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Az uj bányamonopoliumok a kép= 
viselőház pénzügyi bizottsága előtt.

A képviselőház pénzügyi bizottsága folyó hó 
23-án és 24-én tarto tt ülésében tárgyalta az uj 
bányamonopoliumokról szóló törvényjavaslatokat. 
Az ülésen Lukács László pénzügyminiszter mellett 
a pénzügyminisztérium képviseletében részt vettek 
M ály  Sándor és Wahlner Aladár miniszteri taná
csosok is.

Az ülés lefolyása a következő volt
Kpnedi, Géza dr. előadó részjetes ism ertetése 

jsorán kifejti, hogy a mohopotram mindkét javas
latban a bánya-regalitáson alapszik és túlnyomóan 
közgazdasági alapra van fektetve, pénzügyi jellege 
azonban alig van, különösen a bitumenekről szóló 
javaslatoknak. A javaslatok azonkívül a magán- 
vállalkozást nem zárják ki és tisztán termelési 
monopoliumokat állapítanak meg. Megjelöli a mo- 
nopolium alá vett ásványok term észeti és jogi 
jellegét. Részletesebben szól a gyújtható föld
gázról és vázolja annak geológiai és vegytani 
jellegét. Felsorolja az állami monopólium köz- 
gazdasági okait. Nevezetesen 'csakis nagy állami 
eszközökkel lehetséges a petróleum, a földgáz és 
káli-só kincset a közgazdaság részére kellő mennyi
ségben bányászni és ebből a zsákmányolás és ár- 
felcsigázásokra törekvő trösztöket és magán-mono- 
poliumokat kizárni. Utal a Standard Oil Company 
nagymérvű világzsákmányolására is, a mi nálunk 
is érezhető. A bányakincs elpocsékolása és a vele 
való rablógazdálkodás is a legjobban megakadá
lyozható a monopolium utján. Ism ertetésének 
további részeiben a bányászat technikai és jogi 
kérdéseivel és a n}rert ásványok jelentékeny mező
gazdasági és iparfejíesztési értékével, a javaslatok 
jogi szerkezetével foglalkozván, ajánlja azokat el- 

■fogadásra.
Ezután a házszabályok 126. §^a alapján a 

bizottság engedélyével Károlyi Mihály gróf, az
O.-M. G. E. elnöke, ak i-a  bizottságnak nem tagja, 
felszólalván, kiemeli azon állítólagos sérelmeket,

melyek a mezőgazdaságot és gazdaközönséget 
érnék a javaslat törvényerőre emelkedésével és 
mely sérelmek minimális orvoslását volna hivatva 
teljesíteni azon indítvány, melyet a bizottságnak 
beterjeszt és melyet Károlyi Mihály gróf, Bethlen 
István gróf és Baross János irtak alá. Szívesen 

! deferál a kormány álláspontja és a kiszolgálni 
akart nagy nemzeti és közgazdasági érdekek előtt, 
ha a kormány hajlandó a földtulajdonost bármily 
formában kárpótolni..

Bethlen István gróf igen fontosnak tartja,
, hogy a földgáz feltűnésével napfényre kerülő 
J  óriási nemzetgazdasági kincs ugy értékesíttessék,
I hogy ez a közérdek és különösen hátram aradt 

mezőgazdaságunk érdekeit szolgálja. Különösen 
éppen fontos ez Erdély és a Mezősségre nézve, 
a hol a mezőgazdaság igen szerencsétlen viszo
nyok között van és a hol ném csak ez, de a 
politikai érdek is kívánja, hogy a birtokosok az 
átengedett kincsekért az állam részéről általános 
term észetű kárpótlásban részesüljenek. Kéri az ő 
és társai által benyújtott indítvány figyelembe
vételét.

Baross János kifejti, hogy miért nem kívánja 
az ő és társai által beadott indítvány a földgáz 
és káli-só monopolizálásával kapcsolatban az egyé
nenkénti kártalanítást, hanem nemzeti szempontból 
a mezőgazdasági érdekek intenzivebb szolgálatát, 
ami nemzeti szempontból a leghelyesebb meg
oldás lenne.

Sándor János a szóbanforgó javaslatok nagy 
fontosságát emeli ki, a melylyel azok az erdélyi 
részekre bírnak.

Dési Zoltán a javaslat elfogadását attól teszi 
függővé, sikerül-e oly megoldást találni, hogy a 
monopol kizárólag állami tulajdont képpezen.

Hegedűs Lóránt inditvánozza: 1 . Ha a kor
mány petróleum furásai eredménynyel járnak, ak
kor a petróleum  kihasználása vagy átengedése 
iránt az országgyűlésnek indítvány tee n d ő ; 2 . a 
gázforrások egyetlen vállalkozónak oda nem ad
hatók, hanem minden egyes esetben .az országos
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iparkamara határozata kikérendő és gáztarifa 
állítandó fö l; 3. az államnak a gázforrásokból 
eredő jövedelméből 10% az országos iparalapba 
utalandó ; 4. ha zártkutat mányos a következő két 
év alatt petróleumkutat legalább 400 méterre le- 
fur, akkor engedélye még két évre meghosszab
bítandó. Indítványának figyelembevételét kérve a 
javaslatot elfogadja.

Mezőssy Béla a legaggodalmasabbnak tartja 
a javaslat azon rendelkezéseit, a melyek szerint a 
a káli-sók kutatására vonatkozó jogot bizonyos 
területekre nézve a pénzügyminiszter magánvállal
kozóra ruházhatja át. A javaslat általánosságban 
való elfogadását a végleges szövegezéstől — amely 
még folyamatban van — teszi tüggővé.

Bakonyi Samu felveti azt a kérdést, hogy 
a javaslatnak mily kihatása lesz a petróleum fo
gyasztási adóra, tekintettel arra, hogy a vámszer
ződésben az osztrák, kormány előre biztosította 
magának az úgynevezett kiegyenlitő adó szedésé
nek jogát. A javaslatnak általánosságban való el
fogadását a végleges szövegezéstől teszi függővé.

Kossuth Ferenc rosszalja, hogy a kérdéses 
két javaslatra nézve is merkantilista és agrár ér
dekeket állítanak szembe; ilyen ellentétes érdekek 
nincsennek, egyszerűen közérdekről van szó. A 
javaslatot általánosságban elfogadja.

Rosenberg Gyula felveti azon gyakorlati kér
dést, hogy az ipar csak az esetre fog oda menni, 
ha az erő stabilitása számára biztosítva lesz. Az 
ezzel járó rizikót a vállalat nem fogja vállalni, 
hanem mindenki, a ki ott fog a helyben levő erőre 
tekintettel gyárat létesíteni, kívánni fogja, hogy 
az erők stabilitása tekintetében neki az állam ré
széről biztosíték adassék. A javaslatot elfogadja.

