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A nemzetközi bányamunkás 
kongreszusról.

Brüsszelben ez év augusztus havának második 
felében tartja a nemzetközi bányamunkás szövetség 
második évi kongresszusát. Az első tudvalevőleg 
ZZ.ZT- évben szintén Brüsszelben volt és azon hatá- 

k'd^resszLísiikaL mivel azon az ala- 
ű ü l ; az érdemleges tárgyalásra
3 3 : er* nczn E k^igresszuson vesznek
e*>>sz: részi 3. szeparasztik-us pxogrammjukról is
meretes Hirsch-Vi'unkelsch.féle bányaegyesület mun
kásainak küldöttjei, valamint a németországi len
gyel bányamunkások egyesületeinek meghatalma
zottjai is.

Korántsem kell hinnünk, hogy e kongresszus 
szociálista gyülekezet volna. Szociális annyiban és 
abban a tekintetben, hogy mint egy hatalmas és 
talán a leghatalmasabb muinkásszövetség, kulturális 
életének megvitatását és megjavítását célozza anyagi 
jóllét és szellemi képesség tekintetében. Meg ab
ban, hogy a haladó korral lépési* akar tartani jés 
érdekeit, mint impozáns testület, nemzetközi érte
kezletek formája segélyével megvédi. Ekép tárgy- 
sorozataiban csakis oly programmal találkozunk, me
lyek az előrehaladotabb nyugaton nem izgatás és 
más hasonló jelzőkkel illetettnek, hanem már félig- 
meddig megvalósultak, vagy megvalósulni fognak. 
S e megvalósultak javítása, vagy a megvalósitan- 
dók helyes irányban való kiviteléről van ott szó. 
A kongresszus fogja eldöinteni: életbe lépjen-e a 
munkások által választott és az állam által hiva
talosan elismert, s a bányamunkások érdekeire és 
életbiztonságaira felügyelő bányaellenőrök intézmé
nye, törvényes szabályozása a 8  órai munka
időnek a be és kiszállás számításával együtt, 
törvényes szabályozása a 6  órai munkaidőnek 
a vizes és nedves helyeken, a vállalkozó és 
munkás közti bérdijak szabályozása, a 14 éven aluli

gyermekek alkalmazásának kizárása a bányaiparnál 
a felszínen, a 16 éven aluli gyermekek alkalmazá
sának kizárása a bányában, teljes kizárása a "bánya- 
iparban a női munkának, a törvényes szabályozása 
a bányában elhalálozott, vagy megrokkant bánya
munkás nyugdíj ügyének az elhunyt hátrama
radottjaira való vonatkozással is, indítvány a nem
zetközi bányamunkásszövetség titkárainak, sűrűbb 
és állandóbb való levelezése tárgyában, indítvány egy 
szervezendő nemzetközi bányamunkástanács létesí
tése és annak gyakori összejövetele tárgyában és 
végül az angol csoport azon indítványa, hogy a 
kongresszus ezentúl minden második évben hivas
sák csak össze mindég más és máshol^ fentartva 
természetesen azt* hogy esetleges szükség esetén 
rendkívüli kongresszus is összehivassék.

Egyik másik tárgya e "kongresszusnak talán 
merész és legkevésbbé jogosult követelmény, vi
szont némelyik talán túlhaladott is, de mindenesetre 
nemkevésbbé érdekes és igen tanulságos. Megtehet
jük az összehasonlítást hazánk és a fejlett külföld 
viszonyai között és következtetéseket vonhatunk 
abból. Van talán olyan programmpontja is e kon
gresszusnak, mely már nálunk régbevezetett és be
vált is és végül olyan is, mely a mi szemünkben 
szokatlan és kissé furcsa, de nagyjában azért mggis 
nagyszabású ez ta programm és nagy és hosszas 
munkát igényel annak megvitatására.

A mi munkásaink azon részt nem vesznek. 
Nem pedig azon okból, mert nem tagjai a szövet
ségnek, de semmiféle más szövetségnek sem. Mos
tani bánya viszonyunknak megfelelő a munkásügyünk 
és ha van is egyett-mást tennünk, megtesszük azt 
nemzetközi kongresszus nélkül is, talán annak nyo
main. Mit is keressünk ott, mikor a mi viszonyaink 
és az ottaniak közt oly nagy különbség van és 
ahonnan mi még igen messze tartunk___
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A német káliipar köréből.
A Reichstag1 kálibizottságában tárgyalás alatt álló 

törvényjavaslat belföldi ártáblázatát a káli iparnak 
kedvezőbb uj ártáblázattal pótolták. Mint Berlinből 
értesülünk, a törvényjavaslat ujabbi szövegében a 
Schmidtmann-féle müvek érdekeit is ki fogja elé
gíteni, ami különösen az Aschersleben miinél ér
dekelt német részvényeseket érinti örvendetesen. A 
törvényjavaslat szerint a kontingensen felüli szállí
tásánál fizetendő 16 márka adó az államot illeti 
meg, ezt természetesen az amerikai kontrahensek 
(Bradley) kötelesek lesznek megtéríteni a német el
adóknak. Április hó 30-án a kálibizottság végre első 
olvasásban eIfogadt§ a törvényjavaslatot. Most ál
talánosan az a kívánság nyilvánul meg, hogy azt 
a Reichstag plénuma is mielőbb megszavazza.

*

A káliszindikátus, illetőleg ennek nagyvásárlói 
tudtul adják, hogy májusra és juniusra következő
u.'n my,ári bonifikációt biztosítanak minden 1 0 . 0 0 0  

kg. szállításnál: Kainit 7.50 márka május havi és
5 márka junius havi azonnali szállításra; Carnallit 
9o/o tiszta káli tartalommal, 5 márka májusra és 
3*5 márka juniusra; 20—22o/0-os trágyasó 1 2  márka 
majuo/osra és 9 márka juniusra; 30—32o/0-os trá
gyasó 16 márka májusra és 1 2  márka juniusra; 
40—420/o-os trágyasó 21 márka niájusra és 15 márka 
juniusra. A szindikátus fezzel azt akarja elérni, hogy 
az őszi nagy kereslet némileg eloszoljék a különben 
gyenge nyári hónapokra. Nagyon kétséges azonban, 
vájjon déri-e ezt a célját, mert a fogyasztók nem 
szoktak készletre vásárolni. De ha elérte a célt, 
akkor ez a káliüzlet-kezelésben jelentékeny előhala- 
dást fog jelenteni a káli-ipar fejlődésének nagy elő
nyére. Mindazáltal nem hagyható figyelmen kivül, 
hogy egyes müvek termelvényei különösen hygros- 
kopiküs természetűek. Ezek nem engedik meg, hogy 
készletben tartsák, az ily müveket tehát az üzlet
elosztás tekintetében csak kevésbbé érdekelhetik a 
szindikátus részéről 2  hónap tartamára adott fenti 
bonifikációk.

