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Osztrák támadás a magyar szén
bányászat ellen.

A minap az -osztrák államvasut tanácsának 
bizottsági ülésén Dorns Róbert avval az inditvány- 
nyal állt elő, — s amelyet a bizottság napirendre 
tűzött és tárgyalt is hogy hasson oda a vasut- 
iigyi kormány a magyar kormánynál, hogy az osz
trák kőszénkivitel érdekeit sértő magyar tarifális in
tézkedések megszüntessenek. Mire a vasutügyi kor
mány hivatalos képviselője, Sonnenschein miniszteri 
tanácsos, az e tárgyban hozandó határozat kivite
lére messzemenő támogatást' helyezett kilátásba és 
egyúttal megígérte, hogy a határozat érdekében a 
kormánynál eljár. Nincs okunk kételkedni, hogy ez 
eljárás megtörtént. Sőt legújabb értesüléseink sze
rint az erre vonatkozó lépések ugy a kereskedelem
ügyi miniszternél, valamint a MÁV.-nál is megtör
téntek. Tehát szögezzük le: az osztrák kormány el
járt a magyar kormánynál, hogy tarifális kedvez
ményekkel segítse elő az osztrák szénexport Magyar- 
országba való nagyobb mérvű lehetőségét.

Mielőtt azonban e dolog érdemi ^részére ki
térnénk, vessünk egy kis pillantást a magyar ér 
osztrák szénipar helyzetére.

Ha a statisztikai hivatal külkereskedelmi for
galmunkról szóló havi jelentéseit forgatjuk, a ren
geteg sok számadatban eljutunk a kőszén és faszán 
kivitelt és behozatalt mutató összeállításhoz és a 
behozatalt jóval, igen jóval nagyobbnak találjuk a 
kivitelnél. Ez természetes is. Olyannyira, hogy ezen 
már sem meg nem ütközünk, sem nem csodálkozunk. 
Valósággal konvencionális a behozatal plusza. De 
ugyancsak e táblázatban megtaláljuk külön az Ausz
triával feltüntető kii- és behozatali forgalom mér
legét is. És mi e forgalom-kimutatásban megint csak 
azt találjuk: behoztunk Ausztriából plusz ennyi és 
ennyi barnaszenet. Nem kőszene.t — amiből nekünk 
kevés van —, nem pirszenet, nem bányakokszot, 
nem brikettet, nem, ezt nem találjuk, de barna
szenet, azt igen. Miért?! Miért éppen barnaszenet? 
Szükségünk van rá? Hijján vagyunk annak? Vagy 
nem elég a barnaszenünk termelése a kereslethez 
képest? Nem, oh nem! Van barnaszenünk. Elég is. 
Belföldön nem is tudjuk elhelyezni. Ki is viszünk 
belőle. És; mégis többet hozunk be abból, miből 
nekünk is fölös! égi ben van; mivelhogy ez meg. azirt 
van, mert a külföldit " előszeretettel használjuk a

íriagyar rovására. Tehát: oly bőségben hozunk be 
barnaszenet Ausztriából, ahová kivinnünk kellene, 
Hogy az már éppen elég, amit e cimen jövedelme
zünk Ausztriának, mikor nekünk is volna abból a 
jóból és nem kellene még ezért is Ausztriának 
a:dózni. És ekkor az osztrák államvasuti bizottság 
tanácskozásán dörgedeznek, hogy nincs osztrák szén
kivitel, mert drágák a magyar széntarifák, segits 
tehát osztrák kormány. És az segit is. Sonnenschein 
miniszteri tanácsos kijelenti: a galíciai bányák ter
melésének a m a g y a r o r s z á g i  tér  mé s z é t  e s 
p i a c á i g  mérsékelt tarifák mellett való szállításáról 
már kellőképen gondoskodtunk.« Nesze neked ma
gyar szén!

Jellemző ez a dolog és értsük meg továb
biakat.

Az osztrák államvasutak szénszállításának szer
ződésileg biztosított terminusa lejárván, az osztrák 
államvasutak igazgatósága pályázatot hirdet hatodfél- 
százezer tonna szén szállítására. A pályázat ered
ménye : h á r o m s z á z e z e r  t o n n a  s z é n  s z á l l í 
t á s á r a  é r k e z i k  csak aj ánl at .  Fedezetlen ma
rad két és fél százezer tonna. És a beérkezett aján
latok között feltűnő az igen nagy mennyiségű kül
földi szénajánlat, jelesen a porosz-sziléziai, szász- 
országi és a vesztfáliai bányákból. Angol szénből 
49.500 tonnára érkezik egy ajánlat és külön még 
3000 tonnára. Tehát maguk az osztrák szénbányák 
nem ajánlanak, mivel jobb a vasút által fizetendő 
nyomott árakkal szemben az, amit a Magyarországba 
való kivitel révén érnek el. Szinte kétszeres áron 
értékesítik a szenet itt, mint fizetne az osztrák állam- 
vasút. De ez csak egy kis szemelvény. Az osztrák 
hitelintézet kőszénosztályát tetemesen kibővíti, hogy 
résztvegyen a vasúti szállításokon. Mi ennek az 
oka?! Nem egyéb, mint az, hogy azt a kevés ki
vitelt, mit eddig egy-két magyar bánya szállított, 
olcsó a legolcsóbb — áron, azt is kiszorítsák, 
lévén az osztrák hitelintézetnek, mint azt mindenki 
tî dja, erős protekciója és hatalma és amit akar, 
játszva eléri. Ugyancsak ekkor az osztrák állam
vasutak jelentékeny része áttér a peíroleumtizelésre. 
Az osztrák szénfogyasztás tehát otthon esik és csök
ken, de nem éri sem baj, sem károsodás; Megóvja 
őt az osztrák kormány, kérvén a Magyarországba 
való nagyobbitására' nem egyebet, mint még na
gyobb tarifális kedvezményt, mint amilyen van és 
amely szerint az osztrák feketeszenet, mely maga
sabb hőértékkel bir akármelyik magyar barnaszén
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nél, a Máv. ugyanolyan áron szállítja, mint pl. egy 
jóval csekélyebb hőértékü magyar szenet, noha már 
csak a dolog természeténél fogva fordítva kellene 
annak lennie. És ugyanaz az osztrák államvasuti 
tanács, mely petróleummal füti Vasutjait és nem bir 
teljes szénszükségletére megfelelő mennyiségű szén
ajánlatot kapni, lép föl pártfogójául az osztrák szén
exportnak.

Mi a teendő tehát a védelemre vonatkozólag. 
Nem egyéb, mint éppen fordítva tenni: az osztrák 
barnaszén tarifáját emelni. Emelni addig és oly ma
gasságig, mig barnaszenünk csak védelemre szorul.

Egyébként alább szól fényesen és világosan a 
Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületének fel- 
terjesztése a védelemre vonatkozólag. Érdemileg is 
jól szól a beadvány és meg is mondja mi lesz a 
következménye, ha a magyar kormány nem utasítja 
vissza a támadást.