Földes Béla a javaslatok előnyének tekinti, 
hogy a pénzügyi és gazdasági szempontok egye
sítve lettek. Minthogy az államnak az adójöve
delmei nagy mértékben nem fokozhatok, lehetőleg 
üzemi bevételre kell szert tenni. Kívánatosnak 
tartaná, hogy a nyerendő energia közgazdasági 
célokra használtassák föl.

Lukács László pénzügyminiszter mindenek
előtt köszönetét fejezi ki a bizottságnak azon 
konciliáns hangért, mely a javaslatok tárgyalásánál 
minden oldalról nyilvánult. Reméli, hogy a még 
fennálló nézeteltérések el fognak simulni, annyi
val is inkább, mert azok nem annyira a lényegre, 
mint inkább a szövegezés mikéntjére vonatkoznak. 
Nem szeretné, ha a közfelfogás a javaslatokban 
egy kétségtelenül fennálló jog konfiskálását látná, 
mert ezjmég azok*szempontjából®sem lenne kívá

natos, akik a kérdést a földbirtok érdeke szem
pontjából vizsgálták. Önként ment bele abba, hogy 
bár az egyenkénti kártérítést igen nehezen lehet 
megoldani, mégis kártalanítani óhajtja a földbirto
kot és ezt éppen az erdélyi viszonyokra való te
kintettel teszi, részint a gazdasági alap létesitése, 
részint a földbirtokosok legmesszebbmenő részesí
tésével a nyerendő gázból. E kártalanítás nem 
nagylelkűség, de Erdély gazdasági helyzetének 
emelésére jól felfogott, állami érdekből tervbevett 
céltudatos elhatározása. A földgáz helyes felhasz
nálásának megoldása nagy állami érdek. Legin
kább az üveg-, textil- és vasiparok és az ősi ne
mesfém-bányászat leginkább felvirulhat. A zárt
kutatmányok érvényesítésének méltánylást érdemlő 
lehetőségére való tekintettel hajlandó a két évi 
időtartamot fokozatosan egy évvel indokolt ese
tekben meghosszabbítani. A petróleum-monopolnak 
azon formája, a melytől Bakonyi fél, nincs terv
ben. A gáz stabilitásának az állam részérőli ga
rantálását eddigelé egy jelentkező sem kívánta. E 
kérdésnél az okszerű kezelés és kihasználás a 
fontos.^.

A bizottság a javaslatot általánosságban el
fogadta.

*

íme, mivé zsugorodott össze az agráriusok 
nagy nemzeti szerencsétlensége. Egy hang nem 
emelkedett a monopoliumok ellen. Az, amit a pénz
ügyminiszter önszántából készséggel koncedált, 
hogy 'a haszon egy- részéből gazdasági alap léte- 
sitessék és továbbá, hogy az a földbirtokos, aki
nek területén földgáz találtatik, saját céljaira ön
költségen kapjon ily hajtóerőt, semmi összefüg
gésben sincs avval a hajszával, amit az agráriusok 
és a hozzájuk szegődött „szakemberek“ a javas
latok ellen indítottak. Avagy ha igen, a javaslá
tok megszűntek „nemzeti szerenczétlenség“ lenni. 
Nem a javaslatok tartalma a nemzeti szerencsét
lenség, hanem igenis az, hogy közgazdasági kér
déseket oly módon tárgyalnak, mint tárgyalták azt 
az agráriusok és nem is aunyira ezek, mint „szak
ember“ szövetségeseik.

A m. kir. állami vasgyárakra vonatkozó 
1909. évi üzleti jelentés és zárszámadások.

Lukács László pénzügyminiszter igen fontos 
újítást kezdeményezett, amidőn a pénzügyi tárca 
kezelése alá tartozó állami vasgyárak pénzügyi 
eredményeinek könnyebb megitélhetése végett 
ezen gyárak 1909. évi vagyonmérlegét, [valamint 
nyereség- és veszteség-számláját abban [az alak
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bán terjeszté most a képviselőház elé, melyben 
hasonló term észetű magán vállalatok szokták üz
leti zárszámadásaikat nyilvánosságra hozni. Lénye
ges és fontos ezen ujitás azért, m ert ezek a 
kereskedelm i mérleg értelmében összeállított ada
tok igen sok alaptalan vádat cáfolnak meg. Ezen 
adatok összes kedvező és hátráltató tényezőinek 
hatását összegezvén, végeredm ényében megálla
pítható, hogy az 1909. év az állami vasgyárakra 
nézve valamennyi előző évnél jóval kedvezőbben 
alakult.

A m érleg ism ertetésére áttérve, az állami 
vasgyárak alaptőkéje, beruházások és ingó beszer
zések által, jelentékenyebb leírások dacára az
1909. év folyamán jelentékenyen emelkedett. A va- 
gyónszaporodás, illetve befektetés cimén eszközölt 
tőkésités.-ugyanis 7,567.397 kor. 70 fillért tesz ki.

Ennek ellenében a í  1909. évfolyamán selej
tezett leltári tárgyak értéke fejében a leltár-leirás, 
illetve leltár-csökkenés 1,679.600 K 48 fillért kép
visel. Végeredm ényében tehát az 1909. évi vagyon- 
szaporulat cimén a birtokos kincstárt jelző „Alap
tőke-szám la“ 5,887.792 K 22 fillérrel emeltetett. 
—r A 7,567.392 K 70 fillér befektetésből 2,022.792 
K 95 fillér értékű befektetés a gyárak üzemét 
terhelte, mely összeg az 1909. évi alaptőke-emel
kedés 2673% -ának  felel meg. — A leltár- és 
alaptőke-számla egyaránt 82,616.857 K 67 fillérrel 
zárul, mely értékből
az 1908. év végéig 23,709.858 K 2 6  f.
az 1909. év folyamán . . - 2,022.792 „-,95 „

összesen tehát 2ir,732.651 K 21 i.
az üzletszámla terhére keletkezett. A magánválla
latoknál divó felfogás szerint csupán a két összeg 
különbözete vagyis 56,884.206 K 46 fillér volna 
alaptőkének minősítendő, m ert ez képviseli azt az 
összeget, amelyet a tulajdonos kincstár egyéb 
vagyonából a vállalatba befektetett és melyet a 
vállalat neki leirás utján az üzlet te rh é re  eddig 
vissza nem téritett.

A gyárak által 1909. év végéig az ellátmányt 
adó m. kir. államvasutaktól igénybevett forgótőke 
70,791.855 K 55 fillért képviselt, tehát az előző 
évvel szemben 747.783 K 1 fillérrel nagyobb.