*

Nem lehetetlen különben, sőt valószinü, hogy 
a káliszindikátust az a körülmény is birta erre az 
elhatározásra, hogy április havi szállítása mintegy 
3 millió márkával maradt vissza az előző év április 
havában szállított mennyiséggel szemben. Ebből a 
csökkenésből az északamerikai Egyesült Államokra
80.000 q tiszta káli esik mintegy 2  millió márka 
értékben. Ezt a visszaesést a szindikátuson kivül 
álló kálimüvek (Aschersleben, Sollstedt és Einigkeit) 
forcirozott kivitelének kell tulajdonítani.

*

A szindikátuson kivül álló müvek annyit szál
lítottak ki Amerikába, amennyit csak lehetett, s 
ezt a taktikát következetesen folytatják. De a szin
dikátus is élénk üzletet folytatott az év első ne
gyedében, s pl. januárban 95 nagy hajórakományt 
küldött-Amerikába. Az amerikai fogyasztás 1909-beí 
netto 34 és fél millió márka értéket képviselt, a 
szindikátus össztermelése pedig 115 millió volt. Az 
amerikaiak főképen a magas kálitartalmu árut kap
ják, amelyből legtöbb haszon jön, a nyers sók 
aránylag csak kevés hasznot adnak. A netto árak 
megközelítőleg nem magasak, de ezekhez számí
tandók a szállítási költségek, melyek az árakat je
lentékenyen felszöktetik. Németországban az eddigi 
árak mellett egy kocsirakomány inetto ára 143 márka, 
ennek az árunak árát Amerikában 339 márkánál 
többre számítják.

♦
m m

Említést érdemel, hogy a hannoveri Einigkeit 
magántársulat 1909-ben 612.220 márka tiszta jöve
delme csak' 474.917 márka volt. A termelés meny- 
nyisége 1909-ben 250.000 márka értéket képviselt 
az 1908: évi 300.000 márka értékkel szemben. A 
társulatnak további kilátásai is megnyugtatók, a 
délamerikai trust-tel fennálló szerződése folytán. Egy 
második akna számára most nyitási munkákat és 
fúrásokat kezdett.

*

Hivatalos statisztika nyomán közölhetjük végre, 
hogy az 1910. év !eteő negyedében következő meny- 
nyiségek kerültek kivitelre a három fő-sónemből, 
összehasonlítva az előző 1909. év első negyedében 
kivitt mennyiségekkel.

K i v i t e l  a k ü l f ö l d r e  á l t a l á b a n :  
1 0 0 0  márkában

nyers só
chlorkálium
káliumszulfát

1910

2990
828
196

1909

1739
414
138

1910-ben * 
-|- több 
— kevesebb 

+  1251 
4- 414

58
Együtt 4014 2291 +  1723

iv i t e l  az  a m e r i k a i  E g y e  s ü l t  Á l l a m  o k b a :
1 0 0 0  márkában

1910-ben
1910 1909 -)- több

— kevesebb
nyers só 1834 554 +  1280
chlorkálium 551 414 +  137
káliumszulfát 98 138 -  40

Együtt 2483 1106 1377
A 2481 lezer márka értékű sóból pedig Schmidt

mann-féle müvek 967 ezer márka értékű nyers sót,
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298 ezer márka értékű chlorkáliumot és 55 ezer 
márka értékű káliumszulfátot, összesen 1 millió 320 
ezer márka értékű sót, a szindikátusban levő müvek 
és az Einigkeit magántársulat pedig együtt 867 ezer 
márka értékű nyers sót, 253 ezer márka értékű chlor
káliumot és 43 ezer márka értékű káliumszulfátot, 
összesen tehát 1 millió 163 ezer márka értékű sót 
vittek ki Amerikába.

x  HflZfll HÍREK. X
M ágnások * m int bányavállalkozók. Néhány 

nap előtt hire járt, hogy Vanderbild Gladys férje, 
gróf Széchenyi László Resicán járt, ahol egy pér 
alatt álló szénterületet akar megvásárolni. Ugy 
látszik, hogy a csoportnak, amelyet a vállalkozó- 
szellemű gróf is képvisel, nagy céljai vannak a 
bányászat terén. Az oravicai bányakapitányságnál 
már be is jegyezte magát az uj cég egy szabad- 
kutatás erejéig. A céget mint szabad egyesülést 
a következők jegyzik gróf Andrássy Sándor, dr. 
Dxngyerszkv Gedeon, gróf Eszterházy Móric Mik- 
k  gróf Szipáry  László, a Széchényi grófok kö

r i  EulL  Lss.’I n  és Líszló. végre dr. Balkay Béla j 
hÉzyiSjtgisz- És egész  vállalkozásnak az adja 
raeg * }e!-egéT, hegy legelőször e^v peres terüle
tet szemeitek ki és szakértőnek a bányajogászt 
vették magukhoz. A tapogatódzások már eddig is 
egye« virágzó, bányák periférájára szorítkoztak. 
Különösen az állam vasuttársaságot szemelték ki.

Bányaorvosi kinevezés. Â  m. kir. pénsügy- 
minister D. Deutsch Miksa zágoni körorvost az 
állami szénbányászati tisztviselők egyesitett lét
számának VIII. fizetési osztály 3. fokozatába ideig
lenes minőségben a petrozsényi kir. kőszénbánya- 
hivatalhoz bányaorvossá kinevezte.

K itüntetések. A király Riethmüller Károly 
bányaüzemvezető felügyelőnek, a Ferencz Jozsef- 
rend lovagkeresztjét, dr. Löbl Gyula társpénztári 
orvosnak a koronás arany érdem keresztet, Klupák 
Miksa felmérőnek az arany érdem keresztet s végre 
Kazmács János és Tróbert Ferencz felvigyázónak 
a koronás ezüst érdem keresztet adományozta.

A nyugatm agyarországi kőszénbánya r. t.
handlovai bányájában erősen folynak a berendez
kedésre való munkálatok. A term elés és kis m ér
tékben űzetik. Miután megvan a remény arra hogy

a bánya nemsokára üzembe kerül, a bányavállalat 
az államvasutakhoz fordult, hogy szenének köri- 
tékét és calorim etriáját állapítsák meg és ez ala
pon szállitás iránt folyamodjék. — Mint értesülünk 
e próbák fényesen sikerültek, mivel az államvasu
tak vegyvizsgáló intézete a handlovai szén calori
m etriáját többszöri próbák vételezése után 5700— 
5900 caloriában állapította meg. A handlovai szén 
e magas caloriája hivatva van a versenyt a be
özönlő külföldi szenekkel felvenni. Egyébként a 
tények alapján az államvasut nevezett társasággal 
egy igen jelentékeny mennyiség szállítására folytat 
tárgyalásokat.