.. A Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesü
letének választmánya dr. Chorin Ferenc elnöklete 
mellett több ülésen foglalkozott ezzel az ügygyei 
és elhatározta, hogy beadványban kéri a kereske
delmi minisztert, hogy az osztrák kormány fenti tar
talmú megkeresését határozottan utasítsa vissza. A 
beadvány kifejti, hogy a külföldi szén az államvasu
takon ma is kivételesen kedvező elbánásban része
sül, mert eltérőleg a tarifarendszer alapelveitől, me
lyek szerint magasabb hőfokú szén után nagyobb 
dijat kell fizetni, a köteléki díjszabás révén mil
liókra menő kedvezésben részesíti .a feketeszenet. 
Ennek eredménye az osztrák szénnek folyton nö
vekvő beözönlése, mely csak a múlt esztendőben 
54 millió koronát vitt ki az országból. A dijleszál- 
litás követeltetik a magyar bányaipar ellenében, a 
mely öt év óta óriási összegeket fektet be terme
lésének emelése végett. Sikerült is a termelést 65 
millióról 90 millió mm.-ra emelni, mely célból a 
magyar bányaipar közel 60.000 munkást foglalkoztat, 
kiknek munkabére évi 48 millió koronát tesz, a 
mely összeg a fogyasztás révén a magyar ipart és 
adók utján az államkincstárt termékenyíti. Ha mes
terséges utón, jelesül a kért díjkedvezmények meg
adása által a magyar bányaipart gyengítenék, ez 
kénytelen volna, mint 1905-ben történt, munkásai
nak jelentékeny részét elbocsájtani, vagy a létező és 
öt év alatt negyven százalékkal emelkedett munka
béreket ismét leszorítani. Ennek az állapotnak köz- 
gazdasági hátrányait igazán fölösleges bővebben jel
lemezni. Ismét ugyanaz az állapot állana be, ami 
volt 1906-7- és 8-ban, mikor a meggyöngült ma
gyar bányászat képtelen volt az ország szükségletét 
kielégíteni és a külföldi bányák kihasználva ezt a 
helyzetet, horribilis árakon adták el szenüket a ma
gyar államvasutaknak és a többi magyar fogyasztó
nak. Ilyen viszonyok közepette lehetetlen még gon
dolni is arra, hogy a magyar kormány az osztrákok 
által sürgetett dijkedveZményeket megíadná, amelye
ket különben is a legritkábban élvezne a fogyasztó. 
Az osztrák követelések meghallgatása tehát nem 
jelentene egyebet az osztrák termelés szubvencio
nálásánál és visszaszorítását a magyar széniparnak. 
Az egyesület beadványában azt a reményét fejezi 
ki, hogy a magyar kormány a hazai szénipar jogos 
álláspontját meg fogja védeni.

fi gyermekvédelem.*)
Prohászka püspök szózata

a Gyermekszanatórium-Egyesfilet érdekében.

Mélyen tisztelt Közönség!
Vasárnap is van, nagyböjt is van s az em

ber szívesen terelődnék a mágábaszállás s az irga
lomnak mélységei fe lé ; ki a köznapiság lapályá
ból föl a fenkölt érzésnek magaslatára, ki a le
mondásból a jót akarásnak, az erényes erős aka
ratnak életerős hangulatába. Hiszen szürkeség 
van itt körülöttünk elég. Hamuval tele van szórva 
a mi levegőnk, köznapi szürkeségből is van e lé g ; 
mindenütt bele ütközünk; azon szürke, trahitkö- 
vezeten szürke emberekkel találkozunk, a nagy
városoknak szürke falai között és a közéletnek 
szürke perspektíváiban szürke gondok, kisértetek 
járnak. És ez nem élet, nem is erő ; hanem'nagy- 
bőjtje az erőnek s örömnek . Jó volna, ha e 
köznapi szürkeségben vasárnapi érzések s nagy 
gondolatok forrására akadnánk, melyet a puszta 
föl nem szí, lendületre, mely jót akar és jót tesz, 
lelkületre, mely maga tud világot teremteni; a 
nagy bizalmatlansággal szemben bizalmat gerjesz
teni és ha szétnézek, hogy hát hol is vaa valami, 
amiben I§len, emberszeretet, amiben gondolat, és 
érzés bele van fektetve, a mit már jól kezdtünk 
és nemesen folytatunk: hát megvillan az eszem
ben egy gondolái, a melyet magyarul mondtak ki 
a leghatározotabbán, megmozdul szivemben egy 
érzelem, amelyet Magyarországon éreztek át leg
mélyebben, fülembe csendül meg egy ige, amely 
testet öltött a magyar földön a íeg-korábban és 
látok társadalmi -mozgalmat, amely itt sietett a 
leghathatósabbín tereinteni intézményt a törvény- 
hozással egyesülve és ez az ige, ez a gondolat, ez 
az intézmény a gyermekvédelem.

De ugy-e, mélyen tisztelt közönség, az eszme 
az első benyomására tán inkább édes, inkább 
kedves, hiszen tényleg irgalom, könyörület s anyai 
szívnek szeretete lüktet benne. Ha azonban az 
ember széttolja az érzelmeknek virágos fátyolát, 
akkor jut el ez intézmény tulajdonképeni felérté-* 
sére, fölfogjuk azt, hogy itt sokkal fontossabb 
értéket szolgálunk s óriás, nagyjelentőségű nem
zeti ügygyei állunk szemben, amint arra rámutatott 
a mi kegyelmes elnökünk.

Itt nem gyermekvédelemről, hanem nemzet- 
védelemről van szó. (Igaz, ugy van. Éljenzjg.)

A harcban és békében egyaránt vérző nemzeti 
életnek a megmentéséről: itt népmentésről van szó.

Ezt megértette eddig is állam, egyház, tár
sadalom s megért minket majd most is, mikor 
a gyermek-szanatóriumi mozgalomban ennek a 
nagy gondolatnak mélyebb fölértésével, a nemzeti 
élet vágyának szenvedélyesebb kilengésével állunk 
szemben. Mi a nemzetnek szenvedő gyermekeit 
is föl akarjuk karolni. Mi azokra a gyönge, sze
gény fonnyadt arcocskákra akarjuk az élet örömét 
kicsattantam, a nemzet fulladó hajtásait akarjuk 
a Balaton vizével föllocsolni, mi egy kis meny- 
országot, egy darab menyországot akarunk adni

Lapunk a gyermekvédelem ügyében készségei lép 
az e egyesület alakítása érdekében ennek propagálói közzé.
E célból közöljük Prohászka székesfehérvári püsdök szó
zatát. 1
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az odú, a pince lakosainak, az udvari szobák lakói
nak. Mi enyhet akarunk adni azoknak, akik her- 
vadással kezdik a viruláist, haldoklással az életet, 
meg akarjuk őket ismertetni, a gondtalan szép 
fiatalság idejével. És ezt mindenkinek akarni kell. 
Ezt akarni kell államnak, egyháznak, társadalom
nak, minden érző embernek; nem szabad enged
nünk hogy pusztuljon a gyermek, az ember, aki 
végre is legfőbb kincse a társadalomnak: az 
államnak.

A nemzetek is élni akarnak, de csak akkor 
élnek, ha szeretik a gyermeket!

Minden nemzet, ha szive mélyéből imádko
zik, végre is a szentirás szavai szerint életet kér, 
„vitám petit longitudinem dierum“, dicsőséges, sok 
napot kér. Ha vannak a lemondásnak prófétái, 
akik köztünk is kisértenek s azt mondják: „sze
gények vagytok, gyefmekszanatóriumot fölállítani 
nem birtok“, azoknak mi azt feleljük : hátha sze
gények is vagyunk, de erre áldozunk, mert mit 
ér a kincs, mikor az élet vész. És ha mondják: 
„sok a másféle mü, amit fenn kell tartanunk“, 
arra az a válaszunk mit ér minden egyéb mü- 

'amikor a müveket teremtő nemzedék hervad e l ; 
ha mondják, hogy garasaitok meg vannak szám^ 
lálva, azt feleljük az utolsó garast is kivasaljuk 
magunkon, hegy azok éljenek, akik a nemzet 
reményei és a mi örömeink. (Lelkes éljenzés.) És 
ezt azért is kell tennünk, mélyen tisztelt közön
ség, mert hiszen mikor mi a szegények gyerme
keit felkaroljuk, akkor mi nagy kulturkötelességet 
teljesítünk. Tudjuk, hogy a kultura mindig, akár a 
műhelyben, akár a villanyos telepen, akár a repülő
gépek .rend^Kbe^^s/PV.^ ,.,ínjflde.nütt^s,. mjjidjg 
életet esziK, életből él. Tudjuk, hogy életet őröl, 
életet fogyaszt és azt az életet nem a gazdagság
nak, hanem a szegénységnék életéből veszi, (Nagy 
éljenzés.)