A forgótőke részletes állása' a következő:
pénzkészletek 2,239.216 K 81 f,
váltók . . . 75.891 69 
anyagszerek és félig kész

gyártm ányok . . . .  44.086.810 36 
az üzlet összes adósainak ta r

tozása . 47,658.319 „ 85 „
94,060.238 K 71 f.

az üzlet összes hitelezőinek
követelése . 23,268.383 „ 16 „

a forgótőke összege mint fent 70,79.1.855 K 55 f.
Ezen magas forgótőkében a helyiérdekű vas

utak építéséhez az 1888. évi IV. t.-cikk rendelke
zéseihez képest több évi hitelre szállított mozdo
nyok, hidak és felépítményi anyagok után felmerült 
követelése a gyáraknak 11,416.222 K 59 fillér
rel, a cséplőkészletek elárusitásával járó hitelezés 
7,546459 K 56 fiiérrel, végül egyébb bizományi 
és más áruk és gépek elárusitásával járó hitelezés 
8,081.610 K 38 fillérrel, mindössze tehát e nagy
arányú hitelezések 27,044.292 K 53 fiiérrel szere

pelnek, mely követelések a pénztárakban letétként 
őrzött váltókban, takarékpénztári könyvekben és 
értékpapírokban lelik fedezetüket. A forgótőke 
nagyságát továbbá az is befolyásolja, hogy a mun
kában levő félig kész gyártm ányokra és a jelenleg 
nagy terjedelem ben folyamatban levő, de még be 
nem fejezett építkezésekre és egyébb beruházá
sokra fordított összegek a forgótőkében term észet
szerűleg benfoglaltatnak.

A nyereség- és veszteségszámlára áttérve, 
a rendes bevételek összege 59,245.724 K 09 f, 
a rendes kiadások összege 53,673 975 24
a tiszta üzletfölösleg ehez képest 5,571.748 K  85 f t  
tesz ki, ami az 1908. évvel 

szemben . 956.549 K 03 fil
lérrel kedvezőbb.

. A kim utatott 1909. évi üzletfölösleg az 
59,245.724 K 9 fillérnyi bevételek 9.40%-a és a 
82,616.857 K 67 fillérnyi beruházási tőkét, mely
ben az üzemi leltárakhoz tulajdonképen nem ta r 
tozó kegyúri leltár, a szanatórium és a diósgyőri 
templom leltára 1,647.592 K 54 fillérnyi értéket 
képvisel 6 -74°/o-kal, a 153,408.713 K 22 fillérnyi 
együttes beruházási és forgótőkét pedig 3'63°/o-al 
kamatoztatja.

A tulajdonos kincstár által a gyárakba egyéb 
vagyonából befektetett és a fentiek szerint 
56,884.206 K 46 fillérnyi szorosan vett alaptőkét 
a nyereség- és veszteségszámlán kimutatott üzlet
felesleg 9.79°lo-kal, ezen alaptőke és a forgótőke 
127,676X62 K 1 fillérnyi együttes összegét pedig 
4'36°/0-kal kamatoztatta. Ezen jövedelmezőség igen 
kedvezőnek mondható, ha tekintetbe vétetik, hogy 
a forgótőke jelentékeny része oly hitelezésekből 
ered, melyek nem a gyárak érdekeit szolgálják, 
hanem amelyekkel a gyárak állami és közgazda- 
sági feladatoknak felelnek meg s hogy a nyereség- 
és veszteségszámlán, mint az üzletfelesleget rontó 
rendes kiadás, számos oly tétel van elszámolva, 
amelyet a magánvállalatok rendszerint nem a zár
számadásaikban, hanem csak az elért tiszta jöve
delem felosztásánál szoktak tekintetbe venni, 
minők a jutalékok és szociális terhek.

A magánvállalatoknál szokásos és a m érleg
ben keresztülvitt leltárérték leírást az állami vas
gyáraknál a selejtezési eljárás, illetve a teljes 
értékben fentarto tt leltárból kiselejtezett leltári 
tárgyaknak az üzem terhére való pótlása pótolja. 
E címen fentiek szerint 1909. évben 2,022.792 K 
95 fillér számoltatván el az üzem terhére, ezen 
összeg a gyári bevételek 3‘4 l ° / 0 és a gyári beru
házási tőke 2'45°/o-ának felel meg.

Mi tehát az a két nagy alaptalan vád, amit 
a vasgyárak mérlege megcáfol ? Az egyik az, 
hogy a vasgyárak veszteséggel dolgoznak. Nem 
igaz. Mert 127 millió tőkét 4 36°/o-kal kam atoztat
nak, ami ily nagy dolgozó tőkénél szinte rendkí
vüli eredmény, A másik, hogy nem történnek 
leírások. Ez sem igaz. Mert több, mint 2 millió 
korona, vagyis a beruházási tőke 2 .4 5 °/o-a fordit- 
tatik értékcsökkenésre, ami a kitűnő karbantartás 
mellett igen lényeges.

És a legörvendetesebb végeredmény az, hogy 
a m érleg azt igazolják hogy a vasgyárak vezetése 
hivatott kezekben van.
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R fémek betegségei *)
Néhány esztendő előtt a németalföldi és an

gol muzeomokban járyányszerüen indultak portás
i a k  a muzeumi óntárgyak. Amsterdamban régi 
orí^énzek felületén csúnya varratok léptek fel és 
azt lassanként teljesen ellepték. Járványszerü volt 
a pusztulás tömeges fellépése s járványszerü volt 
hogyha ép óntárgyakat porladozni kezdőkkel hoz
tak össze, m ert ilyenkor az előbbiek is pusztulás
nak indultak.

Az „ónpestis“- e jelenségét Cohen Ernő 1 

(Utrecht) a fizikai kémiai módszerei szerint vizs
gálta, s e vizsgálatok során figyelme a fémek más 
betegségeire is kiterjedt. Cohen ugy ez utóbbi 
„erőltetési bajnak“, mint az ónpestisnek egyszerű 
tudományos m agyarazatát adta.

Cohen m agyarázatának m egértésére szüksé
günk van az allotrop alakulat fogalmára, m iért is 
első sorban ezzel és a m etastablis állapot fogalmá
val fogunk megismerkedni.