Dinamitrobbanás. Súlyos szerencsétlenséget oko
zott egy munkás vigyázatlanséga folytán Breznó bányán 
a felrobbant dinamit. A szerencsétlenség annál inkább 
súlyosabb, mivel 3 halálesen kivül 2 súlyosan és 2 
könnyebben sebesült áldozata van a robbanásnak. Hihe
tetlen, hogy ez eset megtörténhetett, mert a szerencsét
lenséget egy oly munkás okozta, ki már évek óta kellő 
gyakorlatot szerezhetet volna, hogy kell a dinamittal 
elbánni és jól tudhatta, hogy könnyelmű gyorsaságának 
következményei mennyire végzetesek lehetnek. Egy kis 
türelem és elővigyázat és a pusztulás nem történhetett 
volna meg. Szirák Miklós a város melletti kőbányában, 
hol a vasút részére fejtik most a köveket, nedvesnek 
találta a dinamitot és ezért azt nyilt tűzön melegítette 
Ugyan-e tűznél tanyázott egy csomó ember, kik krump
lit sütőitek. Egy heves szélroham az edényt, mely egy 
botra voit akasztva, a tüzbe sodorta, hol az explodált. 
Rettenetes következménye volt a robbanásnak. A közel
ben levő kőrakás kövei szerteszét iöpültek. Szirákot 
darabokra tépte szét a robbanás és közelben levő két 
kis fiú szintén meghaltak. Más két munkás súlyosan és 
ismét más két munkás könnyen sérült meg.

Uj képviselet Budapesten. Á  mintegy 50 év 
óta fennálló Leippel Vilmos bányalámpa gyár 
Bochumban (Westfalia) gyártmányainnk képvisele
tével Ausztria és M agyarország részére Ligeti és 
Biró (Vigszinház-utca 5.) céget bizta meg. Leippel 
Vilmos cég gyártmányainak kitűnő tulajdonságai 
az egész kontinensen nagy keresletnek örvende
nek és szakkörökben igen nagyra becsülik a cég 
által előállitott bányalámpákat.

A koksz kövezetvám airól. Mint tudvalevő, a 
székesfőváros tanácsa a koksz kövezetvámát a fő
városi gázgyár koksz termekeinek biztosítására az 
idegen koksztermékek kövezetvámját 6  fillérről 24 
fillérre emelte. Ez emelés élénk feltűnést keltett az 
érdekelt körökben és nagy beszélgetés tárgyát ké
pezi, ugy ho£y az ^iparkamarából, hol Thék Endre

j  r  |  f  u megbízható, szolid és olcsó beszerzési forrása ■
n e S t e K e K  Krayer E. és Társa, Budapest

és ---------------------  -------------------------- festék-, kence- és la k k g y á r a ------------- *------------
F ő r a k t á r  és  i r o d a :  Ő cs. és kir. Fensége, József főherceg udv.

■  ■  \ r  V á r y i- l í t  fi szállítója. A m. kir. államvasutak, állami
■  ■  VdLZI-Ul D. az. g g p _  gs vasgyárak, az összes waggongyá-

„Krayer festékudvar.“ rak, Budapest főváros szállítói.
lakkok
(B 318/40)
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kamarai tag hozta elő a legközelebbi székesfővá
rosi közgyűlésen is szóba fog kerülni. Nem óhajtunk 
e kérdés érdemei részébe részletesen belebocsát
kozni, mivel legőszintébben megvallva egyik félnek 
sincs tökéletes igaza és egyébként sem érint ben
nünket közelebbről, de lehetetlen, hogy e kér
dés egy meg nem világított részét ki ne emel
jük. Szerintünk jogos és méltányos dolog az, hogy 
a főváros termékeinek elhelyezését biztosítja a be
özönlő idegen osztraui £s angol koksz ellen. Jogos 
és méltányos, hogy ép a fővárosi fogyasztásra való 
tekintettel csinálja e lépést, mert igy a fővárosi fo
gyasztás kitűnő termékü gázkokszból nyeri fedezé
sét. A vidék kis kokszfogyasztását bőven ellátják 
a gázsgyárak közül a pozsonyi, nagyváradi. M a l 

most mért kerüljön a budapesti gázgyár terméke 
vidékre és csináljoi versenyt az ottani gyáraknak 
a külföldi koksz jóvoltából. Vagy csak épen azért, 
mert a budapesti kokszkereskedőket éri e drágu
lás következménye; mivel folyó szerződéseik sze
rint e kövezetvám drágulás következményeit egye
dül ők viselik és nem tudják1 ezt á fogyasztó nya
kára áthárítani. Az ip,ari fogyasztást drágulás nem 
éri; mivel a xendelkezés szerint ipari szén után a 
felemelt kövezetvám visszatérítése jár. És ezt nem 
tudni mi okból, de a lármázok agyonhallgatják. Pe
dig kár erről nem beszélni, mert hisz épen ez a 
tény az,, melynek alapján teljesen eliminálódik a 
vélt sérelem és csak az elspekulált kereskedőre ma
rad a drágulás.

Tolnaváralján szívélyes búcsút vett az ottani 
intelligencia Udvari Molnár bányatisztviselőtől, ki
9  évi pontos és lelkiismeretes szolgálata után tá
vozik az ottani bányatársulattól. Udvari visszavo
nul tolnai birtokaira gazdálkodni.

Az aranymosási külmérték uj üzemi rend
tartása tárgyában az oravicai magy. kir. bánya- 
kapitányság egy 5 pontból álló rendeletet adott 
ki, melynek tartalmából kiemeljük 1 . A külmér- 
tékek köteles üzem betartása május 15-től szeptem
ber 15-ig terjed. 2 . A külmértékes a m ondott idő 
tartam ára legalább 2  munkást tartozig állandóan 
alkalmazni. 3. A végzett munkálatról és eredm ény
ről a külmértékes köteles szeptember végéig ki
m utatást készíteni. 4. A köteles kiszabott munkán 
kivül a külm értékesnek joga van tulmunkát is vé
geztetni. 5. A földtulajdonos és külmértékes viszont 
az ált. bt. 100—103. §. szabályozza.

A szápári kőszénbánya részvénytársaság f. é.
május hó 2 -án tartotta 1-ső rendes közgyűlését, a 
melynek tárgysorozata a következő volt: 1 . Az igaz
gatóság és a felügyelőbizottság jelentése îz 1909. 
üzleti évről. 2. jk t  1909. évi mérleg megállapítása 
s Határozathozatal a veszteség fedezete tárgyában.
3. A felmentvény megadása az igazgatóság és a