És a szegénység nem kapja vissza a kultúrával 
azt, amit beléfektetett vérben, erőben, agyvelőben, 
izommunkában.

Látom én azt, hogy ha fonpyadnak a mi 
gyermekeink, ha a szegénységnek a nemzedéke 
sorvad, az a rossz lakástól, rossz táplálkozástól, 
értelmetlen életmódtól van; elyész az élete; hát 
hova lett áz életerő, melyből erős nemzedéknek 
kell itt volna fakadnia ? Azt az életet elvitte a kul- 
tura. Adja vissza a kultura nemes érzések adójából, 
amit elvitt tőlük munkaerőben. (Igaz, úgy van.) 
Hol van az erő, amelynek hiányában a gyermekélet 
fakadó uj tavasza máris le van perzselve? Azt az 
erőt elvitette a kultura, adja vissza a kultura azt, 
amit elvitt. Elfalaztuk a kul.turu városaival a nap- 
sugárt a szegények elől, törjük szét, törjük át a 
falakat, adjuk vissza neki a természetet. Gyár
kéményekből építettünk erdőt, korom a leheletük, 
adjuk vissza az erdőt, a virányt, adjunk balzsamos 
vizet, adjuk vissza nekik a napsugárt, amelytől 
föléledjenek, hogy élvezői lehessenek a kultura 
adományainak. (Elénk helyeslés és taps.)

De mikor e kulturadóságunkat törleszteni és 
jót tenni akarunk, szükséges az is, hogy ezt a jót, 
mélyen tisztelt közgyűlés, nemesen, ügyesen és 
úgy adjuk, hogy az emberi öntudatot jótétemé
nyünkkel se sértsük meg. Mikor manapság a szo
ciális és gazdasági bajok nagyra nőnek, akkor

halad és fejük a jótékonyság módja is; belátjuk, 
hogy nem is kenyeret, nem is ingyen kenyeret, 
hanem voltaképen munkát, az élet megmaradásá
nak forrását kell a szegénység számára biztosíta
nunk. A szegénységnek sem a legnagyobb terhe 
a mai napnak gondja, legkeserübb fájdalma nem 
az a gördülő könny, a melyet én most arcáról le- 
türülhetek, hanem legnagyobb kinja az a rém, 
mely azt kérdi: mi lesz holnap, mi lesz holnap? 
És az irgalomnak s jótékonyságnak úgy kell dol
goznia, hogy a holnapnak rémét űzze el a szegény 
aggodó embernek láthatáráról. (Élénk helyeslés.)

íme mélyen tisztelt diszgyülés, mikor ezen 
egyesület az irgalmas szamaritán érzésével köze
ledik a szegényhez és a szegények legféltettebb 
kincséhez, a beteg gyermekhez, akkor ügyesen, 
értelmesen akar jót tenni, mert nem kenyeret, de 
azt az aranyos, édes, erőteljes életet, azt az egész
séges holnapot akarja neki adni, féltett kincsét, 
gyermekének egészségét akarja biztosítani; jó na
pot, jobb holnapokat akar adni és annak a hol
napnak reményétől már is felserken, lelki egyen
súlyba kerül, gyermek, szülő egyaránt. Ugy-e 
mélyen tisztelt közönség, magának a magyar tár- 

jpfjfliomnak van ilyen lelkületre, ilyen magasztos, 
"fenséges, tiszteletreméltó jótékonyságra szüksége. 
A társadalom is gyönge, kedvetlen, beléje is olyan 
lélek kell, melynek melegétől éledjen. Ilyen a jó
tékonyság lelke. Mert hiszen a jótékonyság nem 
annak legjobb, akinek szolgál, hanem jó annak, 
aki teszi, aki gyakorolja.

Vigye bele az irgalmasság gyakorlásába a 
magyar társadalom a nagy lelkét, közeledjék lélekkel 
ahhoz, {'kin segíteni akar. Lélekkel pedig akkor 
k'Özél’édünk, hä szeretünk' s ha szeretünk, akkor 
élünk! A szentirás mondja, aki nem szeret, az 
halálba marad; ahol nincs praktikus egyéni szeretett, 
ott sötétség, fagy és halál ijeszt; ahol tehát lélek 
legyen, ahol lendületes lenkület s mélység legyen, 
oda álljon bele a praktikus szeretett, a munkálkodó 
irgalmasság, legyen a magyar társadalom irgalmas 
szamaritánja,legyen édes,kedves betegápoló testvére, 
nővére a szegény gyermekeinek. (Éljenzés.) Mélyen 
tisztelt közönség, ezek nagy kulturművek! Minden 
államnak nagy kulturművekre van szüksége. Ha 
Magyarország a kulturállamok sorába akar lépni, 
akkor mutassa ki, hogy joga van hozzá, mutassa 
ki, hogy müvei vannak, melyeket géniusz alkot.

A géniusz müveire oda fordul a világ figyel
me, bárhol álljanak is. A sötét ködös Norvégiában 
egy lbseni lángész gyújtott világosságot s müve
ket teremtett s az egész világnak a figyelmét 
hazájára fordította; nemcsak az értelem, a stílus, 
a művészet géniusza hanem a szeretet géniusza 
is teremt nagyot. Az is geniális. A jótékonyság
nak erőteljes müvét teremtjük meg mi a szana
tóriumban : az üdülőhelyekben s ezeknek a mü
veknek alapján kérünk helyet, belépést a kultur
államok sorába. Ha a világ látja, hogy Magyaror
szág szereti szegényeinek gyermekeit, ha a kultur 
világnak bemutatkozik, mint a régi evangéliumi 
szamaritán érzelmétől áljárt ország, ha rámutat uj 
gyermektelepeire, ahol szomorú családi körülmé
nyekből kiemelkedett gyermekek neveltetnek, ahol 
napsugárral és tejjel tartjuk őket, locsoljuk gyöngy- 
vizzel és harmattal s jó emberek befolyása alatt 
bizalomra neveljük s erőhöz segítjük: akkor Ma-
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gyarország latjába esik majd a világ elismerésé
nek súlya. (Éljenzés.) Látni fogja az egész világ, 
hogy a turulmadár, az a hatalmas, bátor himalayai 
sas, amely végre is a magyarság lelke volt, 'nem
csak elfoglalni tudott országot, nemcsak fészket, 
rakott s azt meg is védte sas szárnyaival külső 
ellenség ellen, hanem gyönge, szegény fonnyadt 
fiókáinak is tud életet s erőt biztosítani. (Éljenzés).

Mélyen tisztelt közönség ! Magyarországnak 
erre a turulmadárra, saját fészkét őrző, saját fész- 
ben erőt, egészséget lelket, életet nevelni tudó 
géniuszra van szüksége, érzékre s mentő tettre a 
nemzet szenvedő s foszladó rétegei megmen
tésére !