Az allotrop alakulatok és az „ónpestis“. Az 
allotrop alakulatok legismertebb esetei2 a szén al
lotrop m ódosulásai: a gyémánt, grafit és az amorf
szén, melyek más-más kristályrendszerben kristá
lyosodnak, összes fizikai tulajdonságaik különbözők, 
de egy és ugyanazon elemből épülnek fel, tehát 
vegyileg azonosak. A termodinamika az allotrop 
alakulatokat a halmazállapotokkal egyértéküekriek 
te k in ti; törvényei, melyek a halmazállapotok egy
m ásba való átm eneteiére vonatkoznak, érvényesek 
az allotrop alakok átalakulására is. így pl., vala
mint egy elem három halmazállapotban csakis egy 
hőm érsékleten és nyomáson lehet meg egymás 
m ellett (pl. jég, viz és vízgőz), ugy u. a. elemek 
három  allotrop alakulata (pl. szén, grafit és gyé

*) A most lefolyt vegyészeti országos kongresszus al
kalmából a „Vegyészeti Lapok“ kongresszusi szama hozza 
Hevesi György ur tollából ezt az érdekes és tanulságos 
cikket.

1 Z. f. Phys.-chem. 30. 601. (1890), 33, 57, (1900), 35- 
588. (1900), 63. 625, (1908). 71. 309, (1910).

2 Az allotrop alakulatok ismertebb esetei a kén, fosz
for, stb. módosulatai; újabban a jég, illetve 'a viz allotró
piáját tapasztalta Tamman. Az u. n. jég II. és jég III. leg
érdekesebb tulajdonsága, hogy ellentétben a jég I. és jég
IV.-el, megolvadásakor térfogata megnövekszik. E jegek 
e szerint a viz felszínén nem úsznának. Az ismert allotrop 
alakulatok száma folyton növekszik, különösen a testek 
magas nyomása alatt mutatott viselkedésének vizsgálata 
révén.

8 Az allotrop módosulatok átalakulási pontja a kö* 
vetkező módszerek szerint határozható meg: 1. ugyanugy, 
mint az olvadási pont meghatározása történik, mely tud
valevőleg azon elven alapszik, hogy az olvadás, illetve fa
gyás folyamata alatt a test hőmérséklete nem változik, ha 
tehát egy testet lehűtök és hőmérsékletét pl. 5 másodper
cenként megállapítom, ugy az a görbe, mely a test hőmér
sékletét, mint az idő függvényét mutatja, a fagyás folya
mata alatt vízszintesen fog haladni és az ennek megfelelő 
hőmérséklet lesz a keresett olvadási pont. Ugyanezen vi
szonyokkal találkozunk az átalakulási pontnál is 2. Vala
mint az olvadási pontnál,''ugy az átalakulási pontnál is 
ugrásszerűen változnak a testek fizikai tulajdonságai, elek
tromos vezetőképességük, potenciájuk, hőelektromos tulaj
donságuk, sűrűségűk, stb.: az ugrási pontnak megfelelő 
hőmérséklet szolgáltatja tehát az átalakulási hőmérsékletet.

mánt) is csak egyetlenegy nyomáson és hőm ér
sékleten fordulhat elő egymás mellett egyensúlyban.

Az allotrop módosulatok átalakulási pontja* 
teljesen megfelel a sziláid testek  olvadási pontjá
nak; de mig folyadékok megszilárdulását fagypont
juknál alacsonyabb hőmérsékletnél is megakadá
lyozhatjuk ugyan („tulhütött“ folyadékok), ellenben 
sohasem hevíthetünk szilárd testeket olvadási pont
juknál magasabb hőm érsékletre: addig sikerül 
gyakran az átalakulási pontnál ugy alacsonyabb, 
mint magasabb hőmérsékletnél a kölcsönös átala
kulást meggátolni. Ez utóbbi állapot labilis, illetve 
metastabilis állapotnak nevezte el Ostvald, a sze
rint, a mint pl, a tulhütött állapot a hőm érséklet 
további csökkenése folytán mindennemű külső se
gítség nélkül, vagy pedig (ez utóbbi metastabilis 
állapot) a tulhütött folyadékoknak szilárd testtel 
való m egérintése által („beoltás“ révén) szűnik 
csak meg. Ism eretes, hogy a tulhütött, 0  C°-nál 
hidegebb vizet, ha kis jégkristályt dobunk beléje, 
tüstént m egfagyaszthatunk; a viz e metastabilis 
állapotát megszüntethetjük. Ugyanilyen viszonyok
kal taláfkozunk a fehér ónnál, melyből óntárgyaink 
készülnek szürke ónná való átalakulásakor is. Ez 
utóbbi 18 C^-on történik, ugy, hogy e szerint 18 
C°-on alul összes óntárgyainknak el kellene por- 
ladniok szürke ónná. Hogy ez csak ritkán esik 
meg, annak oka abban rejlik, hogy a fehér ón 
könnyen megy át metastabilis állapotba. Minél 
alacsonyabb hőm érsékletre hütjük le a fehér ónt, 
minél inkább távozunk el átalakulási pontjától, an
nál valószínűbb az átalakulása, annál könnyebben 
megy át a szürke alakulatba. Igen alacsony hő
m érsékleten viszont a reakció sebessége (mely a 
hőm érséklet függvénye),, csökkenik nagyon, ugy, 
hogy ittjsem  várhatjuk a fehér ónnak, a mely itt 
ugyan igen labilis, szürke ónná való oly hirtelen 
átalakulását mint pl. a tulhütött viz pillanatnyi 
megszilárdulását.

Ha érintkezésbe hozzuk a metastabilis álla
potban leledző tehát 19 C«-nál hidegebb ónt szürke 
ónnal, ugy e „beoltás“ révén nagyon megköny- 
nyitjük az átalakulást. Ez a m agyarázata az ón- 
pestis tömeges fellépésének télen, mikor a mu
zeumi helyiségek hőm érséklete gyakran sokkal 
hidegebb 18 Co-nál, Valamint a szürke ón fertőző 
hatásának, mely megfelel a tulhütött viz jéggel 
való beoltásának.

Az ónpestis ellen egyszerűen és csak ugy 
védekezhetünk, ha gondoskodunk az óntárj^rakat 
tartalmazó helyiségek fűtéséről, m ert 18 Co-nál 
magasabb hőm érsékleten a fehén ón nem ala
kulhat át szürke ónná. A szétmállott szürke ón
tárgyakat hevítés utján fehér ónná alakíthatjuk át 
ugyan, de a fém részek összetartását, a tárgy  for
máját többé nem idézhetjük vissza.

