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Rrany bányászat — tolvajokkal.
Ilyen címen számol be egyik előkelő napila

punk tudósítója az Aradi Közlöny nyomán tapasz
talatairól, melyeket a Brád melletti aranybányák meg
szemlélésekor szerzett.

Annak megállapítása után, hogy erdélyi arany- 
bányászatunk hanyatlóban van, a hanyatlás okát fő
leg a nagyméretű aranylopásokban látja. Elborzasztó 
képét festi az ottani bányamunkások erkölcsi érzüle
tének. midőn a Rudai  12 A p o s t o l  Bánya-  
t á r s u l a t  tulajdon munkásait igy jellemzi: »Ezek 
v a l a m e n n y i e n  azzal a gondolattal lépik át a tárna 
kapuját  ̂ hogy aranyat lopjanak.^

Sót e súlyos kifejezéssel sem elégszik meg, 
hanem tovább megy: »a legveszedelmesebb tolvajok 
az altisztek« s a helyszínen megtartott bűnvádi el
járás alkalmával hibás általánosítással az egész tiszt
viselő karát is gyanúba vette.

Napilapjaink nem szoktak tudomást venni arról 
a nagyszerű, bámulatra érdemes, de lélek- és test- 
örlő munkáról, mely az Erdélyi Érchegység föld
alatti tárnáiban folyik. Azt sem tudják, hog r̂ éppen 
az az aranybányászat, melyet a Budapesti Hírlap 
tudósítója megszemlélt, a világnak tökéletességre 
első, nagyságra pedig harmadik aranybányászata. An
nál szomorúbb jelenség aztán, hogy mikor végre 
felfedezi hazánk ezen kincsesházát,, .akkor éppen a 
legsötétebb vonásokat látják meg abban, a bűnt. 
Csak azt tudják közölni az összes látottakból1' a nagy 
nyilvánossággal; s ezt is eltorzitottan.

A Rudai 12 Apostol Bányatársulat 3000 mun
kásának és 100-nál több »legveszedelmesebb tolvajá
nak«, a felőri karnak védelmére kötelességünknek 
tartjuk szavunkat felemelni.

Hogy lopás minden üzemnél ván, az tagadha
tatlan, mondhatjuk természetes dolog. S mi igen 
jól tudjuk, hogy a Rudai 12 Apostolnál előfordult 
lopások még annál is nagyobb arányúak, mint ami
nőt a titkár ur mondott. Hiszem ő havi 150—160 kg. 
aranytermelés, tehát 5—6 millió korona évi forgalom 
mellett 400—500.000 K-ra becsüli a lopott arany ér
tékét. Ha ez valóban igy volna, akkor nem panasz
kodhatnék a társulat. Hiszen ez 8—lOo/o veszteségnek 
felelne meg. Ez pedig semmiféle üzemnél sem lépi 
túl a normális veszteség mértékét.

Sokkal nagyobb arányúak v o l t a k  ott a lopá
sok. De miért? Ezt már nem mondja meg a tudó
sító ur. Pedig ez egészen más színben tünteti fel 
azokat a »legveszedelmesebb aranytolvajokat.«

A viszonyokkal ismerős embef tudja, hogy ezen 
társulatnál a felőrök körében a lopások elterjedése 
nem régi keletű. Mintegy 15 évre megy vissza en
nek a története. S a saját érdekük tartotta vissza 
a felőröket a lopástól.

Furán hangzik az először, pedig egyszerű a 
magyarázata.

Mikor az ottani bányák még m a g y a r  kézen,  
egy m a g y a r  t á r s u l a t  kezében voltak, akkor a 
felőrök nyugdíjalapot (Huttmannsfond) létesítettek.

! Felvételi szerződésük t. i. úgy szólt, hogy a szaba
don előforduló arany értékének 10%-a őket illeti. 
A felőri kar ezen 10%-nak harmadrészéről, tehát 
az összes szabadaranv-termelésnek 3 és egyharmad

o-áról önként lemondott, illetőleg felkérte az ak- 
I  kori társulat vezetőségét, hogy ezen 3 és» egyharmad 
! o-ot tőlük levonva, az ebből létesítendő nyugdíj

alapot kezelje.
Meg kell jegyeznünk azt, hogy voltak olyan 

hónapok (nem is egyszer), mikor a felőröli percent 
I cimén 600 K-án felüli összeget kaptak. Tehát ilyen

kor eg y  havi  befizetésük a nyugdíj alapra 300
I K-án felül volt személyenkint. 1Ó0 K-án alul soha
1 sem szállott a felőröknek kifizetett percent; a m i- 

ni ma l i s  havi befizetés tehát 50 K volt.
Van-e vájjon széles e világon nyugdíjalap, mely 

ekkora befizetéseket szed tagjaitól? Ha ez az alap 
fennmarad, akkor ez 20—25 évi szolgálat után — 
s ez volt az alapítóknak is a céljuk — tekintet nél
kül arra, hogy további szolgálatra alkalmas vagy 
alkalmatlan az illető, busás nyugdijat adhat tagjainak.

E nyugdíj- reménye, az öregség biztosított nap
jainak tudata visszatartotta az embereket a lopástól. 
Egyszeri rajtacsipés azonnali elbocsátást, az addig 
történt befizetések elvesztését vonta maga után. Nem 
igen kockáztatták e szép remények teljesülését ai bi
zonytalan lopásért.

S mi történt? Mikor ez  ̂ nyugdíjalap! már csak
nem egy fél millióra rúgott, a felőrökf arra ébredtek, 
hogy alapjuk, vo l t  — ni ncs .

Egyszerre, egy napon kapták meg valamennyien 
felmondásukat; 24 óra múlva pedig valamennyien 
uj alkalmaztatási ajánlatot kaptak. Ebben azonban 
már az alaphoz való jogaik tetemesen meg voltak 
nyirbálva. Néhány elégedetlenkedőt elbocsátott a tár
sulat akkori igazgatója (Menking Frigyes), a többiek
— mit tehettek volna?— belenyugodtak a dolgok 
változásába. Ma úgy áll a dolog, hogyl a felőri alap, 
amelyet a mostani német társulat a bányák megvé
telekor jogelődjétől c s ak k e z e l é s b e  vett át,
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mi nt  s z o l g a l m a t ,  névleg fenn áll ugyan; de az 
időközben módosított alapszabályok értelmében (er
ről is Írhatnánk egyetmást;) r ö v i d  n é h á n y  év 
mú l v a  a t á r s u 1 a t tulajdonába fog átmenni! Rajta 
leszünk, hogy keserű falat legyen, ha egyáltalában 
sikerülni fog nekik.

Ez keserítette el a felőri kart,, ez csinálta be
lőlük, mint a cikkíró mondja, a legveszedelmesebb 
tolvajokat.

Az alapot magukénak tudták. Övék is volt. 
Mikor őket abból a német társulat kinullázta, akkor 
ők kárpótolták magukat úgy, amint tudták.

És még egy körülmény volt, amely tolvajokat 
nevelt s úgyszólván belekéinyszeritette az embereket 
a lopásba.

Buchruckner dr., a társulatnak két év óta igaz
gatója, azokat veszi gyanúba, akik költekező élet
módot folytatnak, vagy akiknek feltűnő sok »meg
takarított« pénzük van. A takarékosság arrafelé — 
úgy látszik — hiba. De tudja-e azt Buchrucker dr. 
urt hogy ez csak azóta van igy, amióta ő van a 
társulat élén? Tudja-e azt, hogy azelőttt csak az a 
felőr vagy tisztviselő tarthatott számot bizalomra az 
ő közvetlen elődjének, Menking Frigyes igazgató
nak, részéről, akinek ezrei voltak »megtakarítva« ? Mi
kor az üzem igazgatását két évvel ezelőtt átvette, 
első dolga volt Buchrucker doktornak, hogy] a; felőrök 
és tisztviselők fizetését tetemesen felemelte, mert — 
ha jól tudjuk — saját kijelentése szerint, abból a 
fizetésből becsületesen megélni nem lehetett. S 
tudja-e azt, hogy az ő igazgatása előtt abból a fize
tésből ezreket (!) kellett megtakarítania a felőrnek 
vagy tisztviselőnek, hogy főnöksége megbízható em
bernek tartsa?

