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7\ bányatárspénztárak 
modernizálása.

A bányatárspénztárak, amelyek régi di
cséretes hagyomány alapján keletkeztek és 
a melyeknek legnagyobb része még ma is 
ezen régi hagyományok alapján gyakorolja 
humanisztikus működését, éppen ezen em
berbaráti működésűkből kifolyólag, lényeges 
átalakításra szorulnak. Nagy szerves munka 
ez, amely gyökeres megoldást az uj bánya- 
törvénnyel kapcsolatosan íog  nyerni. .Ámde 
a legmarkánsabb hiányok orvoslásával ezen 
időpontig lehetetlen várni. Ez indította Lu
kács László pénzügyminisztert arra, hogy 
most november hó 4-én 2033. sz. a. kelt 
rendeletével a bányatárspénztárak alapsza
bályainak egyöntetűsége és ezeknek külö- 
nössen az 1907. évi XIX. törvényczikk in
tézkedéseivel összhangba hozása iránt in
tézkedjék.

A rendelet legmarkansabb intézkedései, 
hogy a társpénztárak a biztosításnak vala
mennyi ágazatát felölelő -társpénztárakká 
alakuljanak át, továbbá kötelesek a társ
pénztárak tagjaikul nemcsak a bánya- és 
kohómüveknél alkalmazottakat hanem az 
ezen üzemekkel kapcsolatos egyéb iparágak 
alkalmazottait is felvenni és végül kötelesek 
a betegsegélyezésen túl a baleset-, valamint 
az aggkor és rokkantsági biztosítást vala
mennyi alkalmazottra kiterjeszteni.

Fontos intézkedések ezek és a bányá
szati és kohászati üzemek alkalmazottai há
lával fogadhatják a miniszter humanisztikus 
intézkedését.

A rendelet szószerinti szövege a kö
vetkező :

„Azon körülménynél fogva, hogy a bánya
társpénztárak a betegség és baleset esetére való 
biztosítást rendszerint nem terjesztik ki a kere
teikbe vont bányászati-, kohászati és az ezekkel

kapcsolatos ipari üzemek minden alkalmazottaira, 
akik az 1907. évi XIX. t. c. szerint betegség, il
letőleg baleset esetére való biztosítási kötelezett-

i ség alá esnek, az ilyen üzemeknél az országos 
| munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító pénztár

nál való biztositási és az ebből folyó bejelentési 
kötelezettség megállapítása, illetőleg ellenőrzése a 
társpénztár által nem biztosított egyes alkalma
zottakra nézve ha nem is lehetetlen, de csak 
aránytalanul nagy munka és költség árán lehetsé
ges és viszont a kártalanítási eljárásnál is körül
ményes kutatások szükségesek minden egyes, eset
ben annak megállapítása végett, hogy az illető 
tényleg az országos pénztárnak volt-e biztosításra 
kötelezett tagja.

Ezen visszás állapot lehető megszüntetése- 
végett az 1909. évi augusztus hó 2 2 -én 92515. sz. 
alatt kelt körrendelet kiegészitéseképen a követ
kezőket rendelem :

Miután a bányatörvény 210. és 214. §-aiból 
m egállapithatólag ezen törvény rendelkezéseinek 
s következésképen az 1907. évi XIX. t. c. 155. 
§-ában foglalt határozatoknak csak azon társpénz
tárak felelnek meg, amelyek biztositási körükbe 
nem csak betegség, hanem a baleset, valamint 
rokkantság és aggkor folytán bekövetkező munka- 
képtelenség esetére való biztosítást is felveszik 
mindazon társpénztárak, amelyek a törvény eme 
rendelkezésének eleget nem tesznek, a bányavál
lalkozóval is közlendő rendeletben felhivandók, 
hogy a bányatörvénynek megfelelő, vagyis e biz
tosításnak valamennyi ágazatát felölelő tátspénztá- 
rakká alakuljanak á t  s az uj alapszabályokat a bá
nyakapitányság által kitűzendő megfelelő záros 
határidőn belül jóváhagyás végett annál is inkább 
mutassák be, m ert ellenkező esetben az illető 
hiányos szervezetü társpénztár működése hivatal
ból meg fog szüntettetni s a kötelékébe tartozó 
munkások az illető kerületi pénztárnál lesznek be- 
jelentendők.