Az erőltetési baj. Az ónpestis tanulmányo
zása közben .Cohen a fémek más betegségére is 
bukkant. Először is a szétmállott óntárgyaknál, 
melyek pusztulási körülményei kizárták az ónpes
tis lehetőségét, későbben sárgaréznél és ólomnál 
is észlelt ilyen jelenségeket. A különbeni egyöntetű 
külsejü fémek kikristályosodás közben szétporlad
tak. Cohen minden egyes esetben utána járt az
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illető tárgy gyártási módjának és a rra  az ered- | 
ményre jutott, hogy mindeme tárgyak (tömegesen i 
term elő nagyipari gyártmányok) rendkívül nagy • 
nyomás alkalmazása mellett és igen hirtelenül ké
szültek. Ezért nevezte el Cohen e betegséget eről- 
tetési bajnak (Forcierkrankheit). A rendkívül nagy 
nyomás alatt készült tárgyak metastabilis állapot
ban vannak és igyekszenek form ájukat elhagyva, 
kikristályosodni. Ha a metastabilis alakulatot az 
illető fém stabilis alakulatával hozzuk érintkezésbe, 
úgy megkönnyitjük az előbbi állapot megszűnését; 
azért találkozunk itt is, épp úgy, mint az ónpes
tisnél, a „fertőzés“ jelenségével, de mig ott, te 
kintve, hogy a fehér ón átalakulási pontja 18 Co-nál 
van és ezért c sak -18 C0-on alul lehet csak a fehér 
óntárgyakat megfertőzni és minél hidegebbek ezek, 
annál köngyebben: addig az erőltetési bsjban szen
vedő tárgyak éppen a magasabb hőmérsékletnél, 
m ikor is a kristályosodás sebessége jóval nagyobb, 
pusztulnak el legkönnyebben. Érdekes például en
nek egy berlini lámpagyár petróleumlámpái. Az 
illető gyár uj módszer szerint, az eddigi eljárás
nál sokkal gyorsabban gyárto tt lámpákat, miköz- 
bea  a sárgarézlem ezeket,' melyekből a lámpákat 
formálták, n 3 gyon erősen „m egerőltették“. Ennek 
dacába a szabadban használt kerti lámpák tartó 
saknak bizonyultak, mig azok, melyeket a szobá
ban használtak, rövid idő alatt kilyukadtak, elpor
ladtak. A szobában melegebb levegőben volt az 
erőltetett fém, s igy könnyebben, gyorsabban 
hagyhatta el a metastabilis állapotot.

Az erőltetési baj elterjedtebb, mint az ' ón
pestis és veszélyesebb is, mivel a fö s s z e s  fémek
nél felléphet. A modern ipar nemcsak olcsón és 
tömegesen, de főleg gyorsan is igyekszik gyár
tani; nem óvatosan szorítja a fémlemezeket for
mába, hanem erőlteti, s igy fém tárgyainknak min
dig nagyobb részük ju t metastabilis. állapotba és 
mint ilyen, a kikristályodás folyamatának van ki
téve. E szerint tehát a fémek sem tekinthetők be
tegségm entes testeknek. ""

*
Balló Rezső dr. ugyancsak a fém ek betegsé

geiről értekezvén a következőket mondja: Az el
múlt század második felében ism éteken észlelték 
az ónból készült tárgyak széjjelhullását.

Az ón e m egm agyarázhatatlannak látszó vi
selkedésére, mely néhányszor majdnem nagy pö- 
rökre vezetett, Fritzsche, de különösen Cohen és 
m unkatársainak rendszeres fiziko-kémiai vizsgála
tai vetettek fényt. A vizsgálatok az ón allotrópiájá
ban találták meg a jelenség okát és m egállapítot
ták, hogy 18 O -nyi hőm érséklet alatt az összes 
óntárgyak metastabilisek.

Az anyagok stabil, illetőleg metastabil álla
potainak ism erete fontos, m ert ezek az anyagok 
alkalmazhatóságát nagy mértékben befolyásolják. 
Csak úgy vehetjük elejét a kellemetlen, sok eset
ben talán veszélyes elváltozásoknak, ha e változá
sok törvényeit megismerjük. E jelenségek ism erete 
annál fontosabb, mert a legújabb kutatásokból ki
derült, hogy az ily széthullás nem szorítkozik 
egyedül az ónra, hanem a gyakorlati életben 
ugyancsak fontos szerepet játszó ólmon és sárga
rézen is észlelték, ha a gyártásnál bizonyos felté
teleket nem tarto tták  szem előtt.

^  HflZfll HÍREK. X 
K özponti v illam os órák .

A mindinkább haladó általános technika, mely 
különösen a bányaüzemek fejlődésében észlelhető, szám
talan előnyöket nyújt úgy az egyes bányaüzemeknek, 
valamint a bányákban dolgozó munkásoknak. De külö
nösen a modern elektrotechnika nagyszerű fejlődése 
tesii lehetővé, hogy a bányaüzem ma már.részint egész
ségügyi, részint egyébb bizottsági szempontból egész 
más megítélés alá kerül, mint a villamos előtti időben.

A villamossági vészjelzők a modernül berendezett 
bányákban oly szolgálatot tehetnek a föld mélyében 
dolgozó emberiségnek, hogy ily villamos vészjelzők al
kalmazását törvényileg, vagy szabályrendelettel kellene 
megrendelni. Ezen vészjelzők olykép alkalmazhatók, hogy 
bármily észlelhető vésznél oly villamos syrénák, vagy 
berregő harangok hozhatók üzembe, melyek egy nyo
másra i gy a bányaüzemvezetőségét, valamint az összes 
tárnákban dolgozó munkásokat figyelmessé teszik a 
veszélyben forgó tárnamunkásokra.

Ily berendezés felszerelésének elmulasztása súlyos 
felelősséggel járhatnak a bányaüzemek vezetőségére, 
miért is ajánlatos, hogy ily vészjelzőkészülékek minden 
bányában alkalmaztassanak ! A vészjelző berendezések a 
bányaviszonyoknak megfelelően különféle elrendezéssel 
és kivitelben készülnek. Legalkalmasabb és legjobb meg
oldás anyagi szempontból is ezen vészjelzőket össze
köttetésben a bányaüzemeknek administratió és gazda
sági érdekeikre nem kevébé fontos berendezéssel együtt 
alkalmazni, melyre e helyütt szintén fel akarjuk hivni 
olvasóink figyelmét.

Igen fontos és sociális szempontból elsőrangú kér
dés a munkaidőnek pontos kihasználása, mely a jelen
legi mechanikai-órák alkalmazásánál tökéletlen és a vál
lalatra csak percek differenciája esetében is, nagy anyagi 
veszteséget ró néhány ezer munkás mellett, A bánya
munka megkezdése tudvalevőleg műszakok szerint tör
ténik, melynek pontos betartására minden súrlódás el
kerülése céljából igen alkalmas volna a központilag 
üzemben tartott vi'lamos időmutató és jelző-óra, mely 
egy igazgatósági irodában elhelyezett normál főóra ál
tal az összes tárnákban, iskolákban, kórházakban, kaszi
nókban, éttermekben, altiszti és munkáházakban, aknák
ban, főfolyósókban és a bányatelep főterén mutatná a 
pontos időt és a műszakok kezdetét, végét, esetleg más 
célú jelzéseket adhat le. A műszakok befejezésének és 
kezdetének pontossága minden bányaüzemnél igen.fontos 
tényező, a melvnek megoldása előnyösen, gazdaságosan 
csak a központilag üzemben tartott villamos-órák beren
dezése által történhetik.