Hitetlenül hangzik, de biz’ ez — igy volt,
Buchrucker dr. méltányosan fizeti tisztviselőit, 

felőreit; ő elvárhatná teháta hogy azok becsületesek., 
megbízhatóak legyenek. S mi meg vagyunk győződve 
arról, hogy az a módszer, amelyejt ői bevezetett, t. i. 
méltányos fizetés egyrészről, a legszigorúbb ellen
őrzés másrészről,, megteremné a kívánt eredm énye
ket. Azt a bizonyos alapot tessék visszaadni! Vi
szont a közel múltnak ismeretével talán mégis el
szólták magjukat, információkat adván. V a l a me n y -  
ny i en« talán még sem lopták1, s n;em lopnak. Hiszen 
még Szodomában is akadt egy Lóth.

Ezek után fölösleges talán rámutatnunk külön 
is arra, hogy a legjobb akarattal sem fogadható- el 
azon állítás, mintha a Rudai 12 Apostol-nál most 
történnék az u t o l s ó  kísérlet a lopások megszün
tetésére. Reméljük s Buchrucker doktornak erélyét 
ismerve, hisszük, hogy jó időre utolsó kísérlet az 
ő mostani kísérlete, de egyben meg keH állapítanunk 
azt a valóságot is, hogy ez az e l s ő  kísérlet is egy
úttal.

Ankétektől, szüfcségrendeltektől' vagy törvé
nyektől sok eredményt nem várunk. Nyújtson a bá
nyatársulat alkalmazottainak becsületes, gondtalan 
exisztenciát, akkor megfognak szűnni a lopások. A 
megelégedett tisztviselői és felőri kar aztán ellen
őrizni fogja hatályosan és becsületesen a munkássá
got is.

Az állam hathatósabb védelmének elnyerésére 
egyébként is kevés reménységünk lehet.

Két szempontból indulnak ki azok, kik az ál
lam védelmével akarják az aranybányászatot a ha
nyatlástól megóvni. Az egyik azon kívánság, hogy

minősítse a büntetőtörvény az aranylopást bűntett
nek, tekintet nélkül az értékére. A másik pedig az, 
hogy hozassék be az állami kényszerbeváltás.

Magunk részéről egyikhez sem füzünk különös 
reményeket.

A büntetőtörvény módosításához leginkább 
azért nem, mert a törvényhozásban kevcs a hoz
záértő.

A büntetőjog, mai csaknem ultraliberális irány
zatánál, mikor álig másfél éve, hogy 200 K-ra emelte 
fel a lopás vétségének értékhatárát, éppen az arany- 
lopásnál tegyen kivételt? Annál a lopásnál, mely
nél legtöbb az alkalom, állandó a kisértés a bű
nözésre? Erre alig lehet kilátásunk.

De egyébként is, a büntetőtörvény mai szöve
gezése is, hathatós védelmet nyújt a »legveszedelme
sebb tolvajok«-kal szemben. Hiszen az 1878: V. t.- 
c. 336. §-ának 7. pontja a rendes havi fizetéssel 
biró altisztekre és tisztviselőkre megállapítja a bűn
tett fenforgását az értékre való tekintet nélkül.

Az állami kényszerbeváltás behozatalától ,pedig 
remélhetünk ugyan né mi  eredményt, de az ezen 
utón elérendő siker ugyan nem tartóztatja fel az 
aranybányászat hanyatlását.

Tagadhatatlan ugyan, hogy óriási károkat okoz
nak a tolvajok, hogy igen könnyű a lopott arany 
beváltás#. De mit bizonyít ez?

A tolvaj most a beváltóhoz viheti az aranyat; 
az a közvetítő „az állaimmal szemben. Ha pedig a 
bányatulajdonos egyenesen az államnál fogja terme
lését beváltani, akkor majd a magánbeváltók mos
tani közvetítő szerepét egyes kisebb bányabirtokosolc 
veszik át. Azok lesznek az orgazdák. S méltóztassék 
azt ellenőrizni, hogy az arany, amit a bányatulajdo
nos beváltásra felmutat, honnan kerül hozzá! Ő 
.maga •termelje azt mind, vagy idegen bányák mun
kásaitól is vásárolta? Hol az a szakértő, ki ezt két
ségtelenül megállapítja? — így volt ez a múltban, 
S" igy lesz ez a jövőben is. Mert tolvaj mindég 
volt és lesz is, orgazda is fog akadni.

A magunk erejére vagyunk utalva teljesen. Az 
államtól nem sokat várhatunk.

Hanyatlik az aranybányászat; de nem a kincs 
apadt ki. Az most is van bőven. Hanem elődeiiík 
és a magunk bűnei tették azt tönkre;1 a ,rablóbányá
szat, melynek mibenlétét e lap hasábjain fölösleges 
magyaráznunk. Ezt jóvátenni hiányzik a tőkénk.

A tőke hiányában nem tudnak lendületre jutni 
erdélyi kisebb bányászataink.

De ai Rudai  12 Apo-s tol ? Hát az; is hanyat
lik? Mi ennek éppen az ellenkezőjét tudjiílT.

Az előbbi igazgató utolsó éveiben ugyan egész 
sereg kellemetlensége gyűlt fel a társulatnak, de ezt 
mind magának kell tulajdonítania. Az előbbi régimé 
hallani sem akart azon birtokosok méltányos kártala
nításáról, akiknek földjeit a Kőrös folyó a zuzómü- 
hely kőporával behordván, megrontotta. Hosszú pe
res eljárás után már-már óriási pörvesztés fenye
gette a társaságot, mikor* a közbenjött uj igazgató 
tapintatos és gyors intézkedésével potom pénzen ki
egyezett a károsultakkal és igy százezreket mentett 
meg a részvényesek részére.

Az óriási költséggel épült iparvasut szintén 
nagy tétellel terhelte meg a mérleget, szintén még 
az előbbi igazgató idejében.

Tisztviselő- és munkáslakások építése, drága 
gépek beszerzése, az általános fizetés- és béremelés
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az iskolák fentartási költségeinek átvállalása (mert 
eddig is volt ugyan társulati iskola, de annak költ
ségeit a milliókkal dolgozó társulat a — felőri nyug
díjalapból fedezte), és még számos hasznos és ne
mes beruházás mind azt hirdetik, hogy Buchrucker 
d*\ a társulatnak s vele az aranybányászatnak uj 
lendületet adott.

A halaszthatatlan, évek során felgyűlt kiadások 
most megterhelik ugyan az üzemet  ̂ de azért ha
nyatlásról nem panaszkodhatik a Rud a i  12 A p o s 
t o l  Bányatársulat. Hiszen most is 160—200 kg kö
zött ingadozik havi termelése. És ha Buchrucker 
dr. túl lesz a kezdet nehézségein, úgy munkájá
nak eredményeit ^nemsokára élvezni fogja.

Magyar Bánya- és Kohóipar Tanul
mányi Részvénytársaság.

Hazai bányászatunk életében nagy fontosságú 
eseményről számolunk be. Az a vállalat, amely a 
fenti cim és cég alatt a múlt héten megalakult, rend
kívüli kihatással lehet a magvar bányászat fejlesz
tésére és fejlődésére. Mert rendkívüli űrt tölt be, 
rendkívüli hiányt pótol az a t a n u l m á n y i  válla
lat, amely a Mag\ar Kereskedőim! Részvénytársaság 
és az ezen hatalmas pénzintézettel kooperáló külföldi 
szakemberek és tókések égisze alatt létesült. Nem 
kutatjuk, hogy mily tókével alakult ez' a társaság.
A tóke nagysága a jelen esetben teljesen mellékes, 
mert hiszen oly erős kezek az alapítók, hogy azt, amit 
jónak és hasznosnak ítélnek, életre is kelthetik, a 
szükséges tőke mindig rendelkezésre állván. És ezért 
tulajdonítunk oly nagy fontosságot a vállalat léte- | 
ssKsének- Kezdődik vele — hahogy komolyan veszi 1 
aélját — hazai bányászatunk terén az a komoly ta- 
isimánvozás, amelyet szakadatlanul sürgettünk. Az 
i  komoly tanulmányozás, -amely felszerelve ^ szak
ismeretek és a szaktudomány összes segédeszközei
vel, a gyakorlati vállalkozás céljaira tanulmányok, j 

És tanulmányok annál biztosabban és sikeresebben, 
mert megvan a legerősebb háttámasza: a tőke.