felügyelőbizottság részére. 4. A felügyelőbizottság 
tiszteletdijának megállaptása. 5, A felügyelőbiizottság 
választása. 6 . Az alaptőkének 800.000 koronával való 
felemelése és ennek megfelelő alapszabálymódosi- 
tások. 7. Az elsőbbségi kötvényeknek a kibocsáj- 
tandó uj részvényekkel való beváltása. 8 . Egyéb in
dítványok. A közgyűlés elé terjesztett mérleg a kö
vetkező adatokat tartalmazza: Vagyon: Bányabir
tok 1,312.112.52 K. Gépek 47.554 K. Épületek 
69.646.43 K. Telkek 32.240 K. Automobil 18.000 K  ̂
Pénzkészlet 1.60 K. Anyagok és eszközök (leírás 
után) 20.081.49 K. Irodai berendezések (leírás után) 
1 0 0 0  K. Letétek 195 K. Adósok 319.787.91 K. Szén
készlet 4000 K. Veszteség 187.566.94 K. Teher: 
Részvénytőke 1 ,2 0 0 . 0 0 0  K. Elsőbbségi kötvények
800.000 K. Hitelezők 12.185.89 K. Nyereség- és 
veszteségszámla: Veszteség: Alapítási költségek (le
írás) 16.923.20 K.- Kamatok 447.96 K. Leírásokért
5425.62 K. Általános költségek 183.62.079 K. Nye
reség: Szénért 18.901.93 K. Veszteség 187.566.94 K. 
Vizsgálva közelebbről a mérleg adatait azt látjuk, 
hogy a bányabirtok 1,312.112.52 korona értékben 
szerepel "a m érlegben; ehhez nem füzünk egyébb 
m egjegyzést ez vép*tére is becsü vagv még inkább 
feltevés dolga; ha lesz a bányában szén, megéri ezt 
az összegét, ha pedig nem lesz, hát nem togja 
megérni. A becsü mindenestre igen alapos lehetett, 
mert hiszen egész 52 fillérig lett pontosan becsülve. 
Szép tétel a »pénzkészlet 1.60 K. Ez az ê gy tétel 
minden *pemos¥hemesnél szebben bizonyítja a mér
legnek szigorúan alapos összeállítását. Mert hát ar
ról senki sem tehet, hogy épen december 31-én csak 
160 fillér volt a pénztárban. Hiszen, ha szépíteni 
akarták volna a mérleget, mily könnyen betehettek 
volna a pénztárba 160 koronákat is. De nem; a 
mérleget szépíteni nem szabad és igy; tudjuk, hogy- 
december 31-én a társaságinak 160 fillér készpénzle 
volt. De ilyen szépnek a legjobb akarattal sem mond
hatjuk az Adósok 1319787.91 K tételt, már csak azért 
sem, mert nem értjük. Ki vagy kik tartoznak a vál
lalatnak 319787.91 koronával? Árukövetelés ez nem 
lehet, mert hiszen einnyi szenet majd csak Azután 
fog még talán szállítani a társaság, így hát lehet
séges, hogy bankárüzletet folytat és* pénzkölcsönök 
adásával foglalkozik. Tőkéje van hozzá, lévén 160 
fillér pénzkészlete. Ezek után még csak! a »leírások« 
tételével foglalkozunk. A vagyonmérlegben ismétel
ten ott áll »leírás után«, úgy hogy indokoltan várha
tunk kellő leírásokat. És csakugyan vannak leírá
sok 5425.62 K erejéig. Már mqst a mérleg vagyon- 
oldala összesen 1,468.393 K oly tételeket tartalmaz, 
amelyekből leírás okvetlen eszközlendő és amelyek^ 
lyekből a társaság le iá irt 5425 koronát, vagyis 
összesen és átlagosan 4o/0 .ot. Eziek után pedig in
dokolt nagy érdeklődéssel várjuk a legközelebbi mér
leget.

1910. május 8. (19. sz.)A Bánya
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Uj bányavállalati részvénytársaság. Dunán
tuli bányavállalatok részvénytársas.ág cimen uj 
bányavállalati részvénytársaság alakult Budapest 
székhelylyel. A társaság vezetői Szerémy Gyula 
Ferdinánd és Szalkay Zoltán.

B O R H E G Y
Í.ITHI UM05 BORVIZ

B o rh e g y i  a legolcsóbb -iithionviz. Sziklából fakadó 
természetes ásványvíz, Üdít és gyógyít! Megrendelhető: 
A „Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli R.-T.“-nál, 
(B K 3331 4 4) Budapest. Telefon 162—84.

KÜLFÖLDI HÍREK / \
Bányaadományozás. Berlini tudósítónk jelenti, 

lűgj zz ottani német-osztrák bányaegyletnek 
Hsnsőerg kerületében barnaszén kiaknázására 
UCÖCOj területet adományoztak.

Xé t í Ofszág köszéakőksz kivitelének emelke
dése. Az 1910. eső negyedévben 9.37 rtTiliió q volt a 
kokszkiviíel az 1909. év első negyedében kivitt 8.35 
q-val szemben^ A kivitel eszerint 12%-al emelkedett. 
Belgiumba és Franciaországba jelentékenyen többet vit
tek ki, ellenben az Ausztria-Magyarországba kivitt meny- 
nyiség erősen csökkent. Ausztria-Magyarországba ugyanis 
1910. március hó végéig csak 1,549.622 q. kőszénkok
szot hoztak be Németországból az 1909. évi első negyed
ben behozott 1,952.813 q-val szemben.

Az amerikai szénbányamunkás-sztr^jk vége. 
Pittsburgból jelentik, hogy a szénkerületben a munkások 
sztrájkja megszűnt. Magasabb béreket és egyéb kedvez
ményeket biztosítottak a munkásoknak.

.  *
Az amerikai „United States Steel Corporation“

üzleteredményei. Néwyorkból jelentik, hogy az év első 
negyedében — a rendes üzemi költségek levonása után
— 37,617.000 dollár összbevételt értek el az 1909. év 
negyedik negyedében elért 40.971.000 és 1909. év első 
negyedében elért 22,921.000 dollár összbevétellel szem
ben. A kisebb müvek törlesztési alapja, valamint leltár- 
apadás stb. cimü levonások után 31,503.000 dollár tiszta 
bevétel mutatkozik az 1909. évi negyedik negyed 34 
millió 400.000, illetőleg 1909. évi első negyed 19,185.000 
dollár tiszta bevétellel szemben. A negyedévi többlet a 
kamatok és osztalékok levonása ulán 6,533,000 dollárt 
tett ki. Ez az 1909. negyedik negyedben 16,263.000 és 
1909. első negyedben 3,027.000 dollár volt. A raktáron 
levő készlet 1910...március hó végén 5,403.000 tonnára 
rúgott, mig 1909. december végén 5,927.000 t. és 1909. 
március végén 3,543.000 tonna volt a készler. A törzs- 
részvényekre negyedévi VUQh  osztalékot szavaztak meg? 
ami egész évi 5 % osztaléknak felel meg. Az előző év
ben fizetett összes osztalék 4% volt. Elsőbbségi rész
vényekre a szabályszerű lW o osztalék esik.

A spanyol bányatársulatok nemzetisége
Madridból érkező jelentés szerint a spanyol kor
mány és az idegen bányatársulatok között meg
egyezés jött létre, a mely szerint minden társulat
nak, mely Mellilla körzetében telepszik le, spanyol 
nemzetiségűnek kell lenni, és munkásainak bérét 
spanyol pénzzel kell fizetni.

