
Változások cégeken belül. A „Marcheg^i gépgyár és 

vasöntöde Sonnenschein Miksa“ cégtől, melynek főtelepe 
Marcheggban, fióktelepe pedig Budapesten van, Sonn- 
lechner Oszkár cégvezetők kilépvén, a jogosultságának 
megszűnése törvényszerüleg bejegyeztetett. A „Beck 
Károly aknamélyitő és bányamunka vállalkozó“ cég, mely
nek főtelepe Budapesten van, Book E/vztf-barmeni lakost 
önálló cégvezetői jogosultsággal ruházta fel.

Kovács-szenek Magyarországon. Előző számunk 
vezércikkében inter parenthesin kovács-szenekről is 
szóltunk, említvén, hogy a pécs-szabolcsi „bányákban 
termelt kovácsszén megállja helyét a rossi!zi, általáno
san használt kovácsszén mellett. Ugyanazon cikkünk 
végéről nyomdai okokból kimaradt egy-függelék, amely
ben a kincstári szénbányák termékére e szempontból 
külön felhivtuk volna a köz figyelmét. Lapunk olvasott
ságáról tesz tanúságot, az a körülmény, hogy már is- 
kaptunk ez irányban figyelmeztetést. Egy kőszénnagy
kereskedő olvasónk irja ugyanis hozzánk a következő 
sorokat :

Van szerencsém b. tudomására adni és kérem 
ezt b. lapjának legközelebbi számában is közölni» 
miszerint ezenkívül még a komlói bányában, amely 
a pécs-szabolcsi bánya szomszédságában van és jelen
leg a kincstár tulajdonát képezi, szintén kitűnő minő' 
ségü kovácsszenet termelnek, amely éppen úgy van 
osztályozva, mint az osztraui szenek és kallorikus 
tartalmára nézve a pécs-szabolcsi szénnel egyenlő, 
6000—7000 kall., és igy hőfokára nézve az osztraui 
szénnek semmivel sem áll mögötte.

Számos évek óta foglalkozván az osztraui, mint 
a belföldi szenek eladásával azon meggyőződésre ju
tottam, hogy a rr.agyar szén használata ellen semm

akadály sem forog fenn és ez tisztán csak attól függ, 
hogy az iparosok a szén sajátságát és kezelési mód
ját megismerjék és kitapasztalják.

Uj brikettgyár. Magyar brikettgyár részvénytár
saság cimen uj brikettgyár alakult Budapesten. A gyár 
voltaképpen egy berlini brikettgyár budapesti exposi- 
turája lesz és érchulladékokat fog csak feldolgozni, 
-alighanem Pükner és Székely-féle erzsébetfalvai most 
meginduló, félben levő gyártelepen. Az uj brikettgyár 
Rónay Károly berlini mérnök szabadalma alapjin fog 
dolgozni, azaz egyelőre csak e szabadalom kihasználás! 
jogát akarja megszerezni a berlini jogosultaktól. Persze 
ő is tagja a társaság igazgatóságának, valamint Söpkéz
S ndor, Láng Gusztáv, ifj. dr. Chorin Ferenc, Pfeifer 
Ignác, Dezsényi Gyula, dr. Fürth Hugó, Klauber Ödön, 
Rónay Árpád és Fürth Gusztáv. A társaság alaptőkéje
150.000 korona, mely 750 darab, egyenként 2 0 0  korona 
névértékű, névre szóló részvényre oszlik.

K  KÜLFÖLDI HÍREK X
A föld acéltermelése 1907-ben.

Érték A világter A nyersvas 
koronában melés%-ban term.%-ban

Magyarország 397.665 0.801 94.75
Bosznia 29.232 0.059 64.02
Ausztria . 768.103 1.547 62.84
Belgium 1,185.669 2.389 86.18
Kanada 515.200 1.038 93 57
Franciaország 2,371.377 4.778 71.55
Németország 11,135.085 22.433 90.58
Olaszország 109.000 0 . 2 2 0 60.24
Oroszország 1,763.000 3.552 65.42
Spanyolország. 251.600 0.507 79.79
Svédország 351.900 0.709 58.19
Angolország 6.565.670 13.228 63.67
Egyesült-Államok. 23.772.506 47.893 92.48
A többi’állam egyült. 420.000 0.846 64.62
Az egész világ össz. 49,635.998 1 0 0 .0 0 —

