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A bányászat az 1911. évi 
költségvetésben.

Az államnak évi költségelőirányzata mindig 
hü tükrét képezi az ország közállapotának. Itt a 
számok uralkodnak és ezen rideg számok ugyan
csak hangosan tudnak beszélni. Különösen azok
nak, akik a számok labirintusaiban eltudnak iga
zodni és különösen azoknak, akik meg is akarják 
érteni azt, amit a számok mondaogk. *

Az állam 1911. évi költségvetése a takaré
kosság jegyében jö tt létre. Ez nem kritika, ez a 
tény megállapítása. És bár nem örömest, de el 
kell ismernünk, hogy e takarékosság indokolatlan 
szükséges. Az állami működésnek nagyon sok 
ágazata megérzi ugyan ezt a takarékosságot, de 
a nagy célt, az állam pénzügyi egyensúlyát” tartva 
szem előtt, egyelőre meg kell nyugodni a pénz
ügyek parancsoló feltételeiben.

A takarékosság dacára a budget mégis szer
vesen fejleszti a bányászat és T<ohászat egyes 
ágazatait. Távolról sem oly mérvben ugyan, mint 
azt az utolsó két évben in^ngurált nagy akciók 
mintegy term észetszerűleg megkövetelték, a mint
hogy a most kezdeményezett nagyszabású államo
sítási akció pénzügyi nyomai sem látszanak még 
m eg a költségelőirányzatban. De mégis, ha lassan 
bár, de a haladás, a fejlesztés jó nyomait látjuk 
a bányászatnak és kohászatnak mindazon ágaza
taiban, amelyek a pénzügyminisztérium hatásköre 
alatt állanak, valamint jó gondoskodást látunk a 
bányászati közigazgatás terein is. Nem mintha 
nem lennének itt még sürgősen megoldandó kér
dések. Alkalmilag mi is rám utatunk majd egyné
hányra. De hát a takarékosság parancsszava alatt 
állván, meg kell elégednünk a m egtörtént intéz
kedésekkel.

A következőkben ism ertetjük a költségelő
irányzatot abban a sorrendben, amint az a pénz
ügyminisztérium költségvetésében előfordul :

I.
Bányászati és erdészeti főiskola Selmecbányán és 

bányásziskolák.
Rendes kiadások.

1909. évre engedélyeztetett 
1911. évre előirányoztatik 

1911. évre tehát több
Személyi járandóságok. 

1909. évre engedélyeztetett 
1911. évre előirányoztatik 

1911. évre tehát több

532.750 K, 
565 571 „ 

32.821 Kval

386.885 K, 
407 652 „ 

20.767 Kval
A „fizetések, lakpénzek és pótlékok“ alrova- 

ton nagyobb a szükséglet 12.886 Kval, mely több
let a következőkben találja m agyarázatát : a) két 
főiskolai rendes tanárnak, 1 0  évi szolgálat után, 
a VI. fizetési osztályba leendő szabályszerű elő
léptetése folytán több a szükséglet 2.443 Kval, b) 
a főiskolai tanárok esedékes korpótlékainak és 
személyi pótlékainak fedezésére szükséges 7.029 
Kval, c) a főiskolához tanársegédi minőségben be
osztott 1 1  segédm érnök részére „a szervezeti és 
ügyviteli szabályzat“ alapján járó működési pótlé
kokra (egyenként 500 K) előirányozva, 5.500 Kt, 
d) egy adjunktus és egy tanársegéd vizsgadij-pót- 
lékára előirányozva 600 Kt, e) annak következ
tében, hogy a petrozsényi szénbányásziskola szak
tanárának eddig a „Kőszénbányászat“ terhére  és 
egy altisztnek a „Femkohászat“ terhére  élvezett 
összes illetményei most itt irányoztatnak elő, 
emelkedik a szükséglet 4.768 Kval, nagyobb tehát 
a szükséglet 20.340 Kval. A „Tiszteletdijak“ al
rovaton em elkedett a szükségtet 2.340 Kval abból 
kifolyólag, hogy a főiskolán a gyorsírás tanító
jának 800 K., a vivómesternek 600 K., továbbá a 
felsőbányái bányásziskolán a m agyar nyelvet és 
irálytant előadó elemi iskolai tanítónak 400 K., 
Verespatakon pedig a bányászati szakirányú is
métlőiskola tartásáért 540 K. tiszteletdij irányoz
ta to k  elő. A „Segélydijak“ alrovaton nagyobb a 
szükséglet 800 Kval, miután a főiskolához beosz
to tt 4 okleveles bányagyakornoknak egyenként 
200 K. végzési pótlék jár. A „Tüzifajárandóságok“ 
alrovaton több szükséges 1.832 Kval, két főiskolai 
tanárnak előléptetése, az altisztek létszámának ren 
dezése és a petrozsényi szénbányásziskola szak
tanárának itt előirányzott fajárandósága következ
tében. A „Bérek“ alrovaton 3.929 K. töbület a 
főiskola gőzfűtési és villamos világítási üzeménél
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alkalmazandó bányásziskolai végzett növendéknek, 
az erőműtani tanszéknél szükséges állandó nap
számosnak, egy éjjeli őrnek és a petrozsényi 
szénbányásziskolánál alkalmazott napibéres szol
gának díjazására lett felvéve.

Dologi és üzleti kiadások.
1909. évre engedélyeztetett 142.845 K.
1911, évre előirányoztatik 154.019 „

1911. évre tehát több 11.174 K-val 
Nagyobb összeg irányoztatott elő 
A „Tanulmányi utakra és egyéb utazási költ

ségekre“ alrovaton az 1909. évi tényleges ered
mény figyelem bevétele mellett. — „Épületek fen- 
tartása“ alrovaton 6.160 K-val, tekintettel aria , 
hogy a Selmecbányái és felsőbányái bányászisko
lák épületei nagyobb mérvű tatarozást igényelnek 
és „Beszerzett taneszközök, anyagok és szerek“ 
alrovaton 3.414 K-val, mely többletből 1.414 K a 
bányásziskolák hiányos felszereléseinek és gyűjte
ményeinek kiegészítésére szükséges, mig a fen
maradó többletet az anyagok árának emelkedése 
indokolja.

Rendkívüli kiadások.
Átmeneti kiadások.