A szicziliai kénüzlet 1909. évi statisztikájából.
Az egyes termelő helyeken 1909-ben vasúton 355.978 
tonnát és más jármüveken 46.375 tonnát, összesen tehát 
402.353 tonnát szállítottak. Ezzel szemben 1908-ban 
404.297 tonna volt a szállitás, vagyis 1944 tonnával több. 
A kivitél az egyes termelő helyek szerint részletezve 
a következő volt, összehasonlítva a zárjelben levő 1908. 
évi adatokkal Catániából exportáltak 140.838 (146.043) 
tonnát, Porto Empedode 93,397 (112.806) t., Licata 
120.365 (105.016) t., Termini 10.112 (11.436) t. és Pa- 
lermoból 241 (896) t,, vagyis együtt 364.953 (376.197) 
tonnát. E szerint Licatából 15.349 tonnával exportáltak 
többet, ellenben kevesebb volt az export: Cataniából 
5.205 tonnával, Porto Empedocle 19.409 t., Termini 
1,324 t. és Palermoból 655 tonnával. Az 1909. évi kén
export tehát összesen 11.244 tonnával csökkent a meg
előző 1908, évi kén ezporttal szemben. A kivitelből az 
egyes államokra eső kénmennyiség a következőleg osz
lik meg: Ausztria-Magyarország 26.560 (22.087) t., Bel
gium 16.378 (8.748) t., Dánia 335 (114) t., Franciaország
90.241 (96.447) t., Görögország 12.005 (16.253) t.,- Hol
landia 8.708 (9.707) t., Nagybrítania és Malta 19.860 
(20.598) t., Németország 28.538 (30,330) t., Olaszország 
48.728 (58.911) t., Oroszország 18.583 (14.068) t., Por
tugália 14.378 (12.713) t., Spanyolország 6.657 (4.977) 
t., Svédország és Norvégia 19.569 (30.253) t., Szicília 
1403 (2243) t., európai Törökország 1.289 (2.213) t., 
ázsiai Törökország 3.016 (6.373) t., brit India 4.613 
(3,320) t., Egyptom 347 (205) t,, Algir és Tunisz 5792 
(4.528) t., amerikai Egyesült-Államok 16.972 (12.481) t., 
közép és dél Amerika 7.085 (3.404) t., Ausztrália 2.312 
(5.748) t., egyéb államok 11.584 (10.476) t. Az 1909. év 
végével a következő kénmennyiség maradt készletben: 
Catania 55.893 (57.122) t., Porto Empedocle 430.962 
(371.526) t., Licata 157.592 (181.154) t., Termini 3.081 
(6.170) t., Palermo 352 (447) t., együtt: 647.880 (616.419) 
t. Eszerint tehát az 1909. év végén 31.361 t. készlet 
növekedés volt a megelőző 1908. évvel szemben. Végül 
az évi tényleges eladást a következő táblázat mutatja:

1909 1908 1909-ben
+  több

— kevesebb
Catania 177.821 t. 50.979 t. +  126.842 t.
Porto Empedocle 96.339 79.454 „ +  16.885 
Licata 91,236 „ 59.262 „ +  31.974 „
Termini 7.198 „ 15.722 „ -  8.524 „

Együtt: 372.594 t. 205.417 t. +  167.177 t.
Oroszország 1909. évi réztermelése. Kerületek 

szerint termeltek: az Ural kerületben: 530.778 púd-; 
Kaukazusban: 391.200 púd-; Altai kerületben: 2940 
púd-, Szibériában: 150.582 púd rezet, a vegyi intéze
tekben pedig 57.983 pudot nyertek. Az összes termelés 
tehát 1,126.584 púd vagy 18.065 hosszú tonna. Az 1908. 
évvA szemben 101.140 púd vagy 1630 tonna több 
termelés.
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Franciaország 1909. évi széntermelése. A „Jour
nal Officier-ben közölt hivatalos statisztika szerint 
1909-ben 37,253,205 t. feketekőszenet és anthracitot, 
továbbá 718.553 t. barnakőszenet, együttvéve tehát 
37,971,758 tonnát, vagyis az 1908. évvel szemben 
587.374 tonnával többet termeltek. A széntermelő 40 
departementből 10 termelt 500.000 tonnán felül. Ezek: 
Pas de Calais 18,409.379 t. kőszénnel, Nord: 6,522.222 
t. kőszén- és anthracittal, Loire: 3,6á8.579 t. kőszén- 
és anthracitfal, Gard: 2,013.497 t. kőszénnel és 20.708 t. 
barnaszénnel, Saone et Loire: 1,937.874 t. kőszén- és 
anthracittal, Aveyron: 952.521 kőszénnel és 9344 t. 
barnaszénnel, Tarn: 847.790 t. kőszénnel, A llier: 
611,602 t. kőszénnel, Puy-de-Donie: 584.821 t. kőszén- 
és anthracittal, Bouches-du-Rhone: 597.924 t. barna
szénnel. Az említetteken kivül az 1000 tonnán felül ter
melő departementek a következők: Basses-Alpes: 
50,841 t., Vosges: 23.810 t., Hante-Saune: 5638 t., 
Ardeche: 3449 t., Pyrénées-Orientales: 2565 t., Doubs : 
1987 t. és Vaucluse: 1456 t. barnaszéntermeléssel Az 
egyes szénmedencék között következőleg oszlik meg a 
termelés: feketekőszén és Anthracit: Nord és ,Pas de 
Calais 24,931.601 t., Loire: 3,730.101 t., Bourgogne és 
Nivernais: 2,102.531 t., Gard: 2.056,498 t., Tarn és 
Aveyron: 1,816.466 t., Bourbonnais: 645.150 t., Auvergne :
535.485 t., Alpes occidentales: 377.984 t., Hérault: 
268.667 t., déli Voges-ek: 205.273, Creuse és Correze: 
152.171 t., nyugati Franciaország: 131.278 t. Barna
kőszén: Provence: 548.765 t., déli Voges-ek: 31.435 t., 
Comtat: 24.583 t., délnyugöti Franciország: 13.244 t., 
Haut—Rhone : 451 t., Yonne : 75 t. Franciaország kőszén- 
bevitele 1909-ben 15,426.030 (1908-ban 14,728.609) 
tonna volt. Ebből Németország 1,731 671 (1908-ban: 
1,434.179) tonnát, Anglia 9,374.292 (1908-ban: 9,294.406) 
tonnát, és Belgium 4,163.850 (1908-ban: 3,929.627) 
tonnát szállított. A kokszbevitel 1,926.166 (1908-ban : 
1,826.630) tonnára rúgott s ebből Németországra 
1,412.708 (1908-ban: 1,387.909) tonna esett. A brikett 
és hasonló áruk bevitele 2,028.684 (1908: 1,009,244) t. 
volt. Franciaország kőszénkivitele 1909-ben 1,132.528 
(1908-ban: 1,084.304) t. volt, melyből a felénél többet 
Belgiumba szállítottak. A kokszkivitel 182.792 (1908 bán : 
150.783) tonna, a brikett és hasonló áruk kivitele pedig 
181.388 (1908-ban: 130.730) tonna volt.

Bismutérc olvasztók Nagybritanniábn. Az Egye
sült Királyságban ez idő szerint két bismutérc olvasztó 
van, egyik a londoni Mathey & Co. és a másik Quirk, 
Barton & Co. szintén Londonban.