Nagymérvű anyagot, jól előkészített talajt talál 
az uj vállalat. Tanulmányainál elismert szakembe
rek tanulmányai fogják vezérelhetni. Mert bányászati 
szakembereink, tudósaink nagy munkái fogják ké
pezni azt a széles alapot, amelyek a! tanulmányi Ltár- 
saság gyakorlati működését illetőleg berendezkedik. 
Ezeket gyakorlati szempontból egy egészszé tömörí
teni és a gyakorlati élet követelményeit felismerni 
képes szemmel, megtalálni és felismerrii mindazokat 
a bányaterületeket, amelyeket a tőke haszonnal ak
názhat ki, ez lesz az uj vállalat tevékenységének

első feladata. Megszűnik tehát az ötletszerűség a 
bányászati alkotások terén.

Mert eddig csakis ötletszerűség uralkodott e 
téren. Nem vonjuk kétségbe azok jóhiszeműségét, 
akik eddig nálunk bányászatilag »fézőrösködtek«, már 
csak azért sem, mert hiszen mindig pénzük bánta 
m$g szakavatatlan működésűket. Használtak is„ ár
tottak is bányászati érdekeinknek. Az uj tanulmányi 
vállalat létesültével ez a hazai különlegesség meg 
fog szűnni. A »Magyar Bánya- és Kohóipar Tanul
mányi Részvénytársaság« lesz immár a gócpontja az 
országban létesítendő bányavállalatoknak.

*

A társaság alapításáról a következő hivatalos 
kommüniké jelent meg: A Magyar Kereskedelmi 
Részvénytársaság egy ujabb nagyfontosságu és köz- 
gazdasági fejlődésünkre erős kihatású akciójáról ka
punk hirt. Arról értesülünk ugyanis, hogy ma( tartotta 
meg alakuló közgyűlését a Kereskedelmi Társaság 
helyiségeiben a »Magyar Bánya- és Kohóipar Tan- 
nulmányi Részvénytársaság«. Az igazgatóságba vá- 
laszttattak: a Magyar Kereskedelmi Részvénytársa
ság részéről Elek Pál vezérigazgató és Blum Brúnó 
igazgató, továbbá Bruell Gyula, a párisi J., Kircheim 
Successeurs Hirschler et Co cég* tagja, Chavanne 
Miksa a bécsi K. K. Priv. Wechselstuben Aktien
gesellschaft »Mercur« igazgatója, Joerger Károly, a 
berlini Delbrück Leo et Co. bank cég főnöke, Leh
mann Henrik dr. titkos tanácsos, a hallei H. F. 
Lehmann bankcég főnöke, G. Moler a baseli Basler 
Handelsbank igazgatója, Nordquist G. a hamburgi 
Vereinsbank igazgatója, Rotter M. a bécsi K. K. 
Priv. Őst. Länderbank igazgatója, Sommer Gyula a 
frankfurti Metallurgische Gesellschaft Aktiengesell
schaft jgazgatója, Tgahrt Erik a frankfurti Berg- und 
Metallbank igazgatója. A felügyelő bizottság tagjai 
lettek: Delbrück Lajos, a porosz urakháza tagja, a 
berlini Delbrück Leo et Co. bankcég főnöke, Stern 
György császári tanácsos, a bécsi K. K. Priv. Őst. 
Länderbank igazgatója, Czakó Emil a Magyar Ke
reskedelmi Részvénytársaság aligazgatója, Berger M. 
a budapesti »Mercyr« váltóüzleti részvénytársaság al
igazgatója, Katona Zoltán a Magyar Kereskedelmi 

i Részvénytársaság cégvezetője. A közgyűlést követő 
igazgatósági ülésen a vállalat elnökévé Elek Pál, 
a végrehajtóbizottság tagjaiva pedig Blum Brürió, 
Sommer Gyula és Tgahrt Erik választottak meg. 
A fentnevezett intézetek és bankcégek melyeknek 
képviselői a vezetőségben helyet foglalnak, egyide
jűleg az uj társaság összes részvényeit is jegyezték, 
oly célzattal, hogy Magyarország és társországai, va
lamint a Balkán-államok bánya- és kohóiparának kü
lönös figyelmet szentelnek. Az uj társaság megala
kulását eme fontos és néhány nagyobb vállalkozástól 
eltekintve, hazánkban meglehetősen elhanyagolt ter-
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Krayer E. és Társa, Budapest
és ------------------  ----------------------  festék-, kence- és lakkgyára ----------------------

F ő r a k t á r  é s  i r o d a :  Ő cs. és kir. Fensége, József főherceg udv.
V  V á r z i - l í t  fi C7  szállitója. A m. kir. államvasutak, állami 
V., V d U l-U l ü* az . g £ p .  vasgyárak, az összes waggongyá-
„Krayer festékudvar." rak, Budapest főváros szállitói.

Festékek
------------------  és ------

lakkok
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rnelési ág szempontjából megelégedéssel kell üdvö
zölnünk, annál is inkább, mert az uji társaság hatalmas 
pénzügyi hátvédje különösen pedig a világ ércpiacán 
vezető-szerepet játszó Merton-csoport tetterős köz
reműködése révén úgy technikailag, mint pénzügyileg 
abban a helyzetben van, hogy bármily nagyméretű 
bányavállalatot is a legkedvezőbb auspiciumok kö
zött megvalósíthasson.

Schenek István emlékezete. A Magyar Tudományos 
Akadémia március 21-ikén tartott összes ülésén Kosutány 
Tamás dr. lelkes, szépen kidolgozott emlékbeszédben mél
tatta Schenek István dr. oki. gyógyszerész, néhai akadé
miai tag működését. Schenek, a ki a múlt évi juliusban 
hunyt el, a keszthelyi és magyaróvári gazdasági akadémiá
kon, utóbb pedig mint főbányatanácsos a selmeci akadé
mián működött. Nevét a kémia számos ágában végzett 
munkálatain és irodalmi munkásságán kivül megőrzi az 
utókor számára az is, hogy ő volt a feltalálója a Benoid- 
gáznak és ő szerkesztette meg az első akkumulátort.

Aminek örülünk és amin busulunk. Szerencsés 
kezek el tudták hinteni az országban azt a közhitet, 
hogy busuljunk azon, hogy vasérceinket kiviszik. Viszont 
azon, hogy kénkovandunk a külföldön erős keresletnek 
örvend, azon örvendenie van oka a — Felsőmagyaror
száginak, mely tiszta magyar vállalat lévén, illik vele 
örülnünk nekünk is. Eszerint nyers kénkovandot ez év 
első két hónapjában mindössze 27.901 K értékben hoz
tak be külföldről s az utolsó fillérig mindez Ausztriá
ból került hozzánk. (12.131 q,) Viszont kivittünk 136.896 
K. értékű nyers kénkovandot ugyanazon idő alatt, 
(59.520 q.) s ebből Ausztriára esik 129.996 K értékű. 
Kénkovandpörköt egyáilalában nem hoztak be ez idő 
alatt, mig kivitelünk ebből is tetemes volt. És pedig 
94.369 K értékben (Ausztriára esik ebből 92.762 K), 
mennyisége 55.511 q, tehát majdnem ugyanannyi, amennyi 
a kénkovandból. Ausztriára 54.566 q esik. Látnivaló 
tehát, hogy kénkovandban úgyszólván kizárólag Ausztriá
val dolgozunk. — Ami a vasércet illeti, ott klasszikus 
egybevetni behozatalunkat és kivitelünket. Mindössze 
1425 K értékűt hoztunk be és pedig egy fillér értékűt 
se Ausztriából. Ez 950 q vasércnek az értéke. Érdekes, 
hogy tavaly ugyanazon idő alatt, vagyis január és feb
ruár hónapokban 10.188 q vaskövet hoztunk be s ebből 
kb. 6 ezret februárban. Ellenben kivittünk ez év 2 hó
napjában 1,386,743 K értékű vasércet s ebből 1,150.974 
K értékű esik’ magára Ausztriára. Csak februárban 
230.740 q került ki az országból s ebből 213.700 q ke
rült ki Ausztriába. Ez örvendetes csökkenésre vall, mert 
tavaly csak ezen egy hónapban 424.363 q-t vittünk ki. 
Ha már most azt szemléljük, mennyit vittünk ki tavaly 
súly szerint e két hónap alatt, látjuk hogy 882.142 q-t, 
mig az idén csak 770.413 q-t, vagyis 111.729 q-val ke
vesebbet, mint a múlt évnek ugyanezen szakában. És 
Ausztriába a 770.413 q-ból 639.430 q került ki.