Tegyünk tehát, cselekedjünk! Kérem önöket: 
kevesebbet a kalapra, többet a szívre. Több érzést, 
több áldozatot a jóért. Akartuk mi már a magyar
ságot fölbuzditani és odaállottunk a tulipánnal, 
meg akartuk öntözni, megtermékenyíteni a nem
zeti munkát verejtékkel és könnyekkel: nem men
tünk vele sokra talán egy halavány gyermekarc 
lesz az a nagy védőjegye, nem is védőjegye, de 
védőszentje egy uj, hathatósabb mozgalomnak. 
(Éljenzés.)

Leszakítottunk már sokszor egy-egy virág
szálat, krizantémot halottainknak sírjáról, hogy a 
szegény tüdővészeseknek ajánljuk fel, de ugyan
csak ne türjük, hogy száz gyermekszívben egész 
virágerdők hervadjanak el. Mentsük meg ezt a 
virágerdőt, ezt a friss — jaj, dehogy friss — ezt 
a hervadó életet és alkossunk gyermekéletet biz
tosító intézményt, Gyermekszanatóriumot!

Ha ezt megértettük, mélyen tisztelt közönség, 
meg vagyok győződve, akkor itt, e teremben ma 
vasárnap volt, ha ezt mélyen átéreztük, akkor 
biztos, hogy Isten maga ment el köztünk s mi 
talán utána indulunk, a nagy Isten rámutat a her
vadó gyermekekre s azt mondja: ha utánam akarsz 
jönni s engem megközelíteni, arra jöjj, segíts a 
beteg gyermeken s megközelítettél engem! (Hosszan 
tartó, szűnni nem akaró lelkes éljenzés és taps.)

Szemelvény az aradi kereskedelmi és ipar
kamara 1909. évi jelenletéséből.

Vasbányászat.
A kerületben vasbányászattal nagyobb mér

tékben Hunyadmegyében foglalkoznak. Aradmegyé- 
ben csupán W e n c k h e i m  Frigyes gróf meny
házai és restyirátái bányatelepén aknáztak ki kb. 
60—70.000 métermázsa vastartalmú crcet, amelyet 
az uradalom kohótelepein dolgoztak fel. Ujabb ku
tatásokat természetesen egész éven át folytattak, de

ujabb vasbánya megnyitásáról nincs tudomásunk. 
Hogy ezekkel a kutatásokkal az elavult bányatörvény 
védelme alatt egyesek mennyire visszaélnek, bizo
nyítja éppen a Wenckheim-féle uradalom panasza, 
amely szerint türniök kell, hogy a Szab. Osztrák- 
Magyar Államvasut társaság 159 zártkutatmánynyal 
már két év óta fogva tartja, anélkül, hogy zártkörei
ben valami munkát csak meg is kísérlett volna.

Sokkal nagyobb mértékben foglalkoznak a vas
érc kiaknázásával a. hunyadmegyei vasbányákban, 
amelyek között a legrégibb és legnagyobb az állam- 
kincstár tulajdonát kéepző gyalári bányatelep, amely
nek évi termelése meghaladja a kétmillió méter
mázsát. A termelt nyersanyagot a vajdahunyadi és 
govasdiai kohókban dolgozzák fel.

Vasércbányászattal foglalkozik még a Kaláni 
bánya- és kohó részvénytársaság a tulajdonát képező 
alsóteleki és plockai bányatelepeken. A két telepen 
a múlt esztendőben 503.122 métermázsa vasércet 
hoztak felszínre 294.662 korona értékben. A ter
melt vasércet a társaság pusztakaláni nagyolvasztó 
telepén, amely évi 600.000 métermázsa nyersvas 
termelésére van * berendezve, olvasztják ki. A bá
nyákban 348 vájáró dolgozik, akiknek legnagyobb 
része sem írni, sem olvasni nem tud. Átlagos napi 
keresetük 12'óra munkaidőre 2.80 korona; számukra 
társláda, betegsegélyző-egylet és élelmezési raktár 
áll fenn.-'Kisebb vasbánya van még a hunyadmegyei 
Zám közelében, amely csak 1906 óta működik. A 
termelés mennyiségéről nincs adatunk.

Egész éven át élénken foglalkoztatja az érde
kelteket a v a s é r c k i v i t e l  kérdése és ezzel kap
csolatban az, vájjon meddig láthatja el a magyar 
vasércbányászat a hazai szükségletet. Az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület becslése 
szerint Magyarország vasérckészlete 44 év múlva 
teljeserí>kifogyna. Papp K. dr. m. kir. osztálvgeoló- 
gus számításai szerint a Magyar Birodalom összes 
számbavehető Vasércmennyisége 144 millió tonna. 
Az ország területén levő bányavállalatok évenként 
átlag 1,600.000 tonna vasércet termelnek (1908-ban 
300.000-rel többet), amiből 600.000 tonnát külföldve 
szállítanak. Szerinte, ha föltesszük, hogy a vasérc
kivitel megszüntetése után, az ország szükséglete a: 
jövőben sem emelkedik magasabbra, mint a jelen
legi termelés, a 144 millió tonnát meghaladó vasérc- 
készlet a Magyar Birodalom vasérc szükségletét 86 
évre biztosítja. Vita tárgyát tehát nem képezheti ~az, 
hogy a hazai föld vasércmennyiségét az országban 
kell tartani, annak a külföldre való szállítását min
den lehető eszközzel meg kell akadályozni. Ezt meg
követeli lassanként, de fokozatosan fejlődő iparunk, 
amelynek önállósulásáért évtizedek óta küzdünk, a 
melytől függetlenségének legbiztosabb alapját ven
nék el, ha idővel szükségletét külföldi vassal kellene

Festékek ■ megbízható, szolid és olcsó beszerzési forrása ■.

Krayer E. és Társa, Budapest
és

lakkok
festék-, kence- és lakkgyára

(B 318140)

F ő r a k t á r  és  i r o d a :
V., Váczi-út 6. sz.
„Krayer festékudvar.“

Ő cs. és kir. Fensége, József főherceg udv. 
szállitója. A m. kir. államvasutak, állami 
gép- és vasgyárak, az összes waggongyá- 
rak, Budapest főváros szállítói.
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fedezni. Amit a kereskedelemügyi kormány eddig 
tett, t. i. a vasérc vasúti fuvardijának a felemelése, 
nem elegendő a fenyegető nagy veszély elhárítására. 
Hiszen a jelen év első négy havában is 1.78 millió 
métermázsa külföldi vasérc jött az országba, amely 
mindössze 800 ezer métermázsával kisebb, mint az 
előző év ugyanazon hónapjaiban, pedig a folyó év 
január 1-e óta már az uj, általánosan, tehát a vas
ércre mintegy másodízben felemelt díjtételeket tar
talmazó díjszabás van érvényben. Ez tehát félintéz
kedés, ami előrelátható is volt; mulhatatlanul szük
séges a vasérc kivitelének mielőbbi eltiltása és e 
törvényes intézkedésnek a legszigorúbb végrehajtása.

Fémbány ászát.