A központi villamos órák szerelése által a fentebb 
említett vészjelző alkalmazását igen könnyen neg lehet 
oldani, mert a villamos órák jelző vezetékeinek felhasz
nálásával volnának szerelhetők az egyes tárnákban ezen 
vészjelzőkészülékek. Bővebb felvilágosítással szívesen 
szolgál ifj. Stern Sándor normál-időmutató- és jelzőóra 
és elektrotechnikai vállalata, V., Lipót-körut 20. szám.

Pro  dom o. — Az „Országos Magyar Bányá
szati és Kohászati Egyesület“ igazgatótanácsának
1910. október 29-én tarto tt ülésén a volt titkár 
m osakodására ezennel kijelentjük, hogy az OMGE 
ülésén tarto tt beszédének lapunkban történt köz
lése gyorsírói feljegyzések alapján történt. Ennél
fogva a mi szövegünk a hiteles.

Felolvasás az uj bánya-monopoliumokról. Há
lás és elismerésre méltó munkát végez mindenki, aki 
hozzájárul ahhoz, hogy hazánkban is gazdasági köz
vélemény teremtessék. Ily hálás munkát végzett Láng 
Mihály dr., az állami szénbányászat központi igazgató
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ságának nagy tehetségű titkára, amidőn a Pesti Lloyd- 
társulat dísztermében előadást tartott az uj bánya- 
monopoliumokról. A felolvasás, amelyen Lukács László 
pénzügyminiszter is megjelent, igen nagy érdeklődést 
keltett és mindjárt konstatáljuk, hogy a nagy érdeklő
dést ki is elégítette. Láng Mihály dr% a nehéz közgaz
dasági témát a legnagyobb könnyűséggel kezelte és 
szaktudását azzal bizonyította be, hogy tanulságos elő
adása nem vált fárasztóvá és végig lekötötte a nagy és 
díszes hallgatóság osztatlan figyelmét. Ez nagy érdem 
és nagy siker.

A felolvasó teljesen uralvín a témát, érdekes köz- 
gazdasági fejtegetésekkel bebizonyította annak a szük
ségét, hogy az állam az ipar és mezőgazdasági segéd
anyagok bányászásába beavatkozzék. Több példával 
igazolta, hogy a külföldi államok a cél elérése érde
kében még tovább mentek és a szénbányászatot is 
állami monopóliummá tették. Kiemelte az állami üzemek 
szociális előnyeit, majd ismertette azokat a kísérleteket, 
amelyek eddig nálunk a petróleum feltárása körül tör
téntek. Rámutatott azután a földgázok nagy gazdasági 
jelentőségére és azokra a bámulatos eredményekre, 
amelyeket különösen Amerikában értek el annak fel- 
használásával. Geológiai fejtegetésekkel kimutatta, hogy 
az ország különböző vidékein előfordul a kálisó, mint
hogy azonban kizárólag a kősóval kapcsolatosan talál
ható fel, önként következik, hogy a kősómonopólium 
folytán annak kiaknázása kizárólag az állam által történ
hetik. Minthogy a petróleum, földgáz és kálisó bányá- 
szása terén a magánvállalkozás eredményeket eddig fel 
nem mutatott, sőt a szénbányászat terén kitűnt, hogy 
sem a szabad bányászat, sem pedig az ásványoknak a 
földtulajdonhoz kötött rendszere nem vált be, a leg
célszerűbbnek mutatkozik, hogy az eddig még nem 
bányászott ásványoknak kiaknázása állami monopólium 
formájában történjék.

A felolvasás végeztével felhangzott taps és éljen
zés azt igazolta, hogy a felolvasó igazságot hirdetett.

Dr. Böckh Hugó előléptetése. — Örömmel 
regisztráljuk O Felsége következő legkegyelme
sebb k é z ira tá t: „Magyar pénzügyministerem elő
terjesztésére dr. Böckh H ugó bányatanácsost a 
selmeczbányai bányászati és erdészeti főiska II. 
osztályú rendes tanárát folyó évi október 1 -től 
kezdődő joghatálylyal I. osztályú rendes tanárrá 
előléptetve a VI. fizetési osztályban főbányataná
csossá kinevezem. Kelt Bécsben 1910. évi október 
hó 25-én Ferencz József s. k., Lukács László s. k .“ 
Örömünkkel és üdvözletünkkel az egész bányász
társadalom  örömének és üdvözletének adunk 
kifejezést.

Az uj titkár. Az „Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület“ igazgatótanácsa Litschauer 
Lajos tanár, bányatanácsost bízta meg a titkári teendők 
ideiglenes végzésével. Az igazgatótanácsi ülés erre 
vonatkozó részének lefolyása a következő volt:

Elnök bejelenti, hogy a múlt választmányi ülésen 
bejelentette ugyan, hogy a titkár állásáról lemondott, de 
akkor az idő előrehaladottsága folytán a választmány a 
titkár helyettesítésére vonatkozólag végleges határozatot 
nem hozhatott, — elsősorban tehát erről kell intézkedni.
— Időközben Litschauer Lajos tanár, az egyesületnek

már 1 0  évig ezelőtt volt titkára, ajánlkozott a titkári 
állás betöltésére, ami az egyesületre mindenesetre igen 
előnyös volna, mert az egyesület ügyeiben és a^lap szer
kesztésében teljesen jártas és otthonos, | jó stilusu és 
rátermettségét 1 0  éven keresztül bebizonyitotta. 
Litschauer titkársága azonban csak úgy .jöhet számba, 
ha állandó lakását Selmeczbányáról Budapestre helyez
heti át, a nélkül, hogy köteles szolgálati idejét az állam
nál idő előtt meg kellene szakítani, s az ügyvivő alelnök 
örömmel jelenti, hogy illetékes helyen sikerült az akadályt 
elhárítani és Litschauernek áthelyezését kieszközölni, 
miért is "az intéző köröknek hálás köszönettel tartozunk. 
Az a. körülmény, hogy Litschauer továbbra is állami 
tisztviselő marad, a titkári állással nem összeférhetetlen, 
meri egyrészt ily minőségben már 1 0  éven keresztül 
viselte zavartalanul a titkári tisztséget, másrészt pedig 
hasonló esettel más egyesületnél -is találkozunk: igy 
a kereskedelemügyi m. kir. minisztériumnak egyik osz
tálytanácsosa egyszersmind szerkesztője a Magyar Mér- 
nök- és Épitészejrylet Közlönyének s az igazságügyi m. 
kir. minisztériumnak egyik kiváló tisztviselője ügyvivő 
titkára a Jogászegyletnek.