A Magyarhoni földtani Társulat április 6-án, 
szerdán d. u. 5 órakor a m. kir. Földtani Intézet elő
adó-termében (Stefánia-ut 14.) szakülést tartott, melyen 
Dicenty Dezső „A talaj tápsó mennyiségeinek fiziológiai

szereplése és azoknak relativ értékszámai“ cimen, Lázár 
Vazul „A biharmegyet Nagybáród széntelepeinek geoló
giai viszonyaidról, Réthly Antal „Az 1908. februárius 
19-iki földrengés összefüggése a Lajta-hegység tekto
nikájával“ cimen tartott előadást. A szakülés után a vá
lasztmány ülésezett.

Az Urikány-Zsilvölgyi tőkét emel. Az Uri-
kány-Zsilvölgyi magyar kőszénbáinya részvénytársa
ság két koronával nagyobb osztalékot adott a rész
vényeseknek. A vállalat kilenc millió koronáról ti
zenkét millió koronára emeli tőkéjét. A tőkeszapo- 
ritásra azért van szükség, mert egy a zsilvölgyi bá
nya mellett fekvő szénterületet meg akar szerezni 
a vállalat. Ez, a terület jelenleg magánkézben van 
s a tulajdonosok pénzhiány folytán bányá
szati jogukat nem érvényesíthetik. A társaságnak 
1910. végéig opciója van erre a területre s most 
ezt érvényesíteni is akarja. Tervbe vették még a 
coaks-gyár kibővítését és uj aknák megnyitását is2 
amihez szintén pénz kell. A. részvények a Hitel
bank kezében vannak.

Elvonás. Az Első magyar grafit- és kőszénbánya 
nevű bányatársulat, Hunyad vármegyei Alsóbarbatény— 
Iszkronyi bányájában nem dolgoznak. A Szent László véd- 
nevü bányában az üzemet elhanyagolták és az eddigi 
mulasztást nem igazolták, illetve a zalatnai bányakapi
tányság fölszólitásának nem tettek eleget, a bányahatóság 
kimondta a jogosítvány elvonását.

Felügyeléihiány a kőbányákban. Sajátságos, 
hogy a kőbányák sokkal veszélyesebbek a munkásokra 
nézve, mint a szénbányák. Az a rengeteg, napról-napra 
ismétlődő haláleset a kőbányákban, az illetékes tényezők 
figyelmét nagyon is alkalmas felkelteni. A kőbányákkal, 
úgy látszik, genfit se törődik, s bányahatóságaink pl. a 
kőbányákat nem is igen hajlandók bányáknak tekinteni. 
Ha baleset-statisztikájukat nézzük, akkor megdöbbentő 
képet kapunk. Most is a kőbánya vezet. Petróczi János 
szegény, családos munkás embert — mint a hivatalos 
jelentés mondja — egy lezuhanó hatalmas kőtömb maga 
alá temette. És ez természetesen csak véletlen baleset. 
Mî rt nem történik gondoskodás a kőbányák kellő ható
sági ellenőrzéséről. Véleményünk szerint a köteles gon
dosságot is elmulasztják a kőbányatulajdonosok. Jó lenne, 
ha ellenük gondatlanságból okozott bűncselekmény miatt 
feljelentés tétetnék.

Petroleum-hirek. Ismeretes dolog, hogy a 
finomítók helyzete a legutóbbi üzletév folyamán, 
rendkívül kedvezőtlenül alakult. Ennek Igazolására 
elég lesz talán annyi, hogy a legnagyobb magyar 
finomító, a Kőolajfinomitó r. t  az idén valószínű
leg egyáltalában nem fizet osztalékot, holott az 
utolsó, 1909-iki üzletévben még 5 százalékot (10 ko
ronát) juttatott részvényeseinek. Ennek a kedve
zőtlen konjunktúrának főoka, a kartellnélküli álla
pot és a Vacuum Oil Co.-val szakadatlanul foly
tatott versengés. így a szakkörökben azt is emle
getik, hogy a monarchia néhány finomítója nem
sokára üzemredukcióhoz és ennek folytán a nagy
számú munkás elbocsátásához folyamodik. Más
részről az is hallatszik, hogy a monarchia finomí
tói fontolóra vették a németországi export beszün
tetését, mert az: amerikai versenyzés a, galíciai nyers
olajárak emelkedése mellett ráfizetnének a kül
földi üzletekre, amit azonban az Olex (a petro-
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leumfinomitók bécsi ,,export-központja) keményen 
cáfolgat. Mindezek mellett csak az vigasztalhatja a 
finomítókat, hogy a kartellre vonatkozó tárgyalások 
ma kedvezőbben állanak, mint annakelőtte. Viszont 
ez miránk, fogyasztókra nézve a legkevésbé sem 
vigasztaló.

A Schönborn grófok ásványvizei. Schönborn Buch
heim Frigyes Károly gróf uradalmi ásványvizeinek kihasz
nálását bérbeadták. E vizek Szolyva fürdőtelep közelében 
vannak s bérlői Mermelstein Izráel, Altér Dávid és Brand 
Mózes fugói lakosok.

A »Rudaiak« aranytermelése. A Rudai Ti
zenkét Apostol Bányatársulat, amelynek aranybá
nyái az ország leggazdagabb aranyteléreit foglalják 
magukban, tudvalévőén a gpthai Karkost-féle bánya- 
vállalat tulajdona. Ezekben a bányákban a folyó év 
március "hónapjában 147.223 gramm aranyat termel
tek, az előző év ugyanezen hónapjának 140.127 
grammjával szemben. Az össztermelés 1909. julius
1-től 1910. március végéig 1.196,889 gramm volt, az 
előző időszak 1.277,169 grammjával szemben. A né
metek brádi vállalkozása tehát fényesen bevált, kü
lönösen ha tekintetbe vesszük, hogy az egész bá- 
rtvaobjektumot annakidején potom 100.000 koronáért 
vásárolták meg egy elszegényedett erdélyi mág
nástól.

Az állami szénbányák fogyasztási szövetkezete. A 
petrozsényi m_ kir. kőszénbánva alkalmazottak fogyasztási 
egylete mint szövetkezet _d mén szövetkezetet alakítottak. 
Ezen korlátolt felelősségű szövetkezet az 1909. évi novem- j 
bér hó 7-én tartott alakuló közgyűlésen elfogadott alap- \ 
szabályok szerint alakult. Célja a tagok részére háztartási 
és tuhazati cikkek legelőnyösebb- megszerzése. Székhelye : 
Petrozsény. Működési köre kiterjed Petrozsény és Petrilla 
közjegyzőségekhez tartozó községekre és telepekre. Tar
tama bizonytalan idő. Üzleti tőkéje az egyes tagok által 
befizetett névre szóló 20 korona, húsz korona névértékű 
üzletrészekből áll. A tagok felelőssége korlátolt és csakis 
a jegyzett üzletrészig terjed. Az igazgatóság áll egy elnök 
és 18 tagból, akik közül az elnök hivatalból a mindenkori 
hivatalfőnök, a 18 tagot a közgyűlés választja oly módon, 
hogy az igazgatósági tagok egyharmada a kőszénbánya- 
tisztviselők, egyharmada az altisztek és egyharmada a 
munkások osztályából választandók. Igazgatósági tagok 
Baumert Károly m. kir. bányatanácsos igazgató, Kosztela 
János, Nick .Mihály, Baumert Dániel, Grohman Jenő, Em
ber Péter, Javorszky József bányatisztviselők, Bogdán 
Károly, Áron Dénes, Molcsányi Mihály, Somogyi Qyula, 
Haró Lajos, Zajácz István bányaaltisztek, Ofcsák András, 
Kovács András, Kisfaludi Lajos, Szirt/ György, Sztriba 
István, Bielig Richárd bányamunkások.