Elrendelem továbbá, hogy a társpénztárak 
kötelesek tagjaikul a hatáskörükbe vont bánya- és 
kohóüzemeknél lévő mindazon alkalmazottakat fe l
venni. akik az 1907. évi XIX. t. c. szerint beteg
ség és baleset esetére való biztositási kötelezett
ség alá esnek. Az e tekintetben hiányos alapsza
bályok megfelelően módositandók lesznek.

Azcn társpénztárak, amelyek bár biztosítá
suk körébe a baleseti, valamint aggkor- és rok
kantsági biztosítást is felvették, de mégis egyes
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kivételes tagokat csak betegsegélyezésben része
sítenek, ezen tagokra nézve az 1907. évi XIX. t. c. 
154. és 155. §-aiban foglalt határozm ányoknak meg 
nem felelnek m iért is az egyöntetűség biztosítása 
céljából szükséges, hogy az ilyen társpénztárak az 
alapszabályok megfelelő módosításával a baleset
biztosítást az összes tagokra kiterjesszék. Addig is 
azonban, mig az alapszabályok ezen módosítása 
keresztülvitetnék, az ilyen bányászati és kohászati 
alkalmazott köteles tagja az országos munkás bal
esetbiztosító pénztárnak, m iért is ezen alkalma
zottaknak balesetbiztosítás céljából az illető kerü
leti pénztárnál való bejelentésére a munkaadó fel
hívandó.

Tekintettel azon körülm ényre, hogy a bánya- 
társpénztárak által betegség és baleset esetén 
nyújtandó segélyezés mérve még mindig nincsen 
törvényesen szabályozva, az újonnan alakuló, ille
tő leg  a már fennálló társpénztárak biztosítási kö
röket a bányatörvény hatálya alá nem tartozó 
üzemek alkalmazottaira csak azon esetben tér 
jeszthetik ki, ha a bányászati, illetőleg kohászati 
s e biztosítási körbe vonandó más üzem között az 
alanyi és tárgyi kapcsolat teljes m értékben meg 
van, vagyis a két üzemnél, illetőleg üzemkörnél 
alkalmazottaknak egy szervezet keretében való 
biztosítását a Viszonyok indokolttá teszik.

Azon társpénztárak, a melyek alapszabályaik 
értelm ében biztosítási köröket a bányatörvény ha
tálya alá nem tartozó, valamely más üzemre is 
kiterjesztik, kötelesek tagjaikul esen üzem mind
azon alkalmazottait felvenni s nekik betegsegélye
zést és balesetbiztosítást nyújtani, akik az 1907. 
évi XIX. t. c. szerint betegség, illetőleg baleset 
esetére biztosítási kötelezettség alá esnek. Addig 
is azonban, mig a társpénztárak ezen kötelessé
güknek alapszabályaik megfelelő módosításával 
meg nem felelnek, a társpénztárnál akár betegség, 
akár baleset esetére nem biztositott ilyen alkal
mazottak az illető kerületi pénztárba bejelen- 
tendők.

A fenn ti rendelkezések végrehajtása céljából 
szigorúan meghagyom a bányakapitányságnak, hogy 
a kerületébe tartozó összes társpénztárak szerve
zetét vizsgálat alá véve, az esetleges szükséges 
intézkedéseket a szabálytalanságok vagy hiányok 
m egszüntetése végett haladék nélkül tegye meg, 
amennyiben pedig arról szerezne meggyőződést, 
hogy a társpénztárak biztosítási körébe vont üze
mek egyes, a törvény szerint biztosításra kötele
zett alkalmazottai betegség, vagy baleset esetére 
való biztosítás céljából tagként sem a társpénz- 
nál, sem a kerületi pénztárnál nem volnának fel
véve, illetőleg bejelentve, ezen körülményről a 
szükséges érdem i intézkedés m egtételével egyide
jűleg az illető kerületi pénztárt értesítse.