Litschauer azonban, vezetőtanár lévén a selmecz
bányai bányaiskolán, csak a január hó közepetáján tar
tandó félévi vizsgálatok befejezése után költözködhet 
Budapestre s a titkári teendőket csak január végén 
veheti át. Nem-szabad azonban azt sem szem elől 
téveszteni, hogy az alapszabályok szerint a titkárt csak 
a közgyűlés választhatja; minthogy pedig e végett egy 
rendkívüli közgyűlésnek összehívását íjz elnök nem tartja 
czélszerünek, ajánlja: hogy ä végleges választás az 
1911. évben tartandó rendes közgyűlésre halasztassék, 
addig epedig Utschauer bányatanácsos bizassék^meg a 

i titkári teendők ideiglenes vezetésével s e végből az 
igazgatótanács a legközelebb tartandó választmányi ülés 
elé terjesszen megfelelő javaslatot.

Az ügyvivő alelnök indítványához az igazgató- 
tanácsnak csaknem minden tagja hozzászóllott s azt 
beható eszmecsere után magáéeá tette, azzal a hozzá
adással, hogy Litschauer az egyesület lapján kivül m:ás 
lapot nem szerkeszhet és az altisztek egyesületének 
vezetésétől visszalép. Ezek után az igazgatótanács 
Farbaky István ügyvivő alelnöknek az előrelátó gon
doskodásért meleghangú köszönetét szavaz és javaslatát 
elfogadva, kimondja, hogy a legközelebbi választmányi 
ülésen ajánlani fogja, hogy a titkárt csak a Feildes évi 
közgyűlésen válasszák meg és addig a titkári teendők
kel Litschauer bányatanácsos bizassék meg, azon kikö
tés mellett, hogy az „Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület" hivatalos lapján kivül más lapot 
nem szerkeszhet.

Bányatársgyülések. A kornai Tóth András Szt. 
József Winkier bányatársulat 1911. évi január hó 2-án 
az abrudbányai kir. bányabiztosság helyiségében d. e.
10 órakor és a sztanizsai Szent János din Vale bánya- 
társulat ugyancsak a kir. bányabiztosság helyiségében 
f. évi december 24-én d. e. 10 órakor társgyülést tart.

KENŐANYAGOK TISZT/TÓANYAGOK. B2R-BAL4TA- Ä  ÁLTAIÁN2SnÜSKMÉSZVÉH/TÁRSASáS

(B.1594/376/37)
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Bányavállalatok költözködése. Egyszerre két 
kőszénbánya-vállalat központi igazgatóságának helyvál
toztatásáról adhatunk hirt. Az egyik az Északmagyar
országi Egyesület Kőszénbánya és Iparvállalat, mely a 
József-térről az Arany-János-utca 29. számú ház első 
emeletére költözött. Tágasabb helyiségek, mint a régiek 
voltak s külön lépcsőháza is van. Most tehát az Arany- 
János-utcában két kőszénbánya-vállalat van. Az egyik 
a Salgótarjáni, a másik az Északmagyarországi, egy. 
mástól mindössze két ház távolságban. Illetőleg négy, 
amennyiben a Salgótarjáni pompás palotájában székel 
az Esztergom-Szászvári és a Felső-Zsilvölgyi igazgató
sága is. Kőszénbánya központtá lett ilyenformán a pesti 
Lipótvárosnak ez a része. A Salgó és az Északmagyart 
egymástól a Nagykorona-utcza választja el, annak meg 
az Arany-János-utca- sarkátót alig 10 lépésnyire, a 15. 
számú házában a fiatjl óriás Nyugotmagyarországi Kő
szénbánya r-t. helyezkedett el. Ha meg az Arany- 
János-utcátT kiszaladunk a Punapartra, a nagy minisz
terelnök, külügyminiszter, Andrássy Gyula lovasszobra 
egy az épületfák tömkelegéből éppen kibontakozó pa
lotát szemlél, a Magyar Általános Kőszénbánya 5 és 
középső részén 6  emeletes palotáját. Költözködött a 
Budapestvidéki és vele az Egercsehi Kőszénbánya 
r-t. igazgatósága is. „Kistájgerolta“ a Báthory-utcai báró 
Heczog-féle házból a kultuszminisztérium, amely még 
igy is csak szorong. A Lipót-körut 12. számú házba 
költözött át ez a két bányavállalati igazgatóság.

Mennyi bányailleték folyik be egy évben? E 
kérdésre választ ad az állami költségvetés. Az 1911. 
évre előirányoztatik 710.300 korona és a pénzügyminisz
ter megjegyzi, hogy ezen előirányzott összegre az eddigi 
tényleges eredmények után bizton lehet számtaniamért 
különösen a zártkutatmányi térfoglalások körében már 
évek óta tapasztalható terjeszkedés még mindig fokozó
dik, Nem tudjuk, hogy örvendetes jelenség-e ezen „ter
jeszkedés“? Mindenesetre örvendetes az esetben, ha a 
zártkutatmányok területén dolgoznak is. A mi pedig a 
bányailletékből befolyó állami bevételeket illeti, ez min
denesetre örvendetes, .mert hiszen ezek a bevételek bő
ven fedezik a bányakapitányságok öszköltségeit. A  bud- 
get szerint ugyanis a bányakapitányságok rendes dologi 
és rendkívüli kiadásai összesen 416066 koronára rúgnak 
és miután bányailletékekből 710300 kor. folyik be, ma
rad még 294234 kor. felesleg. A mi mindenesetre a leg
szebben dicséri a bányakapitányságok működését.

Bányaszerencsétlenség. Földvári János robbantó 
mester Lupényben, az „Urikány-Zsilvölgyi Kőszénbánya 
Részvénytársaság“ kőszénbányájában robbantási munká
latokat akart végezni. Bár figyelmeztették, hogy bánya
lég van jelen s igy veszélyes lesz a robbantás, ennek 
ellenére a munkához látott mégis, f  z első dinamittöi- 
tény explodálása tényleg felrobbantotta a bányaléget, 
ami Gáspár Imre nevű munkást azonnal* agyonsujtotta. 
Földvári János maga pedig súlyos égési sebeket 
szenvedett.