Uj kőszénbánya. Többször említettük már a 
Losoncz város közelében talált szénmedencét, amely 
a Salgótarjáninak a folytatása. Felkínálták e válla
latnak, de persze oly vérmes reményeket feltételező 
árakon, hogy arról tudomást se akart venni a Sal
gótarjáni, minekután Ge r ő  Nándor bányaigazgató 
megbecsülte a kiaknázható szén mennyiségét és mi
nőségét. Minden esetben, mikor valakinek bánya
birtoka van, milliókra vélt találhatni s innen van, 
hogy reális üzletember ezekkel az ábrándozókkal 
komoly tárgyalásokba nem bocsátkozhatik. így volt 
ez a rapp-romhányi szénlelettel is. Meghiúsulván a 
Salgótarjánival kezdett tárgyalás, az államnak aján
lották fel vételre. Ki is küldetett a helyszínére egyik 
alaposságáról ismert bányász-geologusunk, de bi
zony az a legjobb akarattal sem tudott a fel-, azaz
— jobban mondva — megtalálókat csak távolról 
is kielégítő véleményt fnondani, azonfölül, hogy a 
kincstár igazán nem kér ujabb szénbányavéteíek- 
ből. Mi volt hátra, mint vállalattá alakulni' s Puszta-

Kisromhányon létrejönni mint »Rapp-Romhányi kő
szénbánva vállalat Béky és társai«. Ez még decem
ber 1-én történt, tél lévén azonban, a művelés csak 
most vehette kezdetét. Megjegyzendő, hogy ez volt 
a legokosabb is. Losoncon éppen elég gyártelep 
van, úgy, hogy racionális gazdálkodással1 kis üzem
ből gyönyörű vállalatot létesíthetnek minden fenn
akadás nélkül. Ez a betéti társaság célját ágy pre- 
cizirozza: Szénkutatás, feltárás, lefejtés, forgalombia- 
hozatal, illetve értékesítés. A társaság beltagjai: 
Bé k y  Albert Béla bányavállalkozó, losonci lakos 
és dr. H u s z á r  Lajos orvos, losonci lakos, együt
tes képviseleti joggal, B e n i c z k y  Kálmán ottani fő- 
gymn. igazgató.

A Magyar rézművek részvénytársaság cimen Zámon 
április hó 12-én több izben módosított alapszabályok sze
rint megalakult. A társaság célja: kiaknázása a Csikszent- 
domokos község (Erdély) területén fekvő rézbánya terü
leteknek. melyeket betét gyanánt (!) átvesz. Továbbá min
dennemű ércbányáknak vagy egyéb bányáknak kiaknázása 
Magyarországon vagy külföldön. Alaptőkéje .%000.000 ko
rona, az az ötmillió korona, mely áll 50.000 (ötvenezer) 
darab, egyenként )00 (egyszáz) korona névértékű névre 
szóló részvényből és 2,000.000 korona, azaz kétmillió ko
rona össznévértékben 5000 (ötezer) darab egyenként 400 
(négyszáz) korona névértékű, bemutatóra szóló 5 százalék
kal kamatozó 50 év alatt kisorsolás utján beváltandó el
sőbbségi kötvényből. Igazgatósági tagok: 1. Comte de 
Callet párisi, 2. Strasser Róbert budapesti, 3. Korda Dezső 
párisi, 4. Edouard Tournier párisi, 5. Pierre Steenlet brűs- 
seli, 6. Henzi Léger párisi lakosok, kiknek ebbeli minősé
gük és cégjegyzési jogosultságuk bejegyeztetett.

Frigyes főherceg bányái. Ismeretes, hogy 
Frigyes főherceg több bányáját megvásárolta a 
Berg- und Hüttengesellschaft. A társaság most át
veszi a főhercegnek még magánkézben levő összes 
bányáit s e célból legközelebbi időben felemeli 
alaptőkéjét. A tőkeemelésből kifolyólag a főherceg 
opciót gyakorolt az összes részvényekre s igy az
után a részvények megint egy kézben maradnak,. 
A tranzakció mögött a Bodencreditanstalt áll.

Vasutengedélyezés. A kereskedelemügyi minister 
folyó évi március hó 30-án Schwarz Adolf bányavállalkozó, 
esztergomi lakosnak a m. kir. államvasutak Homoród-Kő- 
halom állomásából kiágazólag Mirkvásár, Zsombor, Homo- 
ródujfalu. Homoród ̂ klánd és Homoródkarácsonyfalva köz
ségek érintésével Homoródalmás községig s folytatólag 
Lövéte és Szentkeresztbánya községek irányában az ottani 
vasművek érintésével Szentegyházasoláhfaluig vezetendő 
szabványos nyomtávú gőzmozdonyu helyi érdekű vasút
vonalra nyert előmunkálati engedély érvényét a lejárattól 
számítandó egy év tartamára megújította.

Egy „termelő“ szövetkezet. Hazánkban, ahol 
csupa improduktív fogyasztási szövetkezet van, di
csérettel kell megemlékeznünk azokról, kik — igen 
bölcsen — termelő szövetkezetet alakítanak. Ez 
hasznothajtóbb is, nemzetgazdaságilag áldásosabbjs. 
A dicséret szomolnoki polgárokat illet, akik Szo- 
molnokon »A Szomolnoki fém- és fényezett lemez- 
áru-gyárosok termelő szövetkezete, mint az Orszá
gos Központi Hitelszövetkezet tagja« cimen januSr
8-án természetesen korlátolt felelősségű szövetkeze
tei létesítettek. A vállalat tárgya: tagjai anyagi hely
zetet javítani az áltaL, hogy ő k e t  takarékosj -  
s á g r a  és p o n t o s s á g r a  s z o k t a t j a ,  vállalko
zásaikban és üzleti ügyeikben segíti s indokolt hi
teligényeiket kielégíti. Üzlettőkéje: a 100 koronás 
üzletérszekből alakul. Az igazgatóság 6 tagból áll,
u. m. Wagner Aladár, Boltizár Román, RiedI Béla, 
Darnóczy Endre, Zabák Kálmán és Mayling Qyula.

Ezt az alakulást ajánljuk bányavárosaink s 
általában minden bányabirtokosaink figyelmébe.
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Magyar bányák — angolok kezében. A bihar- 
megyei vaskohi m£rványbányák megvásárlására és ki
aknázására liverpooli pénzcsoport folytat tárgyalásokat. 
Ä vaskohi vasérc és márványbányák a nagyváradi latin 
szertartásu püspökségi uradalom tulajdonát képezik s 
most a Vaskohi vasérc és márványipar betéti társaság 
budapesti vállalat bérli, amely nagyon jelentéktelen üze
met tart fenn s mindössze hat munkást foglalkoztat. 
Ha az angol pénzcsoport és a nagyváradi püspöki ura
dalom között a vásár létrejön, az tizem nagyszabású 
kiterjesztése következik nyomában.

Leégett gépház. F. hó 4-én reggel 4 óratájban, a 
„Salgótarjáni Kőszénbánya r.-t.“ gépháza a benne levő
4 drb motorral együtt leégett. A kár körülbelül 120.000 
koronára rúg. A tűz rövidzárlat következtében ütött ki.

Pályázat. A désaknai m. kir. sóbányahivatalnál bánya
felvigyázói állomás, mellyel évi 800 korona fizetés, a fize
tés természetével biró személyi pótlék, szabad lakás vagy 
ennek hiányában törvényszerű lakpénz, 24 m3 tűzifa s
50 kg só járandóság élvezete van egybekötve, üresedett 
meg.