1909. évre engedélyeztetett 63.000 K,
1911. évre előirányoztatik . 39.000 „

1911. évre tehát kevesebb 24.000 K-val
Az 1911. évre előirányzott összegből esik: 

1 . „A bányászati tanszékek felszerelésére“ 29.000 
K, 2.. „Az erdészeti tanszékek felszerelésére" 10.000 
K. Összesen 39.000 K.

Beruházások.
1909. évre engedélyeztetett 162.500 K
1911. évre előirányoztatik 103.0C0 „

1911. évre tehát kevesebb 59.500 Kval 
Az előirányzott hitel a következőleg oszlik 

m e g : 1 . „Uj tanszékek felállítása folytán szüksé
gelt épületre“ (V. részlet) 50.500 K. 2 . „Építke
zésekre Kisiblyén és a botanikus kertekben“ (III. 
részlet) 12.500 K. 3. „Schmidt-féle telek m egvé
tele, a botanikus kertek szükséges kiegészítésére“
30.000 K. 4. Üvegházak berendezésére,, 10.000 K. 
Összesen 103.000 K.

II.
Bányaigazgatóságok.

A rendes kezelés mérlege.

1911. évi 
előiránzat

1909. évre 
m egállapí
tott költ- 

v etés

Az 1911. évi előirány
zat az 1909. évre m eg

állapított k ö ltség- 
v etésse l szem ben
több kevesebb

k o r o n a

Rendes kiadások 
Rendes bevételek

468.819
68.250

427.968
68.250

40.851

Tiszta kiadás 400.569 359.718 40.851
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Rendes kiadások.
Személyi járandóságok.

1909- évre engedélyeztetett 348.332 K,
1911. évre előirányoztatik . 379.949 „

1911. évre tehát több 31.617 K-val
^A kiadási többlet részletes indokolását meg

előzőleg ki kell emelni a k öve tkezőkét: A bányá
szat körébe tartozó üzemek — lépést tartva a 
technika haladásával — ujabb időkben nagymérvű 
átalakításokon mentek keresztül és számos olyan 
korszerű berendezéssel láttattak el, mely utóbbiak 
létesitése következtében az üzemnél több olyan 
különleges képzettségű altisztre van szükség, 
kinek^ képzettségéhez m érten jobb javadalm azást 
és előmenetelt is kell biztosítani. Tekintettel erre 
a körülm ényre, az 1911. évi költségvetési elő
irányzatban a III. osztályba tartozó altiszti állások 
számának megfelglo apasztása mellett, az I. osz
tályba tartozó altiszti állások száma huszonnyolcz- 
czal, a II. osztályba tartozó állások száma pedig 
huszonöttel lett szaporítva.

E létszámrendezéssel szemben azonban az 
altisztek összlétszáma tizennyolczczal apasztatott, 
ugy hogy"a létszám rendezés költségtöbbletet nem 
okoz, sőt némi m egtakarítással jár.

Áttérve ezeknek előrebocsátása után a k i
adásoknál mutatkozó eltérések részletes indokolá
sára, a „Személyi járandóságok“ rovaton fentebb 
kim utatott 31.617 K költségtöbblet indokai a kö
vetkezők : «Fizetések, lakpénzek és pótlékok“ 
alrovaton 24.323 J í-v a l  nagyobb Összeg vétetett 
fel, m ert az ackninistratiö, valamint a felügyelet 
és műszaki vezetés “egyszerűsítése és olcsóbbá 
tétele végett a szélaknai bányahivatal az 1909. év 
végén feloszlattatván, ehelyett Selmecbányán és 
Hodrusbányán egy-egy bányahivatal állíttatott fel, 
s a bányamérnökség és zuzóműfelügyelőség személy
zete a bányaigazgatósághoz osztatott be, miből 
kifolyólag ezen a cimen és alrovaton 29.009 K. 
költségtöbblet áll elő ; — továbbá az 1904. évi - 
I. t.-c. és az 1906. évi t.-c. alapján járó  személyi 
pótlékok többlete 750 K, több a szükséglét tehát 
29.759 K-val.

Dologi kiadások.
1909. évre engedélyeztetett 76.986 K,
1911. évre előirányoztatik . 80.970^,

1911. évre tehát több 3.984 K-váí.
A nagyobb szükségletből esik.: „Irodai költ

ségek“ alrovatia 2.984 K, és „Utazási költségek“ 
alrovatra 1.000 K, összesen, mint fent 3 984 K. 
E többletre azért van szükség, m ert a szélaknai 
bányahivatalnak feloszlatása következtében a 
selmeci bányaigazgatóság személyzete megszapo
rodott.

Állami segély.
1909. évre engedélyeztetett 1.700 K,
1911. évre előirányoztatik . 3.200 „

1911. évre tehát több 1.500 K-val; 
mert az eddig engedélyezett összeg a zólyomlipcséj

Eredeti FREÖÍT CSAPÁGYFÉMEKET minden czélnak ÁLTALÁNOS MŰSZAKI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
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Gizella-árvaház tanító személyzetének az 1907. évi 
költségvetés indokolásában bejelentett illetmény- 
javítására' nem ‘ elegendő.

Rendkívüli kiadások.
Átmeneti kiadások. 

lí$9 . évre engedélyeztetett 170.000 K,
1911. évre előirányoztatik 190.000 „

1911. évre tehát több 20.000 K-val.
A „Bányakutatások költségei“ rovaton 40.000 

K irányoztatott elő, mely összeg uj szén- és érc- 
előjövetelek felkeresése céljából széles körben 
megindítandó kutatási műveletek költségeinek fede
zésére van száava. A tudományos jellegű geodéziai 
■kutatások folytatólagos költségei ezúttal a vallás- 
és közoktatásügyi tárca keretében irányoztatnak 
elő, n\iaek következtében itt 20.000 K-val csökkent 
a szükséglet; végeredményben tehát a többlet 
,20.000 K-t tesz ki.

III.
Fém- és opálbányászat.

A rendes kezelés mérlege.

1911. évi 
előirányzat

1909. évre  
m egálla

pított költ
ségvetés

Az 1911. évi előirány
zat az 1909 évre m eg

állapított k ö ltség 
v e té sse l szem ben

több kevesebb
k o r o n a

Rendes kiadások 7,369.613 6,694.773 674.840
Rendes bevételek 5,691.682 5,659.002 32.680 .