A fémbányászat múlt évi helyzetéről nincs fon
tosabb jelenteni valónk. Legnagyobb rézbányánk a 
hunyadmegyei Zám mellett levő aknaseli rézbánya, 
amely a Transsylvánia bányatelep r. t. tulajdoná
ban van. A rézbájiyászat a legutóbbi évekig úgy
szólván semmi jelentőséggel nem bírt, újabban azon
ban, főleg mióta a kincstári bányászat mellett a 
magánvállalkozás is mind nagyobb tárt hódit, külö
nösen pedig a nagyobb magánvállalatoknak »Ma
gyar rézmüvek r. t.« név alatt való egyesülése óta 
fontossága észrevehetően emelkedik és alapos re
ményünk van rézbányászatunknak néhány év alatt 
bekövetkező szép fejlődésére. Rézérc fejtésével fog
lalkoznak még Hunyadmegye dévai járásában For- 
mádia község határában, de csakis kisebb mér
tékben.

A vajdahunyad-gyalári helyi erdekü-vasut rész
vénytársaság birtokában levő Vajdahunyad város és 
Zalasd község határában Jekvő d o l o m i t b á n y a  
változatlan viszonyok között működött. A bánya nyolc 
év óta van üzemben, évente mintegy 300 ezer méter
mázsa és 10 ezer köbméter dolomitércet fejtenek, 
amit túlnyomó részben Vajdahunyadr^ és Gyalárra 
szállítanak. A métermázsánként kitüntetett anyagok 
kohászati célokra, a köbméterek szerint osztál^ozot- 
tat pedig építésre és pálya kavicsolásra használják.

A kerület egyetlen ó l o m b á n y á  ja a hunyad- 
megyéi Nagyalmás község határában van. Mindössze 
két év óta áll üzemben, a felszínre hozott ólomércet 
a zalatnai állami kohóba szállítják. A termelt anyag 
múlt évi nagyságát nem ismerjük.

K: é n k o v a nd bá n y a  a kerületben kettő van, 
xnind a kettő a »Felsőmagyarországi bánya- és 
kohómü részvénytársaság« budapesti cég tulajdona. 
Ezek közül a kazanesdi, amely az előző évben 100.000 
métermázsa kénkovandércet hozott felszínre, a múlt 
évben szünetéit.

A tekerői bányatelepen a társulatnak négy tá
rója van, amelyben a múlt esztendő folyamán 96.063 
métermázsa kénkovandércet fejtettek. Nagy részét, 
múlt évben 51.600 métermázsát, a hazai kénsav és 
műtrágya gyárakba szállították, métermázsánként 
0?80 koronáért, az árat helyben értve. E telep szép 
fejlődését bizonyítja az a körülmény, hogy mind
össze négy év óta laknázzák és 1908-ban csak mintegy 
100 métermázsa érc került forgalomba, a múlt eszr 
tendőben pedig — mint említettük 96.063. A mun
kások a környékbeli, úgyszólván semmi képzettség
gel nem biró románok sorából kerülnek ki; a négy 
táróban összesen .120 dolgozik', akiknek munkasza-

konkinti keresete 2.60 korona, a munkaidő 12 óra. 
Számukra a társaság munkalaktanyákat, élelemtárt 
és társpénztárt tart fent. Munkásmozgalom nem volt 
észlelhető köztük.

x  HflZfll HÍREK. X
Közlemények átvételét sajtóügyi felelősségre ̂ onás terhe 
alatt csakis a forrás megnevezésével engedjük meg.

Környe. Csak nem akar kimúlni az: hogy 
Környén nincs szén. A konzorcium, melynek tulaj
donában van a terület, uton-utfélen hangoztatja 
Környe állítólagos széngazdagságát és boldog-bol- 
dogtalannak csak ajánlhatja a területet. »A Bánya: 
már két ízben erélyesen kimutatta, hogy Környe 
spekulánsok terrénuma, avval csak egy úgynevezett 
»magyar bánya« alapítható. Semmi szükség nincs, 
hogy szénerecskék bányáknak kezeltessenek és még 
inkább arra, hogy »kiaknázásukra részvénytársaság 
alapittassék«. Környén szén nincs és részvénytársa
ság alapítása éppen e miatt nem is kell. A konzor
ciumnak ez persze nem jól esik és titokban dol
gozik a »bányaalapitás tervén«, hívén naiv emberek 
hiszékenységében. Mikor most — reméljük utol
jára foglalkozunk ez ügygyei, közlünk egyes szemel
vényeket a nekünk ez ügyben egy előkelő bánya
szakértőtől beküldött levélből:

I g e n  t i s z t e l t  S z e r k e s z t ő  ur!
»A Bánya< című b. lapjában múlt hó 12-én 

felemlíti a környei f ú r á s o k a t .  E cikk anyagát 
egy régi bányász szolgáltatta, de amint olvastam, 
a r ^ y m e í i ^ ^ . ^ 1̂ !  Y £ t$ t t e . .  papírra. a fúrás körüli 
eseményedet. Erre vonatkozólag a tényállás az, 
amit én ezennel bátorkodom Önnel megismertetni. 
Én 1905-ben mint egy részvény társulatnak meg
bízottja a geológiai szakmában, kimentem Kör- 
nyére, mert a bányakapitányság részéről azt az 
értesítést kapták, hogy julius 16-án hivatalosan 
megállapították egy furlyukban, mely 85 vour 
mélyre volt lemélyezve az Ecen szerint és ezt 
5.50 m. vastagsággal megütötték. A valóság meg
állapítása végett kimenteim a helyszínére, ott titok
ban szedtem az anyaggödörből (azokból) a furó- 
lisztből, melyet éppen a fúró felhozott és avval 
és egy más csomó mintával visszamentem Buda
pestre. De mielőtt eltávoztam volna, egy felső 
oligocen homokkőréteget találtam a furlyuk kö
zelében, mely 28° alatt dőlt és abban cémavas- 
tagságu szénsávakat találtam, teh'át mi k o r  a fú
rót  f o r g a d t á k  a b á n y a e s k ü d t  e l őt t ,  
úgy  r e c s e g e t t ,  mi n t h a  az Eo c é n  c s i g a 
r é t e g b e  a brak' ikai  (félédesvizi) r é t e g b e  
a s z é n  f e l e t t  f ú r t a k  vol na.  A fúró tény
leg felhozott fekete színű agyagot, de csak igen 
kevés szénporral és lehet, hogy egy pár Ceri- 
thium-Caloaratum őslénydarabot. Ezt bélecsem- 
pészték, mit bizonyítani tudok.

Hazaérkezve megállapitottam, hogy egyálta
lában szén nem volt a furlyukban, dacára annak, 
hogy a bányaesküdt 5.50 m. vastag széntelepet 
állapított meg, aminek alapján a Budapestvidéki 
részv. társ. átvette a tulajdonostól a fúrás foly
tatását. 17 íurlyukkal megállapították ekkor másfél 
évi fúrás után, hogy szén ott egyáltalában nincs. 
Már 4 méter mélység után a fekőre jöttek és.
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abban haladtak 300 métert, persze a Trias alap- 
kőzetnek is van agyagja mint az Eocennek, de 
őslény nélkül és egy ily kék agyag, mint emlitérrt 
sekély mélységnél megütették, említett társulat 
megsokalta a kiadást, beszüntette.

Azért teszek említést a geológia előjövetel- 
ről, mert én magam éppen abban az időben 
máshol fúrtam, hol éppen azon anyag fordult elő 
fekübe, mint Környén. Innen tudom, hogy mi 
lehet Környén. Amint hallom, újabban a tulaj
donos franciákkal tárgyal Környén. A szó szoros 
értelmében Környén nem várható szén. Az eocen 
szénmedencének nincs észak felé szárnya, hanem 
tábla szerint (Sehollenförmige Ablagerung) dőlés 
A-val végződik. Egyszerű oka annak, hogyA-nál 
feljön sebesen a dolomit és elterül simán leg
alább is 40 km. hosszán anélkül, hogy valahol 
az Eocén lerakattatott volna.