A föld vastermelése 1907-ben.
Nyersvastermelés □ kmt.-ként fejenkint

ezer mm.
Magyarország 4.402 13.55 0 .2 1
Bosznia 489 9.60 0.28
Ausztria 13.835 43.1 í Ö.53
Anglia 100.826 320.76 2.40
Belgium . 14.279 484.77 2.06
Egyesült-Államok 261.938 27.80 3.43
Franciaország 35.889 66.90 0.91
Kanada 5.904 0 .6 6 0.78
Németország 128.7-vl 238.10 2 .1 2
Olaszország 1.489 5.20 0.04
Oroszország 27.682 5.13 0.25
Spanyolország. 3.850 7.74 0 .2 1
Svédország 5.350 10.76 0 .2 1
Többi államok. 6.250 -- --
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NYILT-TÉR.*)
Per egy szabadalom körül. Bányászati szakkö

röket érdeklő szabadalom-sértési pert tárgyalt nemrégi
ben az elberfeldi (Németország) törvényszék. A pana
szos Eisenbeis réselőgép-szabadalomtulajdonos volt, aki 
Kliipfel Hermann barmeni mérnök ellen feljelentést tett 
egy, az ő Szabadalmát képező Ausztriában eladott emelő 
és réselőgép előállítása és eladása miatt. A tárgyaláson 
ítéletet nem hoztak, mert a felek kiegyeztek. A kiegye
zés szerint alperes kötelezte magát 1 0 0 0  márka eseten
kénti poeilále mellett arra, hogy többé ilyen gépet nem 
gyárt, kötelezte magát a per összes költségeinek vise
lésére, valamint Eisenbeisnak való kártérítés fizetésére. 
A polgári per utján Eisenbeisnek még joga van kárté
rítést követelni. Érdekes a dologban, hogy a kártérítés 
iránti keresetbe a Magyarországba szállított réselőgépek 
is bevonattak. Mindenkit figyelmeztetek tehát, hogy a
„ Duisburger M aschienenbau-Actiengesellschaft ezelőtt 

Bechern et Kretman, Duisburg am Rhein“
kivételével egy cégnek sincsen joga ezeket a réselőgé
peket gyártani, valamint a bel- és a külföldön árusítani. 
Ezért mindenkit, aki ilyszerü gépeket gyárt és szaba
dalmamat megsérti, a szabadalmi törvény 35. és 36. §§-ai 
alapján biróság elé fogok állítani.

Saarbrücken, 1909. november 25.
Eisenbeis Frigyes.

A magyarországi jog tulajdonosa:
Schember Frigyes, 

Budapest, VI., Andráss-ut 50.

Tudomásomra jutott, hogy különböző kőzetfurógép- 
gyárosok még most is sértve az én

121.797. számú szabadalmamat
réselőgépeket gyártanak, dacára az 1908. évi julius 
4-én és az 1909. évi május 5-én kelt bírósági határoza
toknak. Ezek a határozatok tisztán és világosan meg
állapítják, hogy én 121.798. számú szabadalmammal vé
dett és használt kőzetfurógépek, amelyek réselőgépek 
gyanánt használtatnak és amelyek részint feszkötéllel 
ellátott kőzetfurógépek, részint oly gépek, amelyek el 
vannak látva oly szerkezettel, mely lehetővé teszi, hogy 
a munka alatt fogaskoszoru, emeltyű, vagy ezzel egyen
értékű gépelemek alkalmazásával a gép munka közben 
elfordítható, — mindezek az én szabadalmamba ütköznek 
és azt sértik.

*) E rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a 
szerkesztőség.

Ércmosómestert
keresünk,

ki bányaiskolát végzett; érceknek lökő és 
forgó széreken való feldolgozásában teljes 
jártasággal és önállóan dolgozni b r és 
katonai kötelezettségének már eleget tett.

A pályázatok iskolai és szolgálati bizo
nyítványokkal, illetve azok másolataival, 
valamint egy a pályázó testi épségét iga
zoló orvosi bizonyitványnyal szerelendők 
fel és annak felemlitésével, hogy pályázó 
jelenleg mily javadalmazással bir, esetleges 
alkalmaztatásnál mily fizetési igényeket 
támaszt, mily nyelveket beszél és ir és 
nős-e vagy nőtlen, „A szabadalmazott oszt
rák-magyar államvasuí- társaság bányafel- 
ügyelösége Anina (Krassó-Szörény megye)“ 
cimre küldendők. J
(B 294/11) 1
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Magyar Biztonsági Robbantószer Részv.-Társ.
„TITANIT“  ( C e ip e k - f é l e  r e n d s z e r . )

Kitűnő magyar gyártmány. A „Titanit“ ütés, hő, súrlódás és nyomás iránt teljesen érzéketlen.
A „Titanit“ nem fagy meg. Robbantó erejére, repesztési képességére nézve az eddig ismert 
összes brizáns robbantó anyagokkal versenyez. Kezelése egyszerű és teljesen veszélytelen. 
Használata korlátozatlan. Szállítható bárhová, bárhogyan és bármikor. Bárhol készletezhető.
A „Titanit“ ára a robbantószerek napi árát sohasem fogja túlhaladni. A „Titanit“ előnyeit 

igazoló kísérleteket kívánatra költségünkön végeztetjük.

Központi iroda és eladási hivatal: B u d a p est ,  V., M é r le g -u tc a  3. szá m . í
(B 292/6) í
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A u g s b u r g
(Vormals Joh. 
Renk A. G.) 
AUGSBURG.