Németország első negyedévi széntermelése. A
március hó végéig terjedő folyó évi első negyedben 
elért széntermelési eredmények (összehasonlításul zár- 
jelben adva az 1909. év ugyanazon időszakában elért 
eredményekkel a következők : Poroszország. Feketekő
szén : 34,206.642 (34,064.059) t., barnakőszén: 13,218.236 
(13,959.731) t., koksz: 5,621.17o (5,526.751) t., kőszén
brikett: 1,024,463 (931,110) t., barnaszén brikett 2,917 343 
(3,050.864) t. — Bajorország. Feketekőszén: 195.053 
(410.687) t., barnakőszén: 377.275 (165,561) t. Figye
lembe veendő, hogy a bojor királyi „Verwaltungs-Ge
richtshof“ 1909. március 17-iki határozata értelmében 
a felsőbajorországi szén barnaszénnek veendő, minek

következtében az itt termelt szenet 1909. május havától 
a barnaszéntermelésbe számították. — Szászország. Fe
ketekőszén: 1,312.891 (1,374.461) t., barnaszén: 825.733 
(772,401) t., koksz: 15.608 (16.986) t., kőszénbrikett: 
10.853 (12.723) t., barnaszénbrikett: 147.803 (121.793) t.
— Hessen. Barnaszén: 133.564 t., barnaszénbrikett: 
12.887 t. Braunschweig. Barnaszén: 383.667 t., barna
szénbrikett : 88.373 t. Szász-Meiningen hercegség. Feke
tekőszén : 7.3691. Szász-Altenburg hercegség. Barnaszén 
931.427 t., barnaszénbrikett: 231.578 t. — Anhalt Bar
naszén: 277.5961., barnszénbrikett: 35.926 t. — Elszász- 
Lotharingia. Feketekőszén: 648.932 t. — E gyütt: Fe
ketekőszén : 36,310.787 (36,477.870) t., barnakőszén: 
16,147.498 (16,815.920) t., koksz: 5,636.681 (5,243.737) 
t., kőszénbrikett: 1,035.316 (943,833) t., barnaszénbrikett: 
3,433.910 (3,575.083) t.

A Harz-vidéki ezüstbányászat végnapjai. Március 
végével az utolsó ezüstbánya — Sámsonbánya — üze
mét is beszüntették, s ekként St. Andreasberg régi hír
neves bányaváros, ebbeli jelentősége már csak a 
történelemé. Az itteni bányászat kezdetét 1487-re te
szik, de a* rendszeres bányamivelést csak 1520-tól szá
mítják, amikor Joachimsthalból több bányász telepedett 
le ott és kutatni kezdett. A gazdag érdeletektől felbuz
dulva "már az első 1 0  évben 1 0 0 -nál több bánya létesült, 
de termelést csak kevés bánya adott, úgy hogy 1577-ben 
már csak 93 bánya volt üzemben, 1620-ban pedig két 
bánya kivételével többi megszűnt fenállani. 1700-1730- 
ban átlag 2 0 .0 0 0  tallér értéket képviselt a termelés, a 
mely már 1760-ban 520 tallérra szállt le. A telerek — 
szám szerint 24 — a hegyeket és völgyeket szög alatt 
metszik és sohasem vonulnak velük párhuzamosan. 
Aránylag nem vastagok (1*25 mi), dé ífagy mélységre 
terjednek (a ̂ Sámson akna 810 m. mély) és az ezüst-érc 
fészékszerüen fordul elő bennük. Hasonló sors vár Frei- 
ber (Szászorsz.) ezüstbányászatára is. Mint a „D. B. Z,“ 
írja, a freibergi bányászat és kohászat még 1902-ben
28 bányát tartott üzemben 2702 munkás létszám mellett.
151.000 q termeléssel 2*2 millió márka értékben. Ettől 
az időtől azonban a termelés nagyon hanyatlott, 1906- 
ban már csak 95.000 q-t termeltek, s 1913-ban állítólag 
végleg beszüntetik az üzemet. Ezzel a muldeni és hals- 
brücki kincstári fémkohók is veszélyeztetve vannak, 
mert ezeknek üzeme szoros kapcsolatban van a freibergi 
bányászattal. Ezek a kohók különben Szászország ösz- 
szes termelését dolgozzák fel (kivévén a vasércet és a 
felsőérchegységi kobalt-, nickel-és bismut-érctermelést); 
emellett Délamerikából és Ausztráliából is nagy érctö
megeket dolgoznak fel. A muldeni kohó 1825-ben léte
sült a felső, és az al§ó muldeni kohó egyesítése által, 
mely utóbbiak állítólag már a 13. században^megvoltak. 
A kohó következő üzemekből á ll: olvasztókohó arany- 
és bismut kiválasztó intézettel, kénsavgyár, cink- és 
arzénkohó, agyagárugyár, pénzverő* Személyzete ezidő- 
szerint 1456 főből áll. A halsbrückeni kohót 1612-ban 
alapították, itt létesült Németország első világitógázgyára 
1815-ben. 1845-ben angol lángolvasztó pesteket rendez
tek be, minek következtében 1857-ben felhagyták a fon- 
<:soritást. 1864-ben aranyválasztót, 1865-ben Pilz-féle 
nagyolvasztókat és 1889-ben a 140 m. magas (az egész 
világon legmagasabb) kéményt építették. A halsbrücki 
kobó üzemei: olvasztó rézgálic gyártással, arany válasz
tóintézet, kénsav- és ólomárugyár. Mindkét kohó mint
egy 350.000 q olvasztásra van berendezve, azonban a 
szászországi ezüstbányászat alig van abban a helyzetben, 
hogy a szükségletnek felét szállíthatná.