A hiányos szervezetü társpénztárak megszün
tetése tárgyában hozott jogerős határozatok, az 
illető kerületi pénztárral szintén közlendők lesznek.“

Az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület 1911-ben tartandó közgyű

lésének szervezése.
Andreics János és Beck Károly urak, a kikül- 

dött bizottság tagjai gyors és jó munkát végezve, máris 
előterjesztették a jövő évi közgyűlés szervezésére vonat
kozó javaslatukat. E javaslat a következő:

I. Hely.
A közgyűlés Budapesten legyen megtartva, ami 

mellett a következő körülmények szólnak: 1. Az egye
sület igazgatótanácsa a közgyűlés szervezésére itt gyako
rolhatja a legintenzivebben befolyását. 2. Budapesten a 
résztvevők könnyebb elhelyezést találnak. 3. Más, orszá
gos közgazdasági egyesületek, hivatalos közegek, pénz
intézetek stb. könnyebben képviseltethetik magukat. 4. Bu
dapestről az idő jobb kihasználásával az összes bánya
kerületek, kohók, gyárak és a legkülönbözőbb iparvállalatok 
könnyebben hozzáférhetők. A közgyűlés rendezéséhez 
szükséges tényezők is jobban kéznél vannak és inkább 
megszerezhetők. A felmerülő eszmék itt a gócpontban 
kellőbben érvényesülhetnek és demonstrálhatók. 5. A vi
déki közgyűlések alkalmával az illető városnak vagy 
községnek anyagi terheket, sok gondofokozott az egyesü
let, de eltekintve ettől, ritka vidéki helynek van oly fej
lettségi fokon álló ipara, gyári, építészeti, gépészeti és 
egyéb közgazdasági intézménye, amely bennünket köze
lebbről érdekelhetne s már e körülményekből kifolyólag 
is Budapestet kell előtérbe.helyezni. 6. Továbbá Buda
pesten tartózkodnak azok a mértékadó tényezők, kik 
elsősorban hivatottak a közgyűlést rendezni és az ezzel 
járó ügyeket intézni. Nevezetesen a budapesti osztály, 
mely az egyesületi élet élénkítésére már az idei közgyű
lésen Ígéretet tett, ezen Ígéretét a jövőre nézve is csak 
úgy válthatja be legjobban, ha működését székhelyén, 
Budapesten összpontosítja. Mindezek alapján újból azt: 
javasolnánk, hogy a iövő évi közgyűlésünk is Buda
pesten tartassák meg.

II. Idő.
A közgyűlés ne tartas3ék, mint eddig augusztus 

vagy szeptember havában, hanem'junius hó 25—ß.O-ika 
közt. Ezen javaslatot támogassák a következő indokok:
1. A rendezéssel megbízandó tagtársak ebben az időben 
rendszerint mind Budapesten tartózkodnak. Úgyszintén 
még itthon vannak ilyenkor az illetékes fórumok, tudo
mányos intézetek, egyesületek, főiskolák és hivatalok 
képviselői, kiknek érdeklődésére nagy súlyt kell helyez
nünk. 2. Ezen időpont volna a legalkalmasabb a vidék! 
tagokra nézve is, mert a nyári szünet kezdetén családi 
és egyéb okok miatt a legtöbbnek úgyis dolga akad 
Budapesten. 3. A kirándulásokra, tanulmányutakra a
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hosszú napok sokkal kedvezőbbek, mint a korán alko
nyodó őszi napok. 4. A közgyűlés sokkal látogatottabb 
lesz, mert nem esik össze oly nagyon a tisztviselők 
szabadságával sem, amit szintén figyelembe kell vennünk.

III. Helyiség.
A közgyűlés megtartására a m. kir. tudományos 

akadémia a legalkalmasabb, mert: a) központi fekvésé
nél fogva a legkönnyebben megközelíthető, b) mert he
lyiségei kényelmi szempontból a legmegfelelőbbek és 
végül c) mivel ezen legelső magyar kulturintézet a leg- 
hivatottabb arra, hogy a meghívandó külföldi egyesüle
tek képviselőit és előkelőségeit falai közt vendégül lássa.