Eladó bánya. A Nagyalmás-mindszenti bányatár
sulatról azt irják nekünk Zalathnáról, hogy legközelebb 
eladásra kerül. Mint ezen forrásunk értesül, az államnak 
akarják megvételre felkínálni, amire a tulajdonosoknak 
állítólag több okuk van és kilátásuk is sikerre. A társa
ság evégből hivott össze május 2-re gyűlést.

Munkássors. Vajdahunyadról jelentik: Az it
teni vasgyárban Csobán Nikola húsz éves mun
kás a gázmosó csövet takarította, miközben a gáz
tól elszédült, a gázmosókészülék alján lévő iszapba 
esett és ott megfuladt. Társa, Bagi András ki 
akarta menteni, de ő is elszédült, azonban még 
idejében megmentették. A szerencsétlenül járt Cso
bán özvegy édes anyját és hét testvérét tartotta 
el. A vizsgálat megindult, hogy kit terhel a sze
rencsétlenségért a felelősség.

Szénforgalmunk a külfölddel. A magyar szent 
korona országaiba az 1910. év első két hónapjában 

behoztak összesen kivittek tölünk
414.951 K értékű barnaszenet 555.730 K. 

6,641.946 kőszenet 122.954
1,732.408 pirszenet 54.066

1.037 „ „ brikettet 236
Ausztriát e mennyiségből megilleti:
behozatal kivitel

344.389 K értékű barnaszén 551.649 K 
2,466.979 kőszén 51.347
1,595.487 pirszéii 14.396

59 brikett 4
Iparsó-használat. A besztercebányai kereskedelmi 

és iparkamara területén huszonheten kértek iparsó hasz
nálatára szolgáló igazolványt. Köztük szappanosok, nyers- 
bőrkikészitők, cukrászok, kelmefestők, kávésok, bél- 
tisztitók.

x  KÜLFÖLDI HÍREK X
Francziaország kőszén és vasipara. Párisi 

konzulátusunk február 10-iki Jelentése szerint — 
mint a »Közg. Ért.« közli — a kőszén Franciaor
szágban jelenleg meglehetősen drága, ami részben 
minden esetre abban a körülményben leli magya
rázatát, hogy az egyre fokozódó szükséglet dacára 
a termelés csak igen szerény mértékben emelkedik. 
Erre vonatkozó statisztikai adatokból kitűnik ugyanis, 
hogy a francia kőszéntermelés 1891-ben 26 millió

tonnát tett ki, mig a múlt évben 37 millió volt a 
termelés. A növekedés tehát mindössze csak 11 
millió tonna, ami a kereslet erőteljies fejlődését egy
általán nem fedi -és vele lépést nem tart. Sokkal 
örvendetesebb fejlődés képét nyújtja a francia vas
érctermelés, amely ugyancsak az: elmúlt 18 évi idő
szak alatt a istatisztikai adatok tanúsága szerint egye
nesen megkétszereződött. Németország hatalmas 
termelése dacára a különféle vasércekben felesle
get felmutatni egyáltalán nem tud, úgy, hogy ál
landóan bevitelre szorul. E bevitel a nélkül is igen 
nagy, sőt 1891-től 1909-ig jóformán megkétszere
ződött. Ennek tulajdonítható, hogy a német Krupp- 
cég már sok évvel előre kötötte meg szerződéseit 
a vasérc szállítására nézve. — E szállitmanyokból 
visszamaradt még 12 millió tonna és e tekintetben 
a francia vasércbányászat elsősorban van érdekelve, 
mert ez szállítja a legtöbb vasércet Németországba.
— Franciaország érciparának székhelye és gyu- 
pontja gyanánt az északi vidékek tekinthetők, mi
után a kőszénbányászat is ezeken a vidékeken a 
legfejlettebb, amennyiben a legtöbb kőszenet Fran
ciaország északi szögletéből szállítják a belföld és 
külföld főbb kereskedelmi gócpontjaira. A német 
vasipar a legközvetlenebbül és nagy mértékben van 
érdekelve a francia vasércbányászat fejlődése és jö
vője tekintetében. A Németországba irányuló vas- 
érckivitelf^a francia vámtörvények nagy tarifális 
kedvezményekben részesítik. Főképpen pedig a 
vaskő kivitelénél Történik ez, amelynek Franciaor
szág szempontjából legnagyobb a fontossága. A 
kedvezményes vámtételek következménye lett az, 
hogy Franciaországnak Németországba irányuló* kü
lönben is nagy és fejlődésképes vasérckivitele évről- 
évre következetesen^ növekszik és pedig meglehető
sen gyors ütemben.

Délafrika bányaipara igen egészséges alapon áll és 
a fokozatos haladás minden eleme meg van. így megfe
lelő tőke. egészséges hitelviszonyok és a szükséges munka
erő. Az egyes aranybányáknak 1909-ben keresztülvitt 
amalgamációja is hozzájárult az aranybányász^ t emelésé
hez. A transvaali aranybányászat 1909. tizenkét hónapjá
ban 30,925.788 1. értékre rúgott, a múlt évi 29*957.610 l.-lel 
szemben, s igy a növekedés 968.178 1. volt. A gyémánt 
kivitel az Oranje River Colonyból az 1909. évben 661.777 1. 
értékkel növekedett, mig Transvaalból ugyanezen idő alatt 
740,393 1. értékben kevesebbet vittek ki. A transvaali 
bányászat (gyémánton és arauyon kivül) januártól-novem- 
berig terjedő időre vonatkozó eredményei a következők 
(a zárjelekben foglalt számok az 1908. évi adatok^' szén 
3,284.081 tonna 831.098 1. értékben (2,744.331 tonna 724.392 
1. értékben), rézércek 1.827 tonna, 50.296 1. (921 tonna, 
1.342 1.) ónércek 2.423 tonna, 206.463 1.' értékben (1.342 
tonna, 90.226 1.) ólomszulfit 1,537 tonna, 14,400 1. értékben 
(2.863 tonna, 25.166 1) szinezüst 737.481 tonna, 77.206.1- 
(700.296 tonna, 78.029 1.) Az ólomszulfid kivételével minden 
ásvány bányászása jelentékenyen emelkedett és az összes 
bányászat az év első 11 havában 1909-ben 259.307 1. érték
kel volt nagyobb, mint 1908. megfelelő időszakában.

A német bányászok kiképzéséről Macco nemzeti 
szabadelvű képviselő figyelmet keltő javaslatokkal lép fel 
a „Stahl und Eisen“ hasábjain. Nyíltan kifejti, hogy a 
kincstári bányák csekély rentabilitásának, a bánya rendé
szet rövidlátó alkalmazásának, a szállítási tarifa-politika 
hiányainak és a külföldi versenytörekvéseknek oka első 
sorban abban a körülményben van, mert a fiatal bányász- 
és kohász szakemberek, a kiknek kezébe lesz téve Német
ország bányagazdaságának jövője, nem világosittatnak fel
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ideje korán a geológia, a bányatechnika, a települési 
ökonómia és nemzetgazdaság összefüggéséről. Macco re
formjavaslatai főképpen a berlini bányászati képzőintéze
tekre vonatkoznak és azt célozzák, hogy hagyassék fel az 
ezen intézeteknél jelenleg helytelenül alkalmazott takaré
kossági rendszer. A berlini bánya akadémiát a kereske
delmi ministeriumtól elkülöníteni és a cultus ministerium 
fennhatósága alá helyezni kivánja, külön épületet kiván 
részére a technikai főiskola közelében, a mely főiskolával 
az akadémia összeköttetésbe hozandó. Az országos geoló
giai intézet külön választassák a bányászakadémiától és a 
kereskedelmi vagy a cultus ministerium vagy mi még jobb 
volna, mint egyelőre porosz hatóság, a porosz állami minis
terium elnökének vagyis a birodalmi kancellár közvetlen 
fennhatósága alá helyeztessék.

Felsőszilézia bánya- és kohóipara. Az
Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Ver
ein szerint 1909-ben-ben közel 190,000 munkást fog
lalkoztatott, s az összes munkabér megközelítőleg 
200 millió márkát tett ki. Legnagypbb volt a kő- 
szénbányászat munkás létszáma, ahol körülbelül 117 
ezer bányamunkás együttvéve 130 millió márkát ke
resett. — A kőszéntermelés 34.7 millió tonna volt
308.7 millió márka (értékben.