Kénüzlet. Parson & Petit newyorki cég április hó 
7-iki jelentése szerint, Szicziíiából 600 tonna nyers kénét 
importált az Amerikai Egyesült Államokba.
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Szénpiac. Newyork, ápr. 20. A bitumen szén 
kikötői üzlete aránylag véve nyugodt, ámbár nyu
gaton a sztrájk viszonyok némi nyugtalanságot 
okoznak és a közép pensylvániai munkabeszünte
tés tovább terjedni látszik. Azonban az üzlet na
gyon aktiv és az árak szilárdabbak. Az anthracit | 
üzlet állandó és nyugodt. Az á r a k : darabszén i 
tonnája 4’25 dollár és diószénné 4*50 dollár helyt 
kikötő hajóra rakva. — Angol szén üzlet élénkült, 
az árak minden kerületben állandók. A kelett< n- 
geri szállítások még nem kezdődtek meg teljes 
erővel és igen sok m egrakott gőzös vár indulásra. 
Newcastle apró szén nehezen kapható. Az árak 
azonnal való szállításra a következők: D. C. B. 
mozdonyszén U s. 9 d. — 12 s., m ásodrendű: 
1 1  s., m ozdonyszén: 6  s. 6  d. — 7 s. 9 d., Dur- 
hami legjobb gőzszén: 11 s. 3 d., m ásodrendű: 
1 0  s, 6  d:, legjobb öntőműszén: 2 1  s. 6  d., leg
jobb gázkoksz : 13 s. 6  d., mind hajóba rakva. A 
szállítási tarifa változatlan. — Felsősziléziai szén- 
üzlet. Április első hetében 111,108 vaggont szállí
tottak a bányákból, vagyis munkanaponként átlag 
8525 vaggont terheltek meg az előző évi 86150, 
illetőleg 7885 vaggonnal szemben. — Április har
madik hetében azonban visszaesés következett be. 
Az iparszén kzreslet az épitőmunkás kizárás miatt 
csökkent, sok szénfogyasztó mű, mint pl. a mész 
»  eeneesmasüTek jelentékenyen m érsékelték folyó 
« fc f fg jg f lä g i ,  holott ez a nyári hónapokban leg- 
Mgymbfc szokott lenni. A darab- és kockaszén 
^ a á m  sem fefcfr a e g  a term elési viszonyoknak.
A k t T w m zie iag , habár az eipzo héten á t nem : 
is rosszabbodott de a kereslet mg* sem volt ki
elégítő. A gázszénüzlet szintén szemlátomást gyön
gült, s ha általánosságban nem is állítható, hogy 
a  fogyasztás az előző évivel szemben csökkent 
volna, de azt meglehet állapítani, hogy nem emel
kedett annyira, a mennyire azt a term előképesség 
megkívánná. A kokszszénüzletben visszaesés ugyan 
nem volt, de szintén alatta m aradt a term elési ké
pességnek. Ausztriában és Magyarországban csök
kent a szénszállítás, ami a szénpiacra nagy jelen
tőségű kihatással volt. Nemcsak a bányáknál van
nak nagy darab- és házifűtőszén készletek, hanem 
a nagykereskedők raktáraiban is, ami term észete
sen nyomasztó az üzletre. Az ipariszén viszonyai 
kevésbbé aggasztók, m ert rövid időre ismét nor
mális viszonyok várhatók ezen szénnem üzleténél.
— Ruhr vidékén az általános helyzet csak némileg 
változott április hó niásodik felében, de a szén- 
üalet javulásáról nem lehet szó. A szállítás nehéz
ségekkel jár a zavaros gazdasági viszonyok követ
keztében, s igy a legtöbb bányánál üzemkorláto
zást kell alkalmazni. Aránylag véve' legkedvezőbb 
még a kokszpiac, de iit sem olyan a javulás, hogy 
megífclélő eredm ényt mutatna. Duiusburg-Ruhrort 
kikötőbon oly nagy a raktározás, hogy a szénszin- 
dikátuö más helyeket kénytelen raktározás céljára 
igénybe venni. — A délnémet szénüzlet helyzete j 
szintén igen kedvezőtlen, a raktározás állandó, 
dacára annak, hogy a Ruhr vidékéről csak korlá
to lt a szénszállítás, s angol szén is csak korlátolt 
mennyiségben jön be.

A londóni kereskedelmi kam ara angol és né" 
mét osztálya. Berliniből írja egy tudósítás, hogy a .
londoni kereskedelmi kamara április 2 2 -én tartott ülésé- j
ben angol-német osztály szervezését határozta el. Az uj *

osztály elnöke Dr. Ernst Schuszter lett, azután pedig 
egy albizottságot küldtek ki az angol és német érde
keknél mutatkozó egyes ellentétek kiegyenlítését célzó 
tanulmányok végett. A szervező bizottság jelentésében 
többi között oly javaslat is van, hogy Hamburgban angol 
kereskedelmi kamara állítassák fel más német városok
ban esetleg létesítendő fiókokkal. A választmány jelen
tését egyhangúlag tudomásul vették.

Galicia petróleum ipara. A galíciai petróleum 
iparról most kiadott 1908. évi hivatalos statisztikai ada
tok alapján a következőket közöljük. A zárjelben levő 
számadatok az 1907. évre vonatkoznak.

1 . Petróleum bányavállalatok száma 1908-ban 418 
(ó97) volt, melyek közül 323 (344) tartott fenn üzemet.

2. Aknák és furtlyukak. Fennállott 25 (35) akna, 
de ezekből 24 (34) nem volt üzemben. A furtlyukak 
száma 3040 (3031) volt, melyekből mélyítés alatt állott 
229 (310). A furtlyukak közül 63 (78) kézi üzemü ter
melést és 1530 (1597) gőzüzemű termelést biztosított. 
A gőzüzemü termelésre berendezett furtlyukak közül 
viszont 92 gázmotoros volt, 1218 (1046) pedig üzemen 
kivül állott.

3. Kézi üzemü fúrógép 1 (2) volt alkalmazva, a 
gőzüzemben állott gépberendzés pedig összesen 11443 
(13589) lóerővel szerepelt, a mibe egy 16 lóerejü gáz
motor is be van számítva.

4. Egyéb berendezés. A nyers olaj szivattyúzására 
62 (85) kézi szivattyú és 154 gőzerejü szivattyú szolgált 
3920 (2979) lóerővel. A gőzerejü szivattyuk közé van 
számítva 36 gázmotor 609 lóerővel és 4 nyersolaj motor 
42 lóerővel. — Ezen kivül alkalmaztak 320 sz ív ó  és 
nyomó szivattyút és különféle átmérőjű következő cső
vezetéket: 504,119 (432,944) m. olajra, 121,844 m. gázra, 
81,161 m. gőzre és 138,101 m. viz vezetésre. A furt- 
lyukakban pedig 1.553,031 (1.573,552) m. hengerelt her- 
metikus furócsövet és 230,417 (261,698) m. közönséges 
furócsövet valamint 540,626 (552,753) m. szivattyú csö
vet alkalmaztak.

5. Fúrási rendszerek. Csaknem kizárólag a kana
dai rendszert alkalmazták. Ezenkívül 3 furtlyukat a 
Fauck-féle vizöblitési-, 2 furtlyukat a Lapp-féle gyors- 
ütésü- és 11 furllyukat a Wolsky-féle Widder-vizöbbli- 
tési rendszer alkalmazása mellett mélyítettek.

6 . Fúrási eredmények. Együtt véve 82,170 (112,606) 
métert fúrtak. Ebből Boryslawra 3979 (7518) m., Tus- 
tanonowicera pedig 60,921 (70,922) m. esik. — Tizen
négy fúrás, még pedig 6  Boryslawban 8  pedig Tustano- 
wiceban meghaladta az ^200 m. mélységet. Legmélyebb 
volt a boryslaw-i 1435 m. mély fúrás, melyet H. Macher
& Cs. mélyített. Csak a nagyobb vállalatok fúrtak saját 
kezelésben, egyébként vállalkozóval furattak. A furás- 
váílalkozók rendszerint csak 850 m., kivételesen 950 m. 
mélységig vállaltak garancziát.

7. Petroleum termelés 17.180,302 (11,258,064) mé
termázsa volt 20.570,784 (24:938,473) korona értékben. 
A termelési középárak: Jaslo bányakerülétben 1 K 08 f. 
és a Stanislau bányakerületben 3 K 41 f-t. tettek ki 
métérmázsánként.

A nyerstermény nagyobb részét a galíciai finomí
tókba szállították, ezenkívül szállítottak Drösingbe, Dzie- 
litzbe, Oderbergbe, Pardubitzba, Privozba, Schönbergbe
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Németországba, Triesztbe, Budapestre, Fiúméba és a 
felső magyarországi finomítókba.