IV. Meghívások.
Ir'Meghivandók legelsősorban a magas kormány 

tagjai és az egyes minisztériumok gazdasági osztályai-
2. Az összes főiskolák képviselői. 3. Az összes tudo
mányos intézetek és egyesületek. 4. Az összes gyárak, 
bánya-, kohó és egyéb ipari vállalatok vezetőségei, vé
gül 5. az egyesület összes tagjainak figyelme már jó 
eleve felhívandó, s különös gond fordítandó arra, hogy 
a közgyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg.

Az idei közgyűlésünkön elért sikerek arra ösztö
nöznek bennünket, hogy azt javasoljuk, miszerint a jövő 
évi közgyűlésünkre a külföld figyelmét is rátereljük s 
emiatt igyekezzünk meghívni a külföld előkelő szakem
bereit, közgazdasági és kulturális' tényezőket, hogy igy 
a) fejlődésünket a külföld is lássa"s megnyerjük a kül
földi tőke bizalmát hazai iparunknak, b) hogy az utolsó
2 évtizedben mutatkozó különválás szűnjön meg, c) hogy 
az összeköttetés megújítása által, hasonló alkalmakkal a 
lcfilföld bennünket is részesítsen meghívásban, hogy igy 
minél jobban megismerkedhessünk a külföldi viszonyok
kal. Meghívandók volnának a külföldi kormányok ille
tékes kormányágai, a szakiskolák, geologiai és technikai 
intézetek, a bányaiskolák, szakegyletek, nagyobb bányák 
és kohpk igazgatóságai, valamint híresebb szakemberek 
névre szóló meghívók utján. E szempontból kifolyólag 
az 1911. évben tervezett közgyűlés'alkalmával tartandó 
ismerkedési estélyt és a diszebédet is nagyobb szabás
ban kell rendezni, úgyszintén a kirándulásokat is, me
lyek legfeljebb két napot vehetnének igénybe.

V. A közgyűlés programmja.
1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Egye

sületi zárszámadásra vonatkozó jelentés, költségelőirány
zat. 4. 1912-iki közgyűlés helyének megállapítása. Pálya

dijak odaítélése és pedig: A gróf Teleky Oéza nevét 
viselő alapítványból jutalmazandó kohászati munkára. 
A Kjrisko Bohuszláv nevét viselő 1000 korona pálya- 
díjból jutalmazandó következő cimü munkára: «A bánya
munkások szociális kérdésének megoldása a jövő dece- 
niumban »

Biztos kilátásaink vannak, hogy előreláthatólag 
következő témákra bőkezű adakozók fognak pályadijakat 

! kitűzni:
«A fejtésnél alkalmazott gépek leírása, azoknak 

alkalmazási módja és a várható eredmények ugy a hatá
lyosság mint gazdaságos voltukat mérlegelve.» «Abánya- 
száilitás eszközei és azok gazdaságos használata külön
böző bányaviszonyok tekintetbe vételével.» «Gázgenerátor 
szerkezetek ismertetése és azok üzemeredményei a magyar 
apró barnaszén feldolgozására való tekintettel.» 6. Sza
bályszerűen beterjesztett indítványok tárgyalása. 7. Sza
bályosan benyújtott javaslatok tárgyalása. 8. Előadások 
megtartása.

Az előadások megtartására vonatkozólag legyen 
szabad javaslatba hozni: a) A megtartandó összes elő
adás száma 8-nál több ne legyen, b) Az előadások a 
plénum előtt tartandók meg, nem csoportokra osztva. 
c) Ha 8-nál többen jelentkeznének az előadásra, ezek is 
figyelembe veendők, de csak annyiban, amennyiben elő
adásaik kinyomatva szintén kiosztásra kerülnek a tagok 
között, d) Egy-egy előadásra 20 perc legyen szánva s 
20 perc az esetleges vitákra szánható. 8 előadás tehát 
8 X  20 =  160, 8 vita 8 X  20 =  160, összesen az 
előadások 320 percet vagyis 5 órát vehetnek maximáli
san igénybe s igy egy délelőtt folyamán befejezhetők.