Abból kijózanodhatunk, hogy ott van szén. 
Egyáltalában nincs ott szén, mivel már Bánhidá- 
nál a szénnek vége. Kömye és annak szomszéd
ságában hiába várjuk a szenet.

Kiváló tisztelettel maradtam
M. A.

Érdekes bányaárverés. Érdekes átverésről 
beszélnek bányászati körökben. A horvátországi 
Samobor melletti rudei-i vasérctelepet árverezik 
mostan, amelynek tulajdonosa Faber Kajetán. 
A vasérctelep, melynek értéke körülbelül 1 millió 
korona. Az árverésen három komoly reflektáns 
jelent meg és az ajánlatokat tizenkétezer koronával 
kezdték meg, a második reflektáns egy koronával 
igért többet. Utána a harmadik tizenháromezer 
koronát ígért. Az árverés eredményét nem sikerült 
megtudnunk, de mindenesetre jellemző, hogy egy 
milliós érctelepre koronánkint is lehet nálunk 
licitálni.

Bajban a rézmüvek. Egyelőre csak a Magyar 
rézmüvek r. t. És mivel csak egyedül a Magyar 
rézmüveknél van a baj, hát a címzés' tulajdonkép 
a rézmüvekre általában nem is vonatkozik. Már 
hogy is vonatkozna, mikor azok talán nem is mind 
dolgoznak veszteséggel, de igenis igy tesz a Ma
gyar Rézmüvek. Jól megérezték azt, hogy bajban 
lesznek és szép csendesen rövid ideje él is men
tek Budapestről, ugy gondolkozván, hogy ha már 
baj van, legyen az Zaniban, honnan nem minden 
szivárog ki és nem Budapesten. Itt ugyanis min
dent meglátnak, ott pedig senkisem törődik velük. 
Hát baj van náluk, mint már mondottuk; mivel
hogy az 1909. december 31-én lezárt mérleg
225.000 korona tekintélyes vesztességgel zárul. 
Súlyos ez az eredmény, különösen ha tekintetbe 
vesszük, hogy az 1908. mérlegben még közel 
negyvenkilencezer korona nyereséget számoltak 
el — és a gazdálkodás eredménye a rá következő 
évre: 225.000 korona veszteség. Érdekes pénzügyi 
műveletei vannak e részvénytársaságnak. Sőt: azt 
hisszük, hogy csak pénzügyileg tud a társaság 
manipulálni és mást illetőleg nem igen. Csik és 
Hunyadmegyei rézmüvei vajmi keveset termelnek 
már évek óta. És amit termelnek, nehezen, lassan, 
tudják értékesíteni. Mondják, hogy ennek oka: a 
régi és ósdi berendezésük és rémséges rossz fel
dolgozása a termelt réznek. Nyilván ugy is 
van. Mert a rézipar helyzete ugyan súlyos, de

annyira még sem rossz; hogy 250,000 koronás 
vesztességet mutasson ki, mint egy évi tevékeny
ség gyümölcsét. Nem tudjuk mit szólnak hozzá, a 
részvény tulajdonos francia urak. De annyi bizo
nyos, hogy örülni nem örülnek. S a vezetőségét 
ez ilyen eredményért legalább is nem dicsérik. 
Egyébként a múlt sem valami íjagy garantia a 
Magyar rézmüveknél. Alapítása óta nagyon nehe
zen boldogult, 1908-ban pedig részvények vissza
vásárolt és újra kibocsátott sulyosbbitván a dol
got még avval is hogy elsőbbségi kötvényeket is 
adott ki. Kiváncsiak vagyunk, hogy fogja ügyét 
majd most rendezni.

A Sarlós Boldogasszonyról nevezett veres- 
vízi kincstári bánya julius 3-án ünnepelte neve- 
napját, mely alkalommal a szokásos áldomást, ugy 
a munkások, mint a vezetők megtartották s ezt 
megelőzőleg a város összes templomaiban isten
tiszteletek voltak.

Aranytermelés Brádon. Brádon van a világ 
egyik legnagyobb aranybányája, ipely a Harkort- 
féle gothai bányatársaság tulajdona. Most közli a 
kimutatását az aranytermelésről. 1910. junius hó
napban 133.580.— gramm volt a termelés, mig 
májusbafi 120.094 — grammot termeltek. Az össz
termelés 1909. julius 1-től 1910. junius 30-ig 
1.575.204 gramm, mi  ̂ az előző év megfelelő idő
szakában 1,579.916 gramm.

Baleset egy aranybányában. A Rudai 12 
apostol bányatársulat rudai bányaüzeménél az 
egyik fejtő műhelyben a műhely oldaláról egy 
vállap következtében egy nagymérvű kopogó vál- 
lott le s az,-lefordulása közben élével Bokanics 
Péter bányászt a műhely falához szorította oly 
mordon, hogy a kopogó felső éle hátára neheze
dett'. Sérülése súlyos ugyan, de valószínűleg nem 
életveszélyes.

Petróleum-kutatás. Ligetesen (Luh) a már 
egyszer félbemaradt petróleum kutatás most ismét 
megindul. Egy francia pénzcsoport mélynek meg
bízottja dr. Chesnais A. geologus és bányász a 
napokban Ligetesen járt, a munka megkezdése 
céljából.

Szerencsétlenül járt bányamunkás. Súlyos 
szerencsétlenség volt a minap a csimpai bányában 
Kuébel István bányamunkás egy tárnánál dolgozva 
oly szerencsétlenül esett rá egy nagy kődarab, 
hogy a jobb lába eltörött. Eszméletlenül szállí
tották a bányakórházbar

Uj kőbánya és cementgyár vállalat. Majdáni 
Kőbánya és Lugosi Cementgyár r.-t. cég alatt a 
lugosi Concordia takarékpénztár égisze alatt uj 
épitőanyagtermelő vállalat alakult a mely Knott 
József vállalatait 514,442 koronáért vette át. Az 
igazgatóság tagjai Párvy Sándor, Deutsch Mór 
dr., Knott József és Franz Miklós.

Uj mészégető kemence. Dorogon a Hungária 
mészkőipar r. társaság egy ujabb, nagyszabású 
körkemencét építtetett, mely nemsokára berendez- 
tetik s működésbe fog hozatni. E tény annak a 
bizonyitéka, hogy a részvénytársaság kitűnő ter
mékén megfelelő szakértői vezetés folytán mind
jobban és jobban hódítanak az építőipar köré
ben tért.
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X  KÜLFÖLDI HÍREK X
Béke a petróleumiparban. Hetek óta folyik 

már a harc a Vacuum 011 Co. és a monarchia 
többi finomítói között az osztrák kormány bevo
násával. Eddig mindig csak a küzdelem erősbödé- 
séről lehetett hallani, mig most, legújabban az 
hallatszik, hogy megkezdődnek a békés megegye
zésre irányuló tárgyalások. Hir szerint a két kor
mány a Vacuum bevonásával tárgyalni fog azokról 
a módozatokról, a melyek mellett a monarchia 
finomítói is megtalálják számításukat, másrészt az 
amerikaiak sem lesznek kitéve zaklatásnak. Ha 
ez a megegyezés sikerül, ugy természetesen előbbre 
jut a kartel ügye is és igy bármilyen szép is a 
béke és az összhang az iparban, a fogyasztók 
szempontjából nem kell éppen örülni annak, hogy 
a régi haragosok kibékülnek.