8 . Földszurok termelés 25,925 (25,080) métermázsa 
volt 3.240,855 (3.364,604) korona értékben.

9. Munkáslétszám. A nyerspetroleum üzemnél 
összesen 5393 (5930), a földszurok termelésnél pedig 
összesen 1845 (2343) személyt alkalmaztak. A petróleum 
termelésnél 5 (12) halálos és 120 (134) súlyos, a föld
szurok termelésénél pedig 1 (1) halálos és 8  (1 0 ) súlyos 
baleset történt.

Venezuela sómonopóliuma. A venezuelai „Com- 
pania de Navigacion Fluvial y Cos‘anera“ vállalat Ve
nezuela kormányával kötött szerződés értelmében 2  évi 
előjog fenntartása mellett. Ekként az összes fennálló i 
müvek és az összes sótelepek a vállalat rendelkezésébe 
jutottak, sőt lehetővé vált a vállalatnak, hogy az említett 
időtartam alatt a tengerpartokról termelt sót is szállítsa. 
Az első évben 820,250, a második évben 868.500, a 
harmadik évben 917,750 és a negyedik évben 965,000 
dollárt fog fizetni a vállalat. A szerződés a só bevitelét 
és ipari gyártását felfüggeszti, sőt magának a vállalatnak 
is megtiltja az idegen só behozatalát.

A szénbányák permetező berendezésének cső
vezetéke gyors elhasználásnak van kitéve. Ez kivált 
azoknál a vezetékeknél tapasztalható, a melyek.vízszin
tesen vagy szög alatt ferdén feküsznek. Ekkor a beren
dezés teljes súlyával nehezedik a csövek aljára, mely 
dörzsölés következtében annyira megtámadtatik, hogy a 
vezetéket bizonyos idő múlva 90 fokkal kell megfordí
tani. Ezen béléscsövek^ alkalmazásával próbálkoztak se
gíteni, vagy a csövek belsejét kicementezték és azután 
keményítették. Ily eljárást nagyobb átmérőjű csöveknél 
is lehet alkalmazni. Ha a kemény réteg hosszabb idő 
múlva kikopik, még mindig a régi módszert vehetjük 
elő és a csöveket 90 fokkal megfordíthatjuk.

Az arany kivitel a Fokgyarmaton át az 1909. évben 
termelő országok között a köyetkezőképen oszlott meg: 
Transvaalra: 29.559.295, Dél Rhodesiára: 2,509,381, a be- 
csuánok fölojére: 56,619, a Svazi földre: 36,055 1. esett, 
ami összesen 32.159,350 angol font sterlinget tesz ki.

A cadetowni bankok a folyó év január havában 
elindult gőzösökkel a következő aranymennyiségeket szál
lították el Angolországba:
a National Bank of South Africa: 301,369 unciát 1.117.502 1. 
Standard Bank of South Africa: 188,498 694,470 „
Airican Banking Corporation : 176,102 646,041 „
Bank of Africa: __________ 33,218 „ 115,383.,

értéküt, vagyis összesen 699,187 unciát 2.573,3% font 
sterling értékben.

A íükö rüveg  iparró l. A „B. D. Z .“ közlése 
szerint ez az iparág* néhány év-e nagyon súlyos vi
szonyokkal küzdött. A legtöbb mü nemzetközi szin
dikátusba lépett, amelynek székhelye Belgiumban 
van, mivel a termelés leglnagyobb részét a belga 
müvek szolgáltatják. Ezenkívül még Németország
nak és Ausztriának van jelentékeny részesedése a 
termelésben. A szindikátus utóbbi években jgyakran 
volt kénytelen a gyártást 8 °/o-al korlátozni, mert a 
keletázsiai krízis megakadályozta az oda való' szállí
tást. De körülbelül egy éve a keletázsiai viszonyok 
annyira javltauk, hogy a müvek üzemképességét 50 
%-ig lehetett kihasználni. Most az! üzemredukciót 
további két munkanappal apasztották. A részes kö

rök azzal is számolnak, hogy ez évi harmadik ne
gyedben már ismét magasabb kvótával fognak dol
gozhatni, mert a keletázsiai kivitel állandó' javulást 
mutat és azonkívül ia szindikátus más vevői is, külö- 
nöösen Nagybrittannia és az északamerikai Egye
sült Államok, szintén nagyobb rendeléseket tesznek.

BORSZÉK
B o rs z é k i .  Az ásványvizek királya. Angolkór és vér- 
szegénység ellen páratlan gyógyszer. — Mint üditő és 
hüsitő ital a legelső minden vizek között. Megrendehető : 
A „Magyar Ásványvíz Forgalmi, és Kiviteli R-T.“-nál, 

Budapest. Telefon 162 — 84.
(B. K. 332!44.)
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Pályázat.
A nagyméltóságu m. kir. Pénzügyminisztérium 

f. é. április hó 15-én kelt 7024. számú rendeleetével 
nyert felhatalmazás alapján az alulírott m. k. fő
bányahivatal &lá tartozó rónaszéki m. k. sóbánya
hivatalnál áthelyezés folytán üresedésbe jött m. k. 
mázsatiszti állásra pályázat hirdettetik.

Ezen állás a XI. fizetési osztály 3. fokozata 
szerint évi egyezer (1Ö00) korona fizetés s az 1904. 
évi 1. és 1906. évi IX. t.-cikkel biztosított négyszáz 
(400) korona személyi pótlék, továbbá természetbeni 
lakás* vagy ennek- hiányában törvényszerű lakpénz, 
évi negyvenegy (41) ürköbméter tűzifa és évi nyolc
vannégy (84) kg. sójárandóság élvezetével van egybe
kötve.

Pályázóktól magyar honosság, feddhetlen elő
élet, továbbá az 1883. évi I. t.-c. 18. §-ában elő
irt képesítés, valamint a sókezelésben, irodai teen
dőkben és számvitelben való teljes jártasság, nem
különben a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való teljes bírása kívántatik meg.

A kellően felszerelt pályázati kérvények egy 
(1 ) koronás bélyeggel ellátva az illető elöljáró ha
tósága, állami szolgálatban nem állók részéről pe
dig — kik iegészségi állapotukról közhatósági orvosi 
bizonylatot is bemutatni tartoznak jxz illetékes 
főispán vagy polgármester utján a nagyméltóságu 
m. kir. Pénzügyminisztériumhoz címezve f. é. junius 
hó 1 0 -ig az alulírott m. kir. főbányahivatalhoz nyúj
tandók be. Megjegyeztetik, hogy az elkésve érke
zett, továbbá nem az lelőirt utón benyújtott, valamint 
a szabályszíerüen fel >nem szerelt pályázati kérvények 
tekintetbe nem vétetnek.

Kiszolgált és igazolványnyal ellátott katonai al
tiszteknek, kik a fenti követelményeknek1 megfelel
nek, más állami szolgálatban nem álló pályázókkal 
szemben elsőbbség adatik.

Aknaszlatinán, 1910. ápvilis 28.
M a g y a r  k i r á l y i  f ő b á n y a h i v a t a l .

(Utánnyomás nem dijaztatik.)