Belgium bányászatának elektromos gép
rendezését egészben véve 6800 lóerőre becsülik. Eb
ből mintegy 15 százalék a szállításra, 35 százalék 
a vizgazdászatra, 7 és fél százalék a szellőztetésre; 
és a maradvány egyéb motorikus berendezésekre 
és a tartalékra esik.

Sztfájkaozgalnalf Az amerikai Egyesült Államokban 
2 z  egyesüli bányamunkások egyhangúlag elvetették az O'nio, 
Lxüana és nyugoti Pennsylvania "állam „területéri levő 
barnaszénbányák tulajdonosainak fettételéit. Lewis, az 
északamerikai egyesült bányamunkások elnöke kijelentette, 
hogy sztrájk kimondása a végsőig való harcot fogja 
jelenteni. Erre Indianában nyolc bányatulajdonos a mun
kásoknak tonnánként 5 cent béremelést adott, mi által e 
bányakerületben elkerülték a sztrájkot. Április hó 1-én 
háromszázezer barnaszénbányamunkás lépett sztrájkba, 
bizakodva a mozgalom sikerében, mert a rendelkezésre 
álló szénkészlet legfeljebb két hétre elegendő. ^

Amerikai vasutasok. Newyorki táviratok szerint e hó 
elején különböző vasúttársaságok 3000 alkalmazottja 
sztrájkba lépett. Béremelést követelnek. A sztráj egyelőre 
csak a kikötői forgalmat érinti. Itt emlitjük meg, hogy a 
Pennsylvania Railroad Co. elhatározta,* hogy folyó évi 
április 1-től kezdve alkalmazottjainak fizetését 6°/o-al emeli 
fel. A társaság alkalmazottjainak száma 100.000 ember.

A dél-walesi munkásmozgalom szerencsésen véget ért 
és a nagy nemzeti szénsztrájk ki volt kerülhető, amennyi, 
ben a munkásvezetők ajánlatára a munkások elfogadták 
a bányatulajdonosok feltételeit.

Canada ásványtermelése. A Canadában 1909. év fo
lyamán kibányászott ásványmennyiség összértéke 90,415.763 
dollár volt. Az egész mennyiségből 10,411 955 tonna, vagyis 
27% esik a széntermelésre, 15‘9% ezüst-, 10'8°/° arany-» 
10*5°/° nikkel- és 7 8°/° rézprodukcióra,

x  ÜZLET. 5ZALLITAS0K. ^
Széntarifák. Konkrét esetből kifolyólag elhatá

roztatott, hogy zsákokban csomagolt barnaszénnek 
fedett teherkocsikban való szállításánál 10% pótlék 
számítandó, az esetben, ha a fél kifejezetten felvett te
herkocsit rendel, mivel a barnaszénnek csomagolásáról 
a tarifákban nem történt gondoskodás.

Az ezüst fém londoni átlagárai (0.925) finom uncia
ként (31.104 gr.) a következőkép alakultak: Március 10-én 
237/ i6 d., 11-én 23r>/s d., 12-én 231I/j6 d., 14-én 23ty8, 15 én 
2311/í6 d., 16-án 23^ d., 17-én 23lVic d., 21-én 23'Vie d., 
22-én 24 d., 23-án 23Vs d., 24-én 23'Vie d., 29-én 24*/w d.,. 
30-án 2478 d., 31-én 243/ltí d., április 1-én 24V8 d., 2-án 
241/s d., 4-én 24]/s d., 5-én 237/s d. — Az ezüstpiac csekély 
árhullámzással még jónak mondható.

.Kénüzlet az angol piacon élé^ketlen volt az elmúlt 
héten és a bevitel némi csökkenést mutatott; az árak 
tonnánként a következők voltak : feltárt kén 5 1., rudkén 
6 1. 15 s., kénvirág 7 1. 10 s.,

Fémárak. A londoni piac árjegyzése tonnánként 
(1016 kg), font sterling, shilling és pence értékben

márc. 4. márc. 11.
L. s. d. L. s. d.
63 10 — 63 — —
63 10 — 63 —
65 — — 64 — —
Tó — — 71 —
58 17 6 58 5 —
60 — — 59 5

146 10 _ 152 10 _
148 10 — 154 10 —
146 15 — 152 — —
149 — — 154 2 6
146 17 6 152 — —
146 — — 153 16 3

13 _ _ 12 17 6
13 7 6 13 2 6

23 2 6 23 _ _
24

14

10 24

14

10

10 — — 10 — —
171 — — 171 — —
75 — — 75 — —

9 5 _ 9 5

engedm
j  3V2°/o

> netto

R éz:
Szivoslepény és rúd:
Legjobban válogatott:
Elektrolit réz:
Réztáblák és lemezek:
Standard réz netto pénz:

3 hó
O/z:

Angol rúd hajóra száll:
Angol finomított:
Straits- ón, pénztár:

* 3 hó:
Asztráliai helyt:
Banka- ón (Holland) pénzt 

Ólom:
Spanyol v. lágy idegen :
Angol nyers köz.:

Cink:
Sziléziai köz. brand:
Angol Swansea.

Antimon:
nyers 

„ érc (basis 50%)
Nickel: (98-99%)
Aluminium (98—99%)
Higany 75 fontja (33.75 

kg)
Az 1909. évi réztermelést, réz felhasználást és réz- 

árakat Aron Hirsch és fia halberstadti cég évi jelentése 
alapján a „Frkf. Ztg.“ március hó 30-iki számában közölt 
Összeállítás szerint a következőkben adjuk: Németország
ban a behozott ércek-, hulladékok- és kénkovandból elő
állitott mennyiség 31,009 tonnára becsültetik az 1908. évi 
31,187 t. becsüléssel, de tényleges 30,219 tonna termelés
sel szemben. A kivitellel szemben mutatkozó beviteli több
let 171,390 tonna volt, holott ez 1908-ban 166,308 tonnái, 
1907-ben: 139,474 tonnát és 1906-ban 136,857 tonnát tett 
ki. A fogyasztás 194,449 tonna volt az előző két évi 
167,127 illetve 160,217 tonnával szemben. A fogyasztásból
90,000 tonna (1908-ban: 92,000 tonna, 1907-ben: 83,000 ton
na) elektromos célokra-, 83,000 tonna (1908-ban: 32,000 t., 
1907-ben 22̂ 000 t.) rézlemez- rúd- csövekre, 41,000 tonna 
(1908-ban: 40,000 t., 1907-ben 34,000 t.) sárgaréz müvekre 
2000 t. (éppen annyi, mint az előző években) vegyészeti 
müvekre és vitriol gyárakra, 23,000 t. (1908-ban: 22,000 t. 
és 1907-ben 19,000 t.) hajó gyárakra, vasutakra, szerelé
sekre stb.-re esett. — Régi anyagfelhasználás az összes 
fogyasztásnak 15%-ára becsültetik. — A világ réztermelése 
834,940 angol tonna volt az 1908. évi: 746,585 tonnával,
1907. évi: 702,044 tonnával, az 1906. évi: 741,654 tonnával 
és 1905. évi: 693,700 tonnával szemben. A termelésből esik:

az amerikai Egyesült Államokra:
Mexikóra:

Spanyolországra és Portugalliára 
Japánra

Ausztráliára 
Chilére
Németországra

Amint látjuk, Mexikó, a mely 1908-ban ötödik helyet 
foglalt el a termelők között, 1909-ben ismét második helyre