Tiszta kiadás 1,677.931 .1,035.771 *642.160

A mérlegromlást a nagyági aranybánya idézi 
elő: Énnek a kincstári és társulati bányaműnek 
128 bányarészéből a részvénybirtok állományában 
bekövetkezett átruházások folytán eddig 114 12/ i 7  

rész volt a kincstár tulajdonában, a társbirtokosok 
kezében maradt 1 3 5/ i 7  részre pedig pótfizetés nem 
teljesítése miatt a bányabiróság által 1910. évi 
angusztus hó 27-ére árverés tűzetett kí7 Minthogy 
pedig az elárverezendő bányarészekre a követelt 
pótfizetés nagy összege (108,646 K 88 f) miatt 
vevő nem jelentkezett, azok a bányatörvény 165. 
§-a értelmében a többi rész birtokosának, vagyis 
ä kincstárnak tulajdonába melltek át az összes 
jogokkal és kötelezettségekkel együtt. Ezek szerint 
a nagyági bányaműnek a kincstár lett a kizárólagos 
tulajdonosa. A bányamű 1911. évi költségvetési 
előirányzata az állami költségvetés „Fém- és opál
bányászat“ cjmének keretébe illesztetett be.

Rendes kiadások.
Személyi járandóságok.

1909. évre engedélyeztetett 541.073 K,
Í911. évre előirányoztatik 546.405 „

1911. évre tehát több 5.332 K-val-
A szélaknai bányahivatalnak a „Bányaigaz

gatóságok“ címénél indokolt feloszlatása, valamint 
öt .bányagyakornoki, egy kezelőtiszti, két kezelő
segédtiszti és tíz altiszti állásnak megszüntetése 
következtében 52.396 K-val kevesebb irányoztatott 
ugyan elő, de mivel a nagyági bányaműnél a 
„Személyi járandóságok“ 57.728 K-val voltak elő
irányzatba veendők, ennek következtében a fentebb 
kimutatott 5.332 K többszükséglet merül fel.

A nagyági bányamüigazgatóság személyzete 
a tényleges állapotnak megfelelően a következő: 
1 bányatanácsos (bányamüigazgató) 4.800, 1 bánya
főmérnök 3,600, 2 bányamérnök (2.900 +  £.600) 
=  5.500, 1 bányasegédmérnök 2.000, 2 bányafő
orvos (3.600 +  2.600) =  6.200, 1 bányagyakornok 
(segélydij) 1.000, 1 altiszt 1.300, 4 altiszt 1.200,
4 altiszt 1.100, 4 altiszt 1.000, 5 altiszt 900, 2 al
tiszt 800, 5 szolga és őr 800, 1 szülésznő 360 
korona évi fizetéssel.

Üzemi kiadások.
1909. évre engedélyeztetett 6,036.700 K, 
1911. évre előirányoztatik . 6,690.747 „

1911. évre tehát, több 654.047 K-val.
Habár a szélaknai bányahivatal feloszlatása 

s az arányidai, az opálbányai és a rézbányái bánya- 
müvek üzemének tervbe vett megszorítása, illetőleg 
beszüntetése e rovaton a szügségletet előrelátha
tólag jelentékenyen apasztani fogja, mégis tekin
tettel egyrészt a fentebb említett nagyági bányamű 
szükségletére, másrészt pedig a munkabéreknek 
és az üzemi anyagok árának nagymérvű emelke
désére és az 1909. évi tényleges eredményekre, 
többet kellett előirányozni: „Bányamivelési, érc- 
előkészitési és beváltási költségek" ‘alrovaton 
368.044 K-val, „Beszerzett üzemi anyagok és sze
rekért“ alrovaton 330.203 K-val, „Beszerzett ingó
ságok“ alrovaton 4.850 K-val, „Épületek fentar- 
tása, berendezések fejlesztése és tökéletesbitése“ 
alrovaton 27.800 K-val, „Egyéb kiadások“ alrovaton 
850 K-val, összesen 731.747 K-val. Kisebb ellenben 
a szükséglet: „Társbirtokosoknak osztalékok és 
költségpótlékok“ alrovaton 77.700 K-val, mert a 
verespataki kincstári és társulati bányamű jöve
delmezősége most kedvezőtlenebbül van megálla
pítva, mint az 1909. évben volt, a társbirtokosok
nak tehát kevesebb osztalék fog fizettetni, illetve 
javukra íratni. E kisebb szükségleti összeg figye
lembe vételével, a .többlet mint fent 654.047 K.

Átmeneti kiadások.
1909. évre engedélyeztetett 201.600 K,
1911. évre előirányoztatik . 301.600 „

1911. évre tehát több 100000 K-val.
Az ezüstár hanyatlása folytán sújtott bánya

vidékek iparának elsegélyezésére és kölcsönök 
nyújtására, úgy mint az 1909. évben 200.000 K-t, 
a „Taksás telkek folytatólagos rendezésére“ szin
tén úgy mint az 1909. évben 1.600 K irányoz
tatott elő. Ezen felül elő kellett irányozni: „Kuta
tásokra és feltárásokra“ és pedig: a) a’ nagyági 
bányamű berendezésére és kutatásokra 48.000 K-t,
b) a gyalumáre-lunkoji bányaterületen végzendő 
kutatásokra és birtokrendezésre 52 000 K-t, a 
szükséglet e szerint a fentebb kimutatott 301.600 
korona.

Beruházások.
1909. évre engedélyeztetett 685.000 K,
1911. évre előirányoztatik . 741.000 „