A világ arany és ezüst termelése. Egy
amerikai jelentés, melyet az Egyesült-Államokban 
a „Director of the Mint“ adott ki, érdekes szám
adatokat tartalmaz a világ arany- és ezüstterme
léséről. Ezen jelentés szerint az aranytermelés a 
két legutóbbi pontosan kiszámított évről a kö
vetkező :

1908-ban 19 7-ben
kg- kg.

Afrika. . 250.528 228.685
Egyesült-Államok. 142.281 136.675
Ausztrália 110.333 113.870
Oroszország és Szibéria 42.209 40.151
Mexiko 33.651 28.109
Britt-India 15.947 15.624
Canada •44:809' 12.613'
China . 13.011 6.771
Columbia 5 157 4 898
Korea 4.585 3.266
Középamerika 4.542 3.172
Japán . . 4.345 4.172
Ausztria-Magyarország 3.715 3.739
Francia-Guyana 3.552 3552
Holland-India 3.379 2.477
Brazília 3 305 3.040
Britt-Guyana 2.119 1.963

„ Keletindia 2.108 2.349
Franciaország 1257 1.257
Holland-Guyana 998 964
Peru 774 774
Ecuador 527 402
Bolívia és Chile 521 1.907
Siam 493 250
Argentinia 243 155
Uruguay 138 78
Németország 97 100
Szerbia . 90 90
Olaszország 70 60
Indo-China 48 48
Veneuzela 37 34
Nagybritánia 24 44
Svédország 22 28
Törökország 3 7

Összesen 664.958 620.723
Feltűnő ezen kimutatásban az Ausztria-Ma- 

gyarországra, tehát főleg Magyarországra eső nagy 
mennyisége és hogy az azelőtt aranyban annyira 
gazdag Bolívia és Chile aranytermelése mennyire 
hanyatlik. Az ezüst termelés igy alakul:

1908-ban 1907-ben
kg. kg.

2,291.260 1,901.934
1,631.229 1,757.844

687.507 397.505
534.218 558.292
297.546 297.545
180.595 162.437
154.636 158.261
129.881 127.435
118.237 95.596
55.069 54.253
45.437 58.877
42.769 32.619
39.583 24.586
25.786 25.786
24.727 24.727
20.990 22.950
15.855 10.033
7.035 6.268
4.207 6.268
4 109 4.110
3.954 783
3.254 ---
1.111 929

704 76
248 2.095

6,319.947 5,729.210

Mexiko . _.
Egyesült-Államok 
Kanada .
Ausztrália 
Peru . . .
Bolívia és Chile 
Németország 
Spanyolország 
Japán
Ausztria-Magyarország 
Közép-Amerika 
Columbia 
Afrika
Görögország 
Franciaország 
Olaszország 
Holland-India 
Norvégia
Nagybritánia . . . .
Oroszország és Szibéria 
Argentinia 
Venezulea 
Svédország 
Ecuador 
Törökország

Összesen.
Az összes arany-és ezüsttermelés igy alakul:

arany ezüst
koronákban koronákban

1907-ben 2.062,765.000 607,840.000
t9,q§r£,an, 2L2ft9^6Q.000 543,420,00Q

Változások a világ fémpiacában. A világ 
fémiparában'1909-bén a következő változások tör
téntek. Németországban két uj rézvállalat alakult 
1-os millió márka tőkével, 2 horgany vállalat 8.7 
millióval emelte a tőkéjét, 2 ólom- és korgany-0 
vállalat pedig 9.73 millióval emelte a tőkéjét már 
meglévő más vállalatok megszerzése céljából. 
Angliában, Délafrikában és Ausztráliában 58 vál
lalat alakult 137 millió korona névleges és 84 millió 
korona befizetett tőkével, 20 vállalat pedig 18 
millió koronával emelte a tőkéjét. Franciaországban 
14 vállalat alakult 14 millió névleges és 10.18 millió 
frank befizetett tőkével, 6 vállalat pedig 5 millió 
frankkal emelte a tőkéjét. Belgiumban egy vállalat 
alakult 11/s millió tőkével és 5 vállalat 5.91 millióval 
emelte a tőkéjét. Amerikából nem lehetett hitejgs 
adatokat kapni.

A világ nyersvastermelése 1909-ik évben.
1909. 1908-al szemben

t o n n a  +
Egyesült-Államok 25,758.471 9,859.453
Németország 12,713.554 1,086.697
Nagybrittania 9,664.287 374.447
Franciaország 3,488.633 151.063
Belgium 1,606.555 419.180
Kanada . 677.090_______ 113.418

53,945.592 12,004.258
A világ széntermelése 1908-ban. A világ 

széntermelése 1908-ban több, mint 1 milliárd tonna. 
40 millió tonnával kevesebb, mint 1907. évben. E 
csökkenés oka az, hogy -az Egyesült Államok 56 
millió tonnával kevesebbet fogyasztott 1908-ban.
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így nem volt a szükséglet oly nagy. Az angol 
széntermelés 4.6 millió tonnával csökkent. Evvel 
szemben Németország, Franciaország és Ausztria- 
Magyarország termelésüket emelték. Németország 
termelési többlete 9.5 millió tonna. Alább adjuk 
az egyes államok „ipari kenyerének“ termelését: 
A termelő ország neve: Így 1908.

1908 1908 több(+)vagy  
kevesebb (+) 

tonna tonna tonna 
China 11.970.000 10,450.000 +  1.520.000
India 12,865.508 11.147.339 +  1,728.069
Japán. 13,942.000 14,716.488 - f  225.512
Uj-Südwales 7,992.300 7,850.000 +  142.303
Uj Seeland 1,904.270 1,831.009 +  73.267
Egyesült-Ausztrália 870.000 900.000 +  30.000
Belgium 23,678 150 22.á05.190 +  27.040
Németország 215,071.345 205,542.688 +  9.528.657
Franciaország . 37,622.556 36,753.627 -j- 868.920
Nagybrilanniaéslrorsz. 261,506.379 267,828.266 — 6,321.879 
Itália 421.906 453.137 — 31 231
Ausztria-Magyarország 40,760.87.0 40,112.530 -j~ 648.340 
Oroszország 22,943.794 21,207.500 - f  1,786.294
Svédország 300.000 305.000 — 5.000
Spanyolország 3,871.580 3,250.000 -)- 621.480
Kanada . 10,904.466 10,510.961 -|- 393.505
Egyesült-Áliamok 379.361.103 435,483.938 —56,12: -̂825
Transvál, Natál és Fok

gyarmatok 4,621.989 3,945.043 - f  676.945 
Kisebb államok együtt 4,106.000 3,475.780 +  640.220 

Összesen 1.054711.021 1.09S,i«S.506 —43,754.485

& A mai-okk(^> .bány^törvény£jőL.>A^.ta3Jokkói 
bányatörvény javaslata 400 oldal terjedelemben 
elkészült. A napokban küldetett Tangerbe az ott 
székelő külföldi követségeknek tanulmányozás cél
jából. A törvény nyilvános kihirdetése csak akkor 
fog megtörténni, ha a külföldi hatalmak mind. 
abba beleegyezésüket adják. A bányatörvény fő
alapvonásaiban megegyezik a most érvényben 
lévő német, francia és spanyol bányatörvény ren
delkezéseivel. A bányászatra a legnagyobb szi- 
badságot biztosítja. A kutatások ideje alatt történő 
rendelkezések a német törvény alapján vannak 
véve.