VI. A közgyűlés időbeosztása.
A) Az igazgatótanács és választmány gyűlése egy 

fél napot vehet igénybe, b) Az ismerkedés egy estét. 
c) A közgyűlés és diszebéd egy napot, d) Előadások 
egy délelőttöt, c) A kirándulások 1 napot. Összesen 
kellene tehát a közgyűlés rendezéséhez négy nap.

Midőn most mindezekben voltunk bátrak össze
foglalni a jövő évi congresszusunk rendezésére vonatkozó 
javaslatainkat, kérjük az igen tisztelt osztályt, hogy azt 
egész terjedelmében elfogadni méltóztassék és mint ter
vezetet az osztály nevében az egyesület igazgatótanácsá
nak f. évi december havi gyűlésén előterjeszteni, hogy 
az azt kellő mérlegelés után az anyaegyesület 1911. évi 
január havi választmányi gyűlésén szintén letárgyalhassa. 
Hogy azonban a hozzászólás minden tekintetben érdem-

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

I lakkok■
(B 2139/315/52/11)

■ megbízható, szolid és olcsó beszerzési forrása u 1

Krayer E. és Társa, Budapest f
és --------------------- ------------------------------ festék-, kence- és la k k g y á r a ----------------------------- Jj

F ő r a k t á r  és  i r o d a :  Ő cs. és kir. Fensége, József főherceg udv. J
V  V á ry i lít fi Q7 szállitója. A m. kir. államvasutak, állami n
V., VdLZl-Ul u . £s vasgyárak, az összes waggongyá- ■
„Krayer festékudvar.“ rak, Budapest főváros szállitói. Jj
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leges lehessen, szükséges, hogy a fenti javaslat már a 
folyó évi december havi Bányászati és Kohászati lapok
ban megjelenjen és igy az összes vidéki osztályok és 
tagok kellően tájékozva legyenek s az anyaegyesület ja
nuárban tartandó választmányi gyűlésén már teljesen le
tárgyalhassa. A Bányászati és Kohászati Egyesület igaz
gatótanácsa továbbá felkérendő volna, hogy az 1911. évi 
közgyűlés szervezését a januárban megtartandó választ- 
ményi gyűlésen ismét egy 4 tagú bizottságra ruházza, 
mely hivatva lesz magát a budapesti osztály tagjaival 
kiegészíteni és az összes előkészítő munkálatokat végezni, 
melyekről aztán hónapról-hónapra az igazgató tanácsnak 
jelentést tenne.

Rz állami kőszénbányászat az 1911. 
évi költségvetésben.

Folytatva az 1911. évre szóló állami költség- 
vetés ism ertetését, adjuk 1 következőkben az 
állami kőszénbányászat j9 l l .  évi budgetjét.

Rendes kiadások.
1909. évre engedélyeztetett álta

lányösszegben . 5,460.800 K, 
1911. évre előirányoztatik 6,656.355 „

1911 évre tehát több 1,195 555 Kval
melyet főleg az 1909. évben megvásárolt komlói 
kőszénbánya összes kiadásainak felvétele — ame
lyek a í 1909. évi költségvetésben nem szerepel
tek — azonkívül a többi szénbányák term észetes 
fejlődése folytán szükséges nagyobb kiadás elő
irányzása idézett elő.

Az 1911. évre előirányzott összegből a „Sze
mélyi járandóságok“ rovatára esik 933.685 K. Az 
állami szénbányáknál alkalmazott személyzet illet
ményei az 1909. évi XV. törvénycikkben nyert 
felhatalmazás alapján, az 1907. évi L. t.-c. m eg
felelő alkalmazásával ugyanugy szabályoztattak, 
mint az állami vasgyáraknál alkalmazott személy
zet illetményei. — A személyi járandóságok a 
következők: 1. A „Fizetések, lakpénzek, pótlékok, 
fűtési átalányok“ stb. alrovaton 628.294 K. Ebben 
foglaltatnak a kőszénbánya hivatalhoz, valamint a 
m űködését 1909. julius hó 1-én m egkezdett köz
ponti igazgatósághoz és a műszaki könyvelőség- 
hez kinevezett alkalmazottaknak a fentebb idézett 
törvénycikkben m eghatározott illetményei. 2. 
„Jutalmak és segélyek“ alrovaton 5000 K, mely 
összeg az önhibájukon kivül szorult anyagi viszo
nyok közé jutott alkalmazottak segélyezésére, 
valamint rendkívüli tevékenységet kifejtett alkal
mazottak m egjutalmazására szolgál. 3. Az „Igaz
gató és hivatalnokok jutaléka“ alrovaton“ 33.532 
K., mely összeg oly célból lett felvéve, hogy a 
magán bányászatnál is meglevő és az üzem jöve
delmezősége szempontjából szükséges jutalékrend