Szállít minden fajta 
fogaskerekeket bár
mily formában cs nagy

ságban, különösen 
komplett gyorsaság- 

mérsékelöt.

Képviseli Wilhelm 
Jokel, Wien, Cas- 

tellezgasse 2.

Zahnräderfabrik

(B 29617)
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Felső ipariskolát végzett, gyárberendezési rajzok
ban jártas műszaki rajzoló, aki kisebb szerkesz
téseket önállóan is képes végezni, azonnali be
fedésre kerestetik. Fizetés havi 110 korona, 
természetbeni lakás, fűtés és világítás. Ajánlá- 
tsk az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Köszénbánya 
Részvénytársasághoz Lupinyba (Hunyad megye), 

intézendök.

A világ 
legnagyobb 
kéménye!

GBSTODIS ÄLPH0NS
BUDAPEST. V1U 

ROTTEXB1LLER-L.1

Kémények, ipari
kéin encéj<, kazán

befalazások
(B 186/52)______________________

elvállal és furóeszközoket szállít:

ALBERT FAÜCK & Cie
II1/2 . VDirdere Zoll
amtstrasse No. 11

■ WIEN. ■
Magyarországi

képviselő:

Herzog SS 
SS Ödön

oki. mérnök

BUDAPEST
Erzsébet-körut 26. 

T E L E F O N  1 0 4 -0 7 .

(B. 282/52)

Szabadalmazott „ E is e n b e is "  réselő- és hasitékvágógép.
SSpS" Magyar szabadalom 21,482.

Magyar szabadalom 22,487.

K izárólagos engedélyes 
Magyarország részére:

Scbember 
Frigyes

B u d a p e s t ,

VI., Andrássy-ut 50.
(B 238 44)
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lapp M-léle ilyttok. Bányatelepek ts lüélyjnioeh Hlaoyar M.
Mélyf urások |§) K ú ff u r á s o k
Iroda rV., Báthory-utcza 3. szám. 
<&&ygy&y&Qr Telefon 114—10.

Gyémánt ft^rás. Véső 
fúrás, o  o  o  o  o  o

Mélyfúrások kivitele.
Szén, érez, k ősónál isó 
fúrások. Sósvíz, föld
olaj, földgáz, szénsav, 
ásványvíz és minden
nemű kútfúrások. <=>

■■■■■■■■■■■»■a

BUDAPEST G yár: X., Kőbányai-út 45. szám. 
Telefon 152-72.

Még a legmélyebb túrás
nál is a legmesszebbmenő 
jótállást vállalunk. c=> 
Eddig 800 mélyfúrás 
készült 1512 m. mély
ségre a Lapp-féle sza
badalom szerint. Leg
jobb hirü ilynemti 
vállalat, a  a  a  a  a

F n  ■ u r  n  I E- n  SaJ'át gyártmányú EENYMASOLOPAPIR és VÁSZON, MAS0L0-
t L L I i b t f  L t U  PA PÍR , VIASZ és C R E Á T -PA PIR . TELJES FÉNYM ASO LA TI

műszaki papírgyára B E R E N D E Z É SE K . FÉ N Y M Á SO L A T O K . J E R T A G R A F I A .
D iin A D c c T  ' t f j. a ’ A U TO G R A FIÁ K .BUDAPEST, Vaczi-ut 4. szám. , . . „

Fénymásolatok sürgős esetekben, esetleg az 
Telefon 28-48. Sörgöncim : Positiv, Budapesst. esti órákban is villanyfény mellett készülnek (ii. 197143)

dk*

Szikvizgyártóberendezés

hordókban
való kimérésre.

(Ugyanez palackokban való kimé
résre  is alkalm as)

Szállítva
Weiss Manfréd fém árugyárának, 

Csepel;
(B 247/50)

Fontos munkásjóléti intézmény!

Bányák és ipartelepeknek saját íizemii
szikvízgyártó berendezésekkel

való berendezése.

Tessék 51. sz. árjegyzékünket kérni ! □ Elsőrendű referenciák

Dr. Wágner és Társai
Egyesült Gyárak mint Betéti Társaság,

B u d a p e s t ,  IX. kér.,  T i n ó d y - u t c a  3.
Szikvizgtépek, szifonok különlegességi gyára.

Referenciák:

Bosnische Ammoniak-Sodafabrik 
Act.-Ges., Lukavac, 

Bosnische Holzverwerthungs-
Act.-Ges., Bosnisch-Brod, 

Diósgyőri m.; kir. Vas- és Acél
gyár alkalmazottai fogyasz
tási szövetkezete, Diósgyőr,

Ganz és Társa, Budapest,
Magyar Királyi Államvasutak 

Gépgyárának, Budapest, X., 
Kőbányai-ut 21.

M. kir. vasgyár, Zólyombrézó, 
Skodawerke Act.-Ges., Pilsen, 
Witkowitzer Steinkohlen - Berg

bau Act.-Ges. Witkowitz, stb.