487,020 (429.790) t.
56,250 (38,200)
53.000 (52,00§)
45.000 (40,000) 
38,350 (43,000) 
35,800 (36,580) 
23,500 (23,300) „
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került. Továbbá figyelmet érdemel az amerikai Egyesült 
Államok réztermelésének emelkedése is. Amerika kivitele 
Európába 290,243 tonnáról, 301,657 tonnára emelkedett, s 
az ottani készlet 125,430 tonnáról 63,289 tonnára csökkent. 
Ezek a készletek csak részben kész réz. A réz termények
nek a bányáktól és olvasztóktól a finomítókhoz való szál
lítására és a finomitási eljárás idő tartamára körülbelül 
két hónap számítandók Ennélfogva minden év utólso két 
hónapjának réztermelése csak a következő évi január 
vagy február hónapban következik be. Tehát a készáru 
réz készlet megállapítása végett két hónap termelése 
levonásba hozandó a kimutatott készlet mennyiségből
— Miután egyes nagy olvasztó kohók csak az utolsó év. 
negyedben termeltek, ezért az átlagtermelésnek nem ha- 
todrésze, hanem 75 000 (1908-ban 80.000) tonna hozatik 
levonásba. Ekként Északamerika kész rézkészlete 1909. év 
végén 50.430 (19G8-ban 63.124) tonnára becsültetik. Ezzel 
szemben az „American Producers Comittee“ taxációja 
54.624 tonna. Az Egyesült-Államok 1909. évi többtermelését 
nem volt lehetséges kiegyenlíteni a jelentékenyen maga
sabb fogyasztással Amerikában és Európában, úgy hogy 
kénytelenek voltak nagyobb tömegeket raktárakba venni- 
Az angol, francia és amerikai nyilt rakóhelyek 1909. vé
gén körülbelül 64.000 tonnával nagyobbak, mint egy év 
előtt. — A világ fogyasztását 833.739 tonnára (1908-ban 748.330, 
1907-ben 698.026) t.-ra becsülik, 1201 t.-val kevesebbre a 
taxáit termelésnél, mig 1908-ban a felhasználás állítólag 
1755 tonnával volt nagyobb a konsumnál; 1907-ben pedig- 
a legkisebb felhasználás 4018 tonnával muttatatik ki. E 
szerint a múlt évi világtermeléssel szemben a világfogyasz

tásán felül alig mutatkozik számbavehető fölösleg. Tényleg 
aznnban mint már említve volt — Európában és Ame
rikában a készletek jelentékenyen megnövekedtek (1909. 
végén 167.455 t., az 1908 év végi 103.581 t.-val szemben.) 
Ez a látszólagos ellentmondás arra vezetendő vissza, hogy 
sok ország statisztikájában a beviteli mennyiségben régi 
anyag is bennfoglaltatik. Az országok egész soránál 
a gyártmányok bevitele mint' felhasználás van feltün
tetve, a világ fogyasztás megállapításánál azonban le
vonásba nem hozatott, habár az illető országban, melyben a 
gyártmány készült, az már mint felhasználás van számí
tásba véve. Az ekként származó külömbözet 1909-re kb.
30,000 (1908: 28,000) tonnával vehető, a  világ felhaszná
lásból esik : Németországra 195,449 (187,127) tonna, Angol
országra 110,648 (143,492) tonna, Franciaországra 85,688 
(8q,509) tonna, mindeme három országra együttesen 
390,785 (402,128) tonna, ezzel szemben Északamerikára 
314,755 (214,734) tonna. -

A réz piaci helyzetét optimisztikusan ítéli 
meg a jielentés. Hogy a Standard réz ár 1909. folya
mán mintegy 60 1. körül mozgott, dacára a nagy 
készleteknek, e2'azt mutatja, hogy a rézipar hely
zete aránylag véve kedvező. Az amerikai termelők
nek a termelés elhelyezésére vonatkozói megegye
zését illetőleg abban a véleményben van a jelen
tés, hogy a termelés a közel jövőre nézve már ieí- 
érte legmagasabb fokát, míg ellenben a fogyasz:- 
tás emelkedni fog. Valószínűnek tartjlák, hogy egy 
tényleg alkalmazott mérsékelt korlátozás jelenté
kenyen emelné az árfolyamot.

Versenytárgyalási hirdetmény.1385. szám 
1910.

A vrdniki m. kir. kőszénbányahivatal 60 (hatvan) 
darab kettős munkáslakás és a hozzátartozó 30 (har
minc) drb mellékhelyiség és szemétgödör, 15 (tizenöt) 
drb sütőkemence és kút létesítésére nyilvános Írásbeli 
egységáras versenytárgyalást hirdet.

Ajánlat kevesebb számú lakóépület vagy mellék- 
épület teljes helyreállítására is tehető, ellenben egyes 
munkanemekre esetleg érkező ajánlatok nem fogadtat
nak el.

A fönt említett munkálatok biztosítása céljából 
1910. év április hó 20-án déli 12 rórakor fog a m. kir. 
kőszénbánya hivatal hivatalos helyiségében az ajánlati 
versenytárgyalás megtartatni.

Ennélfogva felhivatnak mindazok a hazai iparo
sok vagy vállalkozók, kik üzletük gyakorlására ható
sági engedélylyel bírnak, s a fönt említett épités keresz
tülvitelére hajlandók, hogy ezen munka elvállalására 
vonatkozó és egykoronás okmánybélyeggel (mellékle
tek 30 filléres bélyeggel) ellátott zárt, lepecsételt borí
tékban elhelyezett ajánlataikat az ajánlati költségvetés
sel együtt „Ajánlat az 1585/1910. sz. versenytárgyalási 
hirdetmény alapján a vrdniki m. kir. kőszénbányahiva- 
talnál építendő munkáslakóházakra“ felirattal a kitűzött 
nap déli 12 órájáig nevezett hivatalnak beadják, meg
jegyezvén, hogy távirati, szóbeli vagy késve érkezett 
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak, úgyszintén 
nem vehetők figyelembe oly ajánlatok, melyek a fel
tételektől eltérnek, szabálytalanul vannak kiállítva, a 
vállalkozó vagy meghatalmazottja által aláírva nincse
nek, javított vagy vakart szövegüek.

A versenytárgyalási napot megelőző nap vagyis 
legkésőbb április hó 19-én az ajánlati költségvetés fel- 
keritetf végösszegének 5°/o-a bánatpénz tejében a 
vrdniki m. kir. kőszénbányahivatal pénztárába befize
tendő, ahova posta utján is küldhető, a befizetés telje
sítése az ajánlatban felemlítendő, pénztári nyugtató 
csatolandó.

A bánatpénz akár készpénzben, akár állami leté
tekre alkalmas értékpapírokban elfogadtatik, értékpapi-
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rok aj)udapes*i áru- és értéktőzsdén legutóbb jegyzett 
árfolyám szerint, der legfeljebb névértékkel számít
tatnak.

Az ajánlatban, illetve ajánlati költségvetésben 
számokkal és betűkkel kiírandó az egységár és válla
lati összeg, megnevezendő az épités határideje, fizetés 
és jótállás feltételei, s határozottan kijelentendő, hogy 
ajánlattevő a szóban forgó munkákra vonatkozó mű
szaki műveletet, valamint az általános részletes és vál
lalati feltételeket, melyek nevezett hivatalnál a hivata
los órák alatt bármikor megtekinthetők, ismeri és azo-: 
kát ajánlatára nézve érvényesnek elfogadja.

Az ajánlat, valamint az ajánlati költségvetés 
nyomtatványát és feltételeket nevezett hivatal ajánlat
tevők kívánságára példányonkint 3 korona árban 
megküldi.

A versenytárgyaláson ajánlattevők vagy igazolt 
felhatalmazottaik jelen lehetnek.

Alantirt m. kir. hivatal fenntartja magának a jogot, 
hogy ajánlattevők között, tekintet nélkül az^ajánlati 
ös&zegre, szabadon választhasson, esetleg az összes 
ajánlatokat elutasíthassa.

Olyan ajánlattevők, kik a pályázat tárgyát képező 
munkák teljesítésére törvényes képesítéssel nem bírná
nak, kötelesek ajánlataikban ily képesítéssel bíró megbí
zottat megnevezni és annak képesítését és megbízható
ságát igazolni.

Amennyiben pedig ajánlattevők a m. kir. hivatal
lal összeköttetésben eddig nem állottak, illetve előtte 
ismeretlenek, már az ajánlat benyújtásakor és pedig 
az illetékes kereskedelmi és iparkamara bizonylatával 
tartoznak megbízhatóságukat és szállító képességüket 
igazolni, mert különben ajánlataik a Közszállitási sza
bályzat 28. §-a c) pontja értelmében figyelembe nem 
jöhetnek.

Vrdnik (Slavonia), 1910 március 21.

NI. kir. kőszénbányahivatal.