Baleset bányavasuton. A somogyi bányavasuton 
e hó 15-én végzetes szerencsétlenség történt, amely 
egy fiatal vasutas halálos sebesülését idézte elő. A 
szerencsétlenség olyképpen következett be, hogy a 
bányavonat a Somogybányatelepi Rücker aknánál vesz
tegelvén, a mozdony rájárt a vonatra, ami olyan erővel 
történt, hogy a mozdonyon levő Halmai Imre 18 esz
tendős mozdonyvezető gyakornok kibukott a mozdony

házikójából a kocsik közé. Halmai sérülése igen súlyos, 
amennyiben agyrázkódást szenvedett és az orvosok 
nem igen bíznak fölépülésében. A szerencsétlenül járt 
fiatal vasutast a pécsbányatelepi közkórházban ápolják.

Cégek és cégváltozások. Szápári kőszénbánya 
részvénytársaság. Fitz Károly igazgatósági tagnak eb
beli minősége és cégjegyzési jogosultsága bejegyez
tetett. — Hazai márványipar részvénytársaság. Az
1910. évi junius hó 22. napján tartott rendkivüli köz
gyűlés által elhatározott alapszabálymódositások beje
gyeztettek. Ezen módosított alapszabályok szerint: I. 
A társaság célja : a) hazai márvány fejtése, megmunká
lása, adásvétele, forgalombahelyezése és közvetítése : b) 
mindennemű kő, kőzet, szén és érc kutatása, bányá- 
szása, termelése, adásvétele, közvetítése és feldolgo
zása ; c) a márvány-, kő-, kőzet-, szén- és ércbányá
szás, termelés és feldolgozás körül nyert mellékter
mékek ipari feldolgozása, e végből ipartelepek, víz
müvek, gyárak, iparvasutat és más berendezések léte
sitése, kibérlése, üzembentartása, és mindezek bármelyi
kében való részesedés ; d) márvány-, kő-, kőzet-, szén 
és ércbányák megszerzése, márvány-, kő-, kőzet-, szén 
és ércbányászással vagy termékeik feldolgozásával 
foglalkozó alkalmi egyesülések részvényekre fektetett, 
vagy más kereskedelmi társaságok létesitése, létesíté
sükben való közreműködés, olyanok részvényeinek 
megszerzése; e) bányák, ingatlanok, továbbá bánya- 
részeknek, ingatlanrészek és jutalékok örök áron való 
megvétele vagy haszonbérbe vétele. — Magyar kő
bánya- ás márványipar-társaság Galandauer testvérek 
és társai. Galandauer Gyula cégtag a cégből kilépvén, 
cégjegyzési jogosultsága megszűnt. — Szárazvámi 
kréta mész és köipar részvénytársaság. Haasberg Móric 
igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési 
jogosultságának megszűnése, valamint a helyébe meg
választott dr. Biach Ernő udvari és bírósági ügyvéd, 
bécsi lakos, igazgatósági tagnak, ebbeli minősége és 
cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett.

■JIS.DUS U?IHf@ fftTßRTÄUNti
_ .. , : : : . j é * ö D n

mWtoLű MÚiYHAJTÓts
KUTKEZELŐSÉQ. EPERJES. *

Megrendelhető a „Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kivi- 
.teli R.-T.“-nál,|Budapest. -----------------  Telefon 162-84

(B. 2720/411/17)
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1910.. évi 5292. szám.

Hirdetés.
A „Szt. Miklós Taliánu“ cégű bányalársulat, 

Alsófehér megye, verespátaki járás, Verespatak 
község határában fekvő bányászatának elvonása 
tárgyában kiadott 1910. évi 3892. sz. jogerős hatá
rozatra való hivatkozással alulírott kir. bányakapi
tányság közhírré teszi, hogy a nevezett bányásza
to t megszerezni szándékozók a bányavételre vonat
kozólag ezen kir. bányakapitányságnál zártvétel 
ajánlatokat nyújthatnak be.

A vétel ajánlathoz a felajánlott összeg zárt 
borítékban oly módon csatolandó, hogy a felaján
lott összeg nagysága a boríték felbontása nélkül 
sem a beadványból sem a borítékra vezetett m eg
jegyzésből kivehető ne legyen.

M egkésett vagy olyan ajánlatok, melyekhez a 
megajánlott összeg nem csatoltatok, nem vétet
nek figyelembe.

A beérkezendő vételajánlatok közül a legtöb
bet igérő fog elfogadtatni.

A vételajánlatok 1910. évi decem ber hó 18-áig 
nyújthatók be.

A beérkezett vételajánlatok 1910. évi december 
hó 20 -án  délelőtt 10 órakor a bányakapitányság hi
vatalos helyiségében fognak felbontatni, jnely eljá
rásnál az ajánlatot tevők vagy igazolt meghatal
mazottjaik jelen lehetnek.

A magy. kir. bányakapitányságtól.
Zalatna, 1910. évi november hó 1 2 -én.

Albert s. k.
| (B. 1319/454/«.) kir. bányakapitány.

Kábelgyár R.-T. Pozsony
Szigetelőcsőgyár: F ekete  és fém páncélos szigetelő
csövek. Szerelési tartozékok és szerszámok. Kábel
g y á r : Mindennemű szigetelt vezetékek, alacsony és 
m agas feszültségekre. Páncélos ó l o m k á b e l e k  
::: G um m igyár: E lektrotechnikai gummianyagok.
Érdeklődőknek szívesen küldjük árjegyzékeinket:

Távbeszélő interurban 282. és 578. sz.

Budapesti műszaki iro d a : VI. kér., Hajós-utca 4L □  Telefon H8-1S-
Budapesti vezérképviselő:

FINGER ÉS FIA, VI., Hajós-utca 41.
= = = = =  Telefon 19—29 és 1 6 -1 9  .......  :
(B.147/433'43.)

Gőzcséplő 
készletek 
12 HP-lg.

Gazdasági
gépek.

ÜMRATH és TSÁ
BUDAPEST, V., Yáczi-körut 60.

Tulhevitett gőzzel dolgozó lokomobilok
200 lóerőig a nagy- és 
kisipar számára. — 
Legtakarékosabb é& 
legolcsóbb iizemerö. 
Fekvők és szállító- 

kerekeken.

G y á r :  P r á g a - B u b n a
(B. 2314/.X02/52)

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 : 
SZABÓÉK c s a k 1ELEF6N: -----------

76-48 és 132-50

|  f  n hhbibb"Szabó Emin j 
és Társánál U

BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT-46/2. 

Benzinmotorok. ■■■ Szivógzmotoro k. 
■■■ Teljes malomberendezések. ■■■
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
(B. 3148/453/46.)

Tessék a címre ügyelni-

SZIVATTYÚKAT és MÉRLEGEKET
GARVENSWERKE WIEN, II., HANDELSQUÁI130.

gyárt mint különleges
séget  és legnagvobb  
raktart .tart é p ü i e t -  é s  
diaj  h r a g h m á  sz i v a t t y ú k b a n

(B. #6/443/46)

i Árjegyzék ingyen és bérm entve.