1911. évre tehát több 56.000 K-val.
Az itt előirányzott 741.000 K a következő 

beruházásokra van szánva: a körmöcbányai „Nán- 
dor“-altáró tervszerű folytatására 250.000 K, a 
Selmecbánya yidékén levő bányamüvekniél telje
sítendő elővájásokra és gépberendezésekre, vala
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mint a zuzómüvek összpontosítására 270.000 K, a 
magurkai bányaműnél egy kovácslakás, betegszoba 
és lisztlerakó helyiség építésére 5.000 K, a kereszt
hegyi bányaműnél a bányában lévő gőzkazánok 
és a vizemelőgép villamosság által hajtott szivaty- 
tyukkal cserélendők ki, m ert a gőzkazánok már 
majdnem használhatatlanok s a jelenlegi beren
dezés a bányában foglalkozó személyzet testi ép
ségét, sőt életét is veszélyeztetheti. Ennélfogva a 
vizemelés és szállítás biztositására szükséges gép- 
berendezés költségeinek fedezésére I. részletként 
előirányoztatik 40.000 K, Felsőbányán a zuzók 
szerkezete' az utóbbi években fokozatosan kor
szerűvé tétetett. H átra van azonban még a fővölgyi 
zuzóban a szerelőház átalakítása, amely átala
kításra azért van szükség, m ert a nagyobb fel- 
zuzás csakis úgy értékesíthető, ha a nagy tökéletes 
feldolgozásáról és a fémes részek kinyeréséről 
gondoskodunk. A szérelőház belberendezésének át
alakítására I. részletként előirányoztatik 30.000 K, 
Kapnikbányán az 1904. évi XIV. t.-c.-kel enge
délyezett beruházási hitel nem volt elegendő arra, 
hogy a tervbe vett összes munkálatok elvégez
tessenek. Ez okból a mélyszint folyamatban lévő 
feltárásának folytatására 116.000 K irányoztatott 
elő A Győrffy Árpád bárótól m egvásárolt gyalu- 
máre-lunkoji aranybányaterület üzembe vételéhez 
szükséges vizjogositványok, telkek m egszerzésére 
és beruházási jellegű építkezésekre kell 30.000 K, 
a beruházások összege mint fent 741.000 K.

Üzemi bevételek.

1909. évre m egállapittatott 5,647.500 K,
1911. évre előirányoztatik . 5,675.478 „

1911. évre tehát több 27.978 K-val.

Több irányoztatott elő: „Eladott anyagok és 
szerek“ alrovaton, tekintettel az anyagok árának 
em elkedésére 34.580 K-val és „Társbirtokosoktól 
osztalékok és költségpótlékok“ alrovaton 14.847 
K-val, m ert az óradnai kincstári és magán bánya
műnél várható veszteség egynegyed részét a ma
gános társbirtokosok tartoznak viselni, illetve meg
téríteni. Ezzel szemben kevesebb lett fe lv év e : 
„Eladott bánya- és gyári term ények“ alrovaton 
8  989 K-val és „Egyéb bevételek“ alrovaton 12.460 
K-val, összesen 21.449 K-val.

IV.
Fémkohászat.

A rendes kezelés mérlege.

1911. évi 
előirányzat

1909. évre  
m egálla

pított költ
ség v etés

Az 1911. évi előirány
zat az 1909. évre meg

állapított költség- 
v ete sse l szem ben

több | kevesebb

k o r o n a

Rendes kiadások 

Rendes bevételek

9,218 369 

9,218.369

9.245.022

9.245.022

26.653 

26 653

Rendes kiadások.
Személyi járandóságok.

1909. évre engedélyeztetett 242.007 K,
1911. évre előirányoztatik. 235.918 „

1911. évre tehát kevesebb 6.089 Kval.
Kevesebb irányoztatott elő a „Fizetések, 

lakpénzek és pótlékok“ alrovaton 4.151 Kval, 
mert az altisztek létszámának rendezéséből ki
folyólag és annak következtében, hogy a kapniki 
kohó üzemének m egszüntetésével kapcsolatosan a 
rendszeresített altiszti állás jk  közül egy a „Só
term elés“ címére egy pedig a „Bányászati és er
dészeti főiskola Selmecbányán és bányásziskolák“ 
címére v itetett át ; a fizetéseknél összesen 2.716 
Kval, a lakpénzeknél pedig a tényleges szükség
letnek megfelelően 4.112 Kval kevesebb volt elő
irányozható. Ezt az összesen 6  828 Kt tevő meg
takarítást azonban az 1904. évi I. és az 1906. évi 
IX. t.-c. alapján utalványozott és kiutalványo
zandó személyi, pótlékok fedezésére szükséges 
2.677 K. többfet a fentebb jelzett 4151 Kra 
apasztja le. Csökkent továbbá a szükséglet 
„Tüzifajáraíjdóságok“ alrovaton 1.180 Kval, az al
tisztek létszámának rendezése következtében, és 
„Napidijak“ alrovaton 758 Kval, abból kifolyólag, 
hogy a"tisztviselőknek az éjjeli felügyeletért fize
te tt dijak az „Üzemi kiadások“ rovat „Egyéb ki
adások“ alrovatán számoltatnak el. Kevesebb te 
hát a szükséglet összesen 6.089 Kval.

Üzemi kiadások.
1909. évre engedélyeztetett 8,936 051 K.
1911. évre előirányoztatik 8,906 051 „

1911. éy re ltehát kevesebb 30.000 Kval.
*
A beváltási előirányzat szerint kisebb a 

szükséglet „Ércbeváltási, feldolgozási- és gyár
tási költségek“ alrovaton r 94.000 Kval és „Egyéb 
kiadások“ alrovaton 30.000 hval. Ellenben na
gyobb összeg irányoztatott elő a „Beszerzett 
üzemi anyagok és szerek“ alrovaton 394.000 Kval 
az anyagok árának emelkedése miatt.

Rendkívüli kiadások.
A „zalatnai kohónál vasgálic-hordógyár be

rendezésére a kohójövedelemből visszatérítendő 
előlegképen“ 20 000 K. lett felvéve. A „zalatnai 
kohó m unkástelepének kibővítésére“ ugyancsak a 
kohójövedelméből visszatérítendő előlegként 80.000 
K. irányoztatott elő. „A fernezelyi kohónáW Ierres- 
hof-féle pörkölő pestek ép íté sé re ' a kohójövede
lemből visszatérítendő előlegképen 72 000 K. vé
te te tt fel, m ert a rozzant állapotban levő Bode- 
féle pörkölő kemencék egy részét sürgősen át 
kell építeni, illetőleg a tökéletesebb és olcsóbb 
üzemet biztosító H erreshof-féle pestekkel ki
cserélni.

Beruházások.
A horgospataki (oláhlápösbányai) kohónál 

egy tisztilak építésére 20.000 K. irányoztatott elő, 
m ert ennél a kohónál — egyrészt a nagyobb 
üzem és tömegesebb feldolgozás miatt, m ásrészt

RUGGYANTAÁRÚKAT ASBE5TÁRUKAT, SZÁRAZésZSIROS /fä \ ÁLTALÁNOS MŰSZAKI RBZVÉNrTÁRSÁSÁG
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pedig azért, m ert a kapniki kohó beszüntetése 
folytán a kémlőmühely ide helyeztetett át, — két 
tisztviselőt kell alkalmazni s ezek részére egy 
második tisztilak építése szükséges.