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

Budapest. Telefon 162—84.
B. K. 332144.)

x  ÜZLET. SZÁLLÍTÁSOK. $$
Az ónpiac helyzete Batáviába. Batáviában 

április 21. A billitoni ón kivitele március hónapban 
108.644 kg-ot tett ki. Ebből Singaporeba 718, Mar- 
seillebe 67.211, Németalföldre 40.615 kg. ment. 
ment. A. bánka-ónból Németalföldre 1,621.570 kg-ot 
szállítottak!

A holland vas- és acélpiacról. A hollandiai 
gépgyárak és egyéb vasat feldolgozó iparművek, 
a nyersanyagot főleg Németországból, Angliából, 
Svédországból és Norvégiából szerzik be. Kész 
gyártmányokat úgymint kaszát, reszelőt, ráspolyt, 
csavart és drótfonalat Anglia, Németország és 
részben Magyarország és Ausztria szállítják. Az 
úgynevezett kongókampó, vagyis a cukornád le
vágására használt sajátszerü alakú sarló, igen fon
tos beviteli cikkét képezi a gyarmatoknak.

Á r l e j t é s i  h í r a d á s .
A zalatnai m. kir. főbányahivatal részéről ezen

nel közhírré tétetik, miszerint a kezelése alatt álló 
zalatnai kincstári szénkéneggyár egy, esetleg két évi 
mintegy 30.000, illetve 60.000. q. kétszer finomított
99 4o/o ként tartalmazó tiszta darabos olasz, illetve 
szicíliai vagy hasonló kéntartalmú amerikai, esetleg 
pedig egyszer finomított vagy nyers, de legalább 
980/0 S tartalmai tiszta darabos olasz vagy szicíliai 
származású kénszükségletének beszerzé.e iránt 1910. 
évi augusztus hó 10-én d.. e. 11 órakor zárt írás
beli ajánlani versenytárgyalás fog tartatni.

A f. évi szeptember 1-től egy, illetve két év 
alatt beszállítandó 30.000, illetve 60.000 q. kén 
ömlesztett állapotban (a La rinfusa) 100 kilogrammon
ként számítva, annak megjelölésével, hogy ajánlat
tevő a vállalt 5 tartalom jótállása mellett olasz, szi
cíliai vagy amerikai kétszer vagy egyszer finomított, 
illetve nyers kénre teszi-e meg ajánlatát, bér- és 
költségmentesen a zalatnai vasúti állomásra szál
lítandó.

Felhivatnak-tehát vállalko^íf^kivánók, miszerint 
egy koronás bélyeggel ellátott szabályszerű zárt írás
beli ajánlataikat határozott ár kitüntetése mellett, 
mely ajánlatnak a külső borítéka a következő fel
írással látandó el: »Ajánlat kénszállitásra«, az alul
írott m. kir. főbányahivatalhoz 1910. év i a u g u s z 
tus  hó 10-én d é l e l ő t t  9 ó r á j á i g  nyújtsák 
be, vagy postán küldjék be, ahol az ajánlatok ugyanaz 
nap délelőtt 11 órakor fognak felbontatni.

Vállalkozó köteles a versenytárgyalást megelő
zőleg legalább 8 mappal megfelelő kánmintát (5 kilós 
postacsomagban) beküldeni.

Bánatpénz gyanánt az ajánlathoz az egész meny- 
nyiség értékének megfelelő és pedig 250.000 ko
rona erejéig 5%, ezenfelül 2 0 /0 készpénz vag'y bánat
pénz letételére érvényesnek'nyilvánított á'larni vagy 
más értékpapírok csatolandók, melyek a tőzsdei ár
folyam szerint, de nem névértéken felül számítva, 
fogadtatnak el.

Utó vagy nem hivatalos (magyar) nyelven irt, 
a szabályoknak meg nem felelően kiállított és fel
szerelt ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Fentartja magának a m. kir. főbányahivatal 
azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között, az 
ajánlott árakra- tekintet nélkül szabadon választhas
son £s esetleg nem az egész mennyiséget, hanem 
annak csak bizonyos hányadát biztosíthassa; Ajánlat 
azonban csak egy egész évi, illetve vagylagosan két 
évi szükséglet szállítására tehető. .

A szerződési feltételek a hivatalos órák alatt 
az alulírott kir. főbányahivatalnál betekinthetők, 
melyek kívánatra postán is elküldetnek.

Zalatna  ̂ 1910. évi június hó 27-én.
(B 354/28) M. kir. f őbányahi va t a l . '
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=  DRÄGER =

MENTÖ-
készüléke
Bányák és tűzoltók 

számára.
Német birodalmi és 

osztrák szab.

Arany érem St. Louis Több mint 3400 kó- 
1904. — Lüttich 1905. szillék forgalomban.'
Dräger Oxigén tartánya ujra-töltésre legalkalmasabb' 
Dräger Pulmotorja. Automatikus oxigénfejleszto gépe} 

mesterséges légzésre.
Drager Hordágya friss levegő sisakkal.
Dräger Magasnyomású töltőszivattyuja komprimált oxi

gén részére.
Dräger Villamos bányalámpája 12 órai világítás céljaira 

IV2 N. K, lámpával.
Drager Villamos sisaklámpája három- órai világításra. 
Dräger Záró ventilje acélkorongokra.
Költségvetés és árjegyzék ingben Ás bérmentve.

n I .
I  f i h p r k  BB Modera mentökészülékek 
L r l l U C t l V .  ■ ■  különlegességi, gyára.

Vezérképviselet Magyarország részére:
Ligeti és Biró, Budapest, V., Vigszinház-u. 5.
(B m.142 II.)

SEIPPEL VILMOS
bányalámpa gyára

BOCHUM (Westfalia)
Gyáram, mely 50 év óta fenháll, 
gyártja a bányaüzemeknél elő
forduló összes világító eszkö
zöket,: u. m.:

nyitott- olajégős 
nyitott acetylén 
bjztonéági; aceiyién 
.biztonsági benzin 
rakodóbely 
mozdony- és vonat 
raktár ésbányamérnöki

a
jí
•a
a
E

Lámpatisztitó kamra berendezé
seket, benzintartályokat és lámpa 
töltőkészülékeket, tartalékrésze
ket bármily rendszerű lámpához.

Áraim jutányosak és lámpáim jóságáért ke
zességet vállalok. □ Vezérképviselőm:

LIGETI ÉS BIRÓ bányászati szaküzlete
BUDAPEST. V. KERÜLET, VJGS*piÁZ-UTCA 5. SZÁM

/Képes nagy árjegyzékemet készséggel kütdl aneg az 
érdeklődőknek.

(B 331/16/11)

Gewerkschaft Gute Hoffnung, Tiefbohrgesellschaft
NIEDERBRUCK bei Masmüastef i. Eisass

K om b in ált gőzü zem ű  m ély fu rógép  v é s ő  é s  gyóm án tfu rásra  a leg n a g y o b b  m é ly sé g ig  a „S ystem  J . V ogt*  szerin t. — Szab adalm azva  m inden  
n agyob b  állam ban. — E zzel a fúrási rend szerrel a legk ü lön b özőb b  á sv á n y o k  u tán  fu rtu nk  a J eg n a g y o b b  ered m én yn yel é s  p ed ig  N ém eto rszá g 
ban, F ranciaországb an , O laszországb an , B elg iu m b an , R om ániában, O roszországb an  é s  A frikában. — P etró leu m fu rások . — A k n a m ély ités  

ta g y a s z tá s i e ljá rá ssa l v a g y  an élk ü l, fú rási terv ezetek , v é lem én y ek  e lőtanu lm án yok  h e g y  v is z o n y  ok g eo ló g iá já ró l a  ten geren tú l o n is .
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