Üzemi bevételek.
1909. évre m egállapittatott 9,240.912 K,
1911. évre előirányoztatik 9,214.259 „

1911. évre tehát kevesebb 26.653 Kval% 1
az „Egyéb bevételek“ alrovaton, a rendes 

kiadások csökkenéséhez mértén.
Rendkívüli bevételek.

„A zalatnai kohónál vasgálic-hordógyár be
rendezésére adott., előlegnek m egtérítése“ fejében
20.000 K. „A zalatnai kohó munkástelepének ki
bővítésére adott előlegnek m egtérítése“ fejében 
8 0 . 0 0 0 „A fernezelyi kohónál Herreshof-féle 
pörkölő pestek építésére adott előleg m egtérí
tése“ fejében 72.000 K. vétetett fel.

V.
Bányakapitányságok.

Rendes kiadások.
1909. évre engedélyeztetett 344.130 K.
1911. évre előirányoztatik . 391.066 „

1911. évre tehát több 46936 K-val

Személyi járandóságok.
1909. évre engedélyeztetett 282.520 K
1911. évre előirányoztatik . 313641, „

1911. évre tehát több 31.121 Kval.
Még pedig több kiadás mutatkozik : a) a „Fi

zetések,'lakpénzek és pótlékok“ alrovaton 31.421 
K, b) a „Ruhailletmények“ alrovaton 309 K, c) a 
„Jutalm ak és segélyek“ alrovaton 1 0 0 0  K. Ellen
ben a „Napidijak“ alrovaton 1600 -Kval kevesebb 
irányoztatott elő, aminek figyelembe vételével a 
több szükséglet a „Személyi járandóságok^ rova
tán a fentebbi 31.121 K. — A „Fizetések, lakpén
zek és pótlékok“ alrovaton az \ ll2°lo intecalare 
levonása után mutatkozó 31.421 K többkiadasból 
9.829 K négy uj, a X. fizetési osztályba sorozott 
bányaesküdti állás, 12.883 K hat uj, a XI. fizetési 
osztályba sorozott segédtiszti á llás 'és  2.719 K há
rom uj szolgai állás rendszeresítése következtében 
állott elő, 5990 K többkiadás pedig 1904. évi I. és 
az 1906. évi IX. t.-cz. alapján járó pótlékoknak, 
valamint a lakpénzeknek a tényleges szükséglet
hez képest tö rtén t előirányzásából ered.

A  négy uj bányaesküdti áhás rendszeresíté
sét a bányatörvénynek tervbe ve tt' megalkotása, 
illetve a bányahatóságoknak e törvény alapján 
eszközlendő újjászervezésének előkészítése teszi 
szükségessé. A bányahatóságoknak szervezeti re 

formja ugyanis — mely a mai igen nagy terüle
tekre, egész országrészekre kiterjedő hatáskörrel 
biró s éppen ezért a nagy arányokban fejlődő 
bányászatunknak a kor színvonalán álló adminisz
trálására ma m ár alig képes bányakapitányságok
nak hatásköri (kerületi) decentralizációjával fog 
járni, — csak a tisztviselői létszám szaporítása 
mellett lesz keresztülvihető, mivégből 8 , egyenként 
100U K tanulmányi segélydij van a selmeci bányá
szati főiskolán a bányászati közigazgatási pályára 
készülő jogvégzett egyének számára rendszere
sítve ; az ilyen bányahatósági segélydij élvezeté
ben állott főiskolai hallgatók a bányászati szak- 
tanulmányok befejezése után á fennálló gyakorlat 
szerint bányaesküdtekké neveztetnek ki. E gya
korlatnak megfelelően az 1909. évben három, az
1910. évben pedig egy végzett főiskolai hallgató 
neveztetett ki számfeletti minőségben bányaes
küdtté, s ennélfogve gondoskodni kellett arról, 

'hogy  ez a többkiadás az 1911. évi költségvetés
ben törvényes fedezetet találjon.

A hat kezelési tisztviselői állás szervezését 
a bányahatósági irodai ügyvitel nagyarányú kibő
vülése, a megalkotandó bányatörvény végrehájtá- 
sához megkívánt nagyobb tiszti létszám előkészíté
sének szükségessége és legközelebbről az a körül
mény indokolja, hogy a viszonyok kényszerítő 
hatása alatt 3 uj bányabiztosság szándékoztatik 
felállittatni, kettő t a budapesli bányakapitányság 
kerületében Pécs és Miskolc székhelylyel, egyet 
a zalatnai bányakapitányság kerületében Petro
zsény székhelylyel.

A budapesti bányakapitányság hatósági kerü
lete 17 várm egyére, a zalatnai bányakapitányságé 
pedig egész Erdélyre terjed ki. Mindkét kerület
ben a bányászat örvendetes fejlődést mutat, mi
nélfogva napról-napra jobban érezhető, hogy az 
ily óriási területeken szétszórva lévő bányászatot 
egyetlen egy központból közm egnyugvásra olcsón, 
gyorsan és eredm ényesen adminisztrálni nem 
lehet. Különösen a közhatalom bányaerdészeti és 
munkásügyi feladatai teszik szükségessé a mai, 
szerfölött nagy kerületü elsőfokú bányahatóságok 
decentralizációját.

A miskolczi bányabiztosság hatásköre Borsod 
várm egyére, a pécsi-é Baranya és Tolna varm e
gyékre, a petrozsényi-é pedig Hunyadv ármegye 
petrozsényi járásának területére fog kiterjedni. — 
Mind oly bányavidékek, melyeken ugy a bányá
szat élénksége és a munkások nagy száma, mint 
a bányaművelés veszélyessége közérdekű követel
ménynek minősitik a bányászati közigazgatásnak 
közvetlenebbé, megközelithetőbbé, olcsóbbá és 
hatályosabbá tételét.

A felállítandó három bányabiztosság fogal
mazási tisztikara a meglévő bányakapitánysági
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tiszti létszámból fog kikerülői, a kezelési és szol
gai teendők ellátására azonban uj állásokat kellett 
rendszesiteni. E rendszeresítéssel kapcsolatban 3 
napidijas állás beszüntettetik, mert szerfölött kí
vánatos, hogy a bányászati közigazgatás körében 
az ottani felelősségteljes és bizalmi kezelési állá
sokra a napidijasok helyett lehetőleg állandó tiszt
viselők alkalmaztassanak. Végül a „Jutalmak és 
segélyek“ alrovaton felvett 1000 K többletet a 
bányahatósági alkalmazottak létszámának szapo
rítása indokolja.

Dologi kiadások.
1909. évre engedélyeztetett 61.610 K,
1911. évre előirányoztatik . 77.425 „

1911. évre tehát több . 15.815 Kval. 
Ebből a többletből 9815 K a „Házbérek“ és 6000 
K az „Úti és hivatali átalányok“ alrovaton mutat
kozik, s a budapesti és a nagybányai bányakapi
tányságok állami épületekből bérházakba történt 
szükségszerű elhelyezésének, valamint a három uj 
bányabiztosság felállításának a folyománya.

Rendkivüli kiadások.
1. A három bányabiztosság felállításával ösz- 

szefüggésben előirányozni kellett a szükséges 
áthelyezések és hivatali berendezések költségeire 
13.500 Kt Továbbá a bányahatósági ügyvitel egy
szerűsítése és a hiányos felszerelesek kiegészítése 
céljából: írógépek beszerzésére 5000, távbeszélők 
bevezetésére 1500, felszerelésekre (műszerek, bú
torok stb.) 5500 Kt, összesen 25.000 Kt.

Hátra van még az állami vasgyárak és az 
állami kőszénbányászat ismertetése. Ezen nagy
fontosságu állami két üzemágról legközelekbi szá
munkban lesz szó.

fi Földtani Társulat szakülése.
A földkerekség legnagyobb Mastodon csontjai

nak bemutatása.
A Magyarhoni Földtani Társulat f. hó 16-án 

a m. kir. Földtani intézet előadótermében dr. Schafarzik 
Ferenc m. kir. bányatanácsos és műegyetemi tanár 
elnöklésével szakülést tartott. Az előadást maga Scha
farzik elnök tartotta „Ásványtani közlemények“ cimen. 
A kvarc ujabb előfordulását ismertette a Nógrád vár
megyében fekvő Rózsaszállásról, majd bemutatta a Sza- 
mosujfalu melletti sátorosi kőbányából előkerült zeolitot, 
amely a kőbánya gránátos andezitjében terem. A má
sodik előadó Koch Nándor dr. műegyetemi tanársegéd 
volt, aki „Adatok Budapest fő - és székváros altalajá
nak ismertetéséhez“ cimen közölte azokat a tapasztala
tokat, amelyeket több fővárosi építkezés alkalmával 
megfigyelt s amelyek nemcsak a geológusra, de az 
épitőmérnökre is becsesek. A harmadik előadást Vendl 
Aladár dr. műegyetemi tanársegéd tartotta „Az alsó 
mediterrán rétegek kibukkanása a főváros VII. kerüle
tében, a Telep-utcában“ címmel. Bemutatta a Telep

utca nagy csatornájának ásása alkalmával napfényre 
került osztriga-héjakat, amelyek alapján az alsó medi
terrán rétegeket konstatálta. Ugyancsak Vendl Aladár 
dr. „Két magvar ásvány kémiai elemzéseu cimen be
mutatta a Csódi-hegy dezminjének s a Somosujfalu 
mellett levő Sátoros nevű kőbánya gránátos amfihól 
andezitjében előforduló Csabaszit fievü ásvány kémiai 
elemzését.

Végül Schré^er Zoltán dr. országos geológus ült 
a felolvasó asztalhoz, hogy megtartsa a Pusztaszentlőrinc 
határában kiásott pliocén-koru ősemlős maradványokról 
hirdetett előadást. Ott láttuk a hatalmas ásatag csonto
kat az előadó asztal körül s igy Schréter geológus igen 
szemléltető módon ismertette az ősvilági fossziliákat. 
Az egyik lelet egy óriási mastodonnak, a mai elefánt 
pliocén-koru ősének csontjait, fogait és agyarait tárta 
elénk. Ezekre a csontokra agyagásás közben bukkantak 
a szentlőrinci téglavető munkások. Hencz Andor a tégla
gyár tulajdonosa a leletről pünkösd vasárnapján értesí
tette a m. kir,a Földtani Intézet igazgatóságát és mivel 
az intézetben* senki más nem volt, csak az előadó geo- 
gus, ő volt kénytelen azonnal Pusztaszentlőrincre utazni. 
Schréter^ geológus magával vitte Szedlyár István, a föld
tani intézet kiváló preparátorát is, ki ünnepnapját fel
áldozva, munkásruhát öltött, a lelkes geológussal együtt 
hozzáfogott a munkához. Pompás agyardarabok látszot
tak ki a téglavető agyagjából, s a szakadó esőben csak 
nagy fáradtsággal bírták néhány munkás segítségével a 
csontokat kiásni. Napestig dolgoztak az ásatással, mert 
a kiásatást még a következő napig sem halaszthatták 
volna. Ugyanis a környék kiváncsi lakossága főkép 
babonából a csontok egy részét már elhordta, úgy hogy 
ha% egy naf>ot késnek a munkával, az egyszerű emberek 
a legszebb darab" csontokat tönkretették volna. Végre 
nagynehezen ládákba csomagolták a csontokat s beszál
lították a földtani intézetbe. Itt Szedlyár István prepará- 
tor legott hozzáfogott a csontok összeraggatásáhpz, s 
két segéd kíséretében mind a mai napig dolgozott a 
csontok összeállításán. Még ma sincs teljesen minden 
része az állatnak összeragasztva, a teljes összeállítás 
még vagy három hónapot fog igénybe venni.

A hatalmas csontok ismertetése kapcsán a tudós 
geológus visszapillantott arra a korszakra, amelyben a 
hatalmas állat Alföldünkön élt. A pliocén-korszaknak 
úgynevezett pontusi, vagy máskép mondva pannoniai 
emeletében a mai Nagy -Magyar Alföldön kisebb félsós- 
vizü tavak és édesvízi mocsarak sűrűn váltakoztak egy
mással. Szubtrópikus növényzettel borított szárazulatok 
és szigetek élénkítették a pocsolyák unalmas tájait. Az 
éghajlat a mainál jóval enyhébb volt s afrikai tipusu 
állatok honosodtak meg a Kárpátok alján. Ilyen állat 
volt a Mastodon is, amely a szubtrópikus erdeinkben s 
sűrű nádféle növényzettel benőtt melegvizü mocsaraink
ban csapatostul élt, épugy, mint ma az elefánt Afrikban 
és Indiában. A pusztaszentlőrinci mocsárvizben eltelhetett 
Mastodon igen vén állat volt, amelynek legfeltűnőbb 
csontja két méter hosszú agyara a felső állcsontban.

KENŐANYAGOM, TISZT/TOANYAGOK. B2R-BALATA-
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Állkapcsából másféiméter hosszaságu agyarpár lógott 
ki. Mind a négy agyar ott volt látható az előadó terem
ben, mint négy hatalmas vendégoldal a falhoz támasztva. 
Meöé állítva láttuk az állat két lapockáját is; mint 
valami kfeebh mosótek'nő terpeszkedett egy asztalon a 
lapocka-csont. Bámulatos nagy zápfogai voltak ennek 
az állatnak és hatalmas csigolyái; mindezek ki voltak 
rakva áz előadó teremben. Ezek a csontok Európaszerte 
párjukat ritkítják s hozzájuk hasonló leletek csak Észak- 
amerika sivatagos vidékeiről kerültek elő. A másik 
érdekes lelet egy hiénának az állkapcsa volt; a tudós 
előadó fajilag is meghatározta ennek a csontnak a 
gazdáját, kimutatva, hogy az a Hyena Perríeri faj, tehát 
a foltos hiénának az előhírnöke. Ez a csont szintén 
Pusztaszentlőrincról került elő és pedig a Magyar Álta
lános Hitelbank téglavetőjéből.

Schréter geológusnak igen érdekes előadásáért 
Schafarzik elnök köszönetét mondott, úgyszintén Lóczy 
Lajos dr. egyetemi tanár, a földtani intézet igazgatója 
is megköszönte Schréter tagtársnak buzgóságát, valamint 
Hencz Andor téglagyárosnak nagy értékű ajándékát.

A szakülés után választmányi ülés volt, amelyen 
Papp Károly dr. elsőtitkár bejelentette, hogy dr. gróf 
Zichy Gyula pécsi megyéspüspök a társulat örökítő 
tagjának belépett.

H f i z f l i  h í r e k ,  xr
Kinevezések. A m. kir. pénzügyminiszter a bányá

szat körébe tartozó kezelési ágazatoknál alkalmazott 
műszaki tisztviselők létszámát Szokol Valér, Hanrik 
Károly és Hegedűs Zoltán okleveles bányagyakornoko- 
kát segédmérnökökké nevezte ki.

Halálozás. Oetl Antal, a magyar gépipar úttörői
nek egyike, meghalt. Temetése f. hó 16-án volt a Ma
gyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesületének 
testületileg való részvételével.

Egy főgeologus előléptetése. A földtani intézet
nél osztálytanácsossá lép elő egy főgeoiogus és mint a 
földmivelésügyi minisztérium 1911, évi költségvetésének 
indokolása mondja, „ez a főgeologus, kinek ugy tudo
mányos, mint szakbeli működése általános elismerésben 
részesül, már 16 éve szolgál a VIL fizetési osztályban 
anélkül, hogy állás hiányában a megfelelő előmenetelben 
részesíthető lett volna*4. Ezt az őszinte indokolást olvasva, 
szemeink elé tárul a, szaktudás mostoha helyzete, de 
egyben szakembereink valóban önfeláldozó működése. 
Egy általános elismerésben részesülő szakembernek 16 
évig kell várnia, mig előléphet és ekkor is, „állás hiá
nyában“ csakis elismerő méltányosságból, mert az indo
kolás szerint ez az uj állás „kizárólag áz illető szemé
lyének kötötten“ marad. — Úgy tudjuk, hogy Halavács 
Gyula főgéolbgusról van szó. Mindenki ismeri tudomá
nyos és szakbeli működését és mindenki az igazi érdem 
elismerését látja ebben a valóban jól megérdemelt elő- 
léptétésbéii.

Egy petróleum — vicinális. Tudniillik azért „pet
róleum — vicinális“, mert ott, a hol létesítendő, se 
pétroleum, se vicinális nincs. Már most mindenki kita
lálta, hogy csakis az Iza-völgyéről lehet szó, mert ez
azón áldott terület, a hol emberemlékezet óta „akarnak"i

petróleumot megfúrni és ugyancsak itt „akarnak“ vici
nálist is építeni. De hát még mindig az akaratnál tarta
nak. A petróleum akarnokok tagadhatlanul nagyszabású 
urak. Ők mindjárt részvénytársaságot, „Magyar Kárpáti“t 
alakítottak 1.500,000 korona tőkével és befizették a rész
vénytőkét — zártkutatmányokkal. Öncsiklandozás-számba 
megy ugyan az ilyen alakulás és ezzel a tőkével bizony 
még egy 1 0  méteres fúrólyukat sem fognak mélyíthetni. 
Az sem igen sokat lendíthet rajtuk, hogy a főispán ur 
is belépett az igazgatóságba, mert bár hatalmas nagy 
ur a főispán, de az a hatalma még sincsen, hogy való
sággal befizetett tőke nélkül parancsszóra, petróleumot 
fakasztasson a szacsali, részvényekké átváltoztatott zárt- 
kutatmányokból. Petroleum tehát nincs. És ezt a nem 
nem létező petróleumot szállítaná vicinális? Nos hát, ez 
a társaság méltó társa a petróleum-társaságnak. Van 
vagy 1 0  év óta előmunkálati engedélyük és ezen idő 
alatt még annyit se tettek, hogy megkezdték volna a 
nyomjelzési munkálatokat. Eddigi egész működésük ab
ban állott, hogy segélyt kértek és vevőt kerestek az 
előmunkálati engedélyre. Ilyen tehát az izavölgyi petró
leum — vicinális és ettől várják ott a vármegye anyagi 
lellendülését. Hát bizony várhatják, de attól tartunk, hogy 
egészen hiába.

A petrozsényi kincstári altiszti olvasókör ün
nepélye. Szép ünnepély színhelye volt a petrozsényi 
kincstári altisztek kaszinója e hó 6 -án. Az olvasókör 
védnökei : Baumerth Károly főfelügyelő és Kosztela 
János bányatanácsos, valamint diszelnöke: Jávorszky 
József, kezelőtiszt életnagyságu arcképeit lefesitette és 
ünnepély keretében leplezte le a mondott napon. A 
kaszinó helyisége ünnepi diszt öltött és a rendező de
rék altisztek hatalmas gárdája buzgolkodott a sikeren 
megmutatva azt, hogy mire képes az erős akarat, a 
kartársi összetartás, és a kölcsönös szeretet. Zugó éljen
zés és zene hangjai fogadták az ünnepeiteket, kiket 
Haró Lajos, az olvasókör elnöke szép beszéddel kö
szöntött, kérvén, hogy támogassák, védjék és felvirág
záshoz segítsék e törekvő és nemes célokat szolgálni 
kivánnó olvasókört, mire előbb Baumerth Károly fő
felügyelő, utána pedig Kosztela János bányatanácsos 
válaszolt, ígérvén a törekvő egyesületnek legmesszebb
menő támogatásukat és jóakaratu segítségüket biztatva 
a kaszinó tagjait a további kitartó munkára.

Az állam i szénvagyon. Mennyi az állami 
szénbányákban, nevezetesen Petrozsény, Vrdnik) 
Bozovics és Komló szénterületein a szakértőileg 
megállapított szénm ennyiség? Áz 1911. évi állami 
költségelőirányzat szerint az állami szénvagyon: 

Petrozsény 2,500,000.000 q
Vrdniken 300,000.000
Bozovicson 200,000.000 „
Komlón 96,000.000 „

összesen: 3.096,000.000 q
Ehhez járul még a Vrdniken m egállapított 

gyönge minőségű lignit 1,500.000 q, ugy hogy 
ezzel együtt az állami szénvagyon összesen
4,596.000,000 métermázsa.

Uj bányabiztosságok. Lukács László pénzügymi
niszter, mint ez az állami költségelőirányzat indokolásá
ból kitűnik, három uj bányabiztosságot kiván felállítani 
és pedig kettőt a budapesti és egyet a zalatnai bánya- 
kapitányság kerületében. Az uj bányabiztosságok szék
helyei Pécs, Miskolcz és Petrozsény lesznek* — A mis
kolci bányabiztosság hatásköre Borsod vármegyére, a 
pécsi-é Baranya és Tolna vármegyékre, a pétrpzsényi-é
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pedig Hunyad vármegye petrozsényi járásának területére 
fog kiterjeszkedni. Mindenesetre örvendetes fejlődés a 
bányászati közigazgatás terén.

Elvonási határozatok. A zalatnai bányakapitány
ság a következő határozatokat hozta: Az orlai Szt. Já
nos bányatársulat tulajdonát képező és Alsófehérmegye 
verespataki járásához tartozó Verespatak községben Orlea 
hegy tájékán fekvő, 1883. évi 652. és 651. sz. a. ado
mányozott „Szt. János“ és „Szt. Antal“ védnevü köb- 
határokból álló bányászát, továbbá „Ferencz József“ 
bányatársulat tulajdonát képező és Alsófehérmegye veres
pataki járásához tartozó Búcsúm községben Baialba he
gyen fekvő, 1861. évi 58. és 1878. évi 1448. sz. alatt 
adományozott „Ferencz József“ és „Dávid“ védnevü 
kishatár és középhatárból álló bányászat, — végül 
„Baisora Szt. György“ bányatársulat tulajdonát képező 
és Alsófehérmegye verespataki járásához tartozó Búcsúm 
községben a Baisora hegy tájékán fekvő 1867, évi 130. 
sz. alatt adományozott „Szt. György“ védnevü kishatár- 
ból álló bányászat huzamosb ideig merőben elhanyagolt 
üzemen kívüli állapotban hagyatván és miután az eddigi 
mulasztás igazolása és törvény szerű üzembevétele iránt 
kibocsátott bányahatósági felszólítás sem vezetett ered
ményre, ennélfogva következetes üzeinhanyagolás míett 
az ált. bányatörvény 243-ik §-a alapján a jogositmány 
elvonását a bányakapitányság kimondja és könyvi kitör
lését jelen határozat jogerőre emelkedésével foganato
sítja. — Ezen határozat oly hozzáadással hozatik köz
tudomásra, hogy a bányászatot megszerezni szándéko
zók ebbeli zárt vétel ajánlataikat jelen határozat jogerőre 
emelkedése után kitűzendő határidőben e bányahatóság
nál benyújthatják. Miről a társtagok oly megjegyzéssel 
értesittetnek, hogy a kitűzött határidő alatt bármelyik 
szabadságában áll saját költségén e bányabirtok becslé
sét és elárverezését a gyulafehérvári m. kir. e. f. törvény
szék mint bányabiróságnál kérni, mely szándékról azon
ban a kitűzött határidő eltelte előtt e bányahatóság is 
értesitendő.

SZERKESZTŐI ÜZEMET.
Magnezit (égetett vagy őrölt állapotban). Amerika 

részére nagy mennyiségekben kerestetik. Fiúméban 
hajóra szállítva kalkulált árajánlatok „Magnezit“ jelige 
alatt a kiadóhivatalba kéretnek.

ÜMRATH és TSA
BUDAPEST, Y., Váczi-körnt 60. 

■■■

T n M te t t  gőzzel dolgozó lokomobilok
200 lóerőig á nagy- és 
kisipar számára. — 
Legtakarékosabb é* 
legolcsóbb üzemerö. 
Fekvők és szállító- 

kerekeken.

Gyár: Prága-Bubna
(B. 2314/302/52)

E r e d e t i  B O  LI N D E R - f é l e

nyersolajm otorok é s  
nyersolajlocom obi lók
Sürgönyeim: C S d l f  TELEF6N: ■ -----
SZABÓÉK 7 6 - 4 8  é s  1 3 2 - 5 0

n S zab ó  Em iin  ■ ■ ■ ■ 
Líés Társánál U
BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 46/2. 

Benzinmotorok. ■■■ Szivógázmotorok. 
■■■ Teljes malomberendezések. ■■■
Árjegyzék ingyen és börmentve. Tessék a címre figyelni*
(B. 3148/453/46.) _________________________

Gőzcséplő 
készletek 
12 HP-ig.

Gazdasági
gépek.

QZ1YÁTTYUKAT és MÉRLEGEKET
0  A R V EN S W E R K E WIEN, II., HANDELSQUAI 130.

(B. 96/443/4-6)

gyárt mint különleges
séget és legnagyobb 
raktárt tart é p ü le t -  és 
d i a p h ra g h m a - s z iv a t ty u k b a n  : : :

i Árjegyzék ingyen és bérmentve.

KÍVAL
KUTKEZELŐSÉG-

Megrendelhető a  „Magyar Ásványviz Forgalmi és Kivi
teli R.-T.u-nál,tBudapest. -----------------  Telefon 162-84

(B.. 2720/411/17)