szer itt is alkalmazható legyen. 4. A „Járulékok 
az államvasuti nyugdíjalaphoz“ alrovaton 14.259 
korona.

A szénbányászatnál alkalmazottak, az altisz
tek kivételével, épugy mint az állami vasgyárak 
alkalmazottai, tagjai az államvasutak nyugdíjinté
zetének és a nyugdíjintézet alapszabályai értelm é
ben a nyugdíjintézetéhez állandóan fizetésük 3 
százalékával járulnak. Ugyanannyival járul a nyug
díjintézetéhez a bányatulajdonos kincstár is, amely 
járulék az alkalmazottak törzsfizetését alapul véve, 
az előirányzott összeget teszi ki. 5. A „Kincstári 
társpénztári rendes járulék“ alrovaton 246.400 K. 
A társpénztári alapszabályok értelm ében a bánya- 
tulajdonos kincstár a társpénztárhoz mindig ugyan
azzal az összeggel járul, mint amelylyel a tá rs 
pénztárhoz mindig ugyanazzal az összeggel járul, 
mint amelylyel a társpénztári tagok együttesen 
já ru ln ak ; ezeknek a kiadásoknak a fedezésére 
kellett a kitüntetett összeget előirányozni. 6. A 
„Vegyes kiadasok“ alrovaton 3200 K„ mely szük
séglet a bányászattal kapcsolatos adományok, já
rulékok és hasonló term észetű kisebb kiadások 
fedezésére szolgál. A „Dologi kiadások“ rovatra 
esik 222.070 K, amelyből: az „Irodai költségek“ 
alrovaton 57.900 K vétetett fel az irodai felsze
relések és nyomtatványok beszerzésére, a hivata
los helyiségek fűtésére, világítására és az ezekkel 
kapcsolatos kiadásokra. Az „Utazási költségek“ 
alrovaton felvett 78.900 K az alkalmazottak hiva
talos kiküldetéseiből valamint az áthelyezésekből 
eredő költségek fedezésére szolgál. 3. Az ^Épü
letek fen tartása“ alrovaton“ előirányzott 49.500 K. 
a hivatali épületek és lakóházak tatarozásával 
járó költségekre van felvéve. 4. „Iskolák és tem
plomok segélyezése“ alrovaton felvett 18.270 K 
a kőszénbányászattal kapcsolatos kegyúri terhek 
s az iskolák fentartásával járó  költségek fedezé- 
zésére szolgál. 5. A „Különféle kiadások“ alrova
ton felvétetett 17.500 K, mely oly kiadások fede
zésére szolgál, amelyek az 1897. évi XX. t.-c. 
értelm ében a „Dologi kiadások“ fentebb jelzett 
alrovatain el nem számolhatók. III. A „Közterhek“ 
rovatára esik 114.000 K, mely a kőszénbányászat
tal kapcsolatos adók és közterhek fedezésére szol
gál. Az „Üzemi kiadások“ rovatára esik 5,386.600 
K, ebből az összegből: „Üzem építm ények“ alro
vaton felvétetett 158.000 K, mely összeg az üzemi 
épületek, utak, hidak, vizépitmények fentartására, 
átalakítására, valamint az ezekkel kapcsolatos ki
adások fedezésére szolgál. 2. A „Bányaművelési 
költségek“ alrovaton előirányzott 5,048.600 K a 
bányászatnál alkalmazott munkások bérének, a 
bányamivelésseJ kapcsolatos term elés, szállítási és 
bányafentartási költségeknek és az ezekkel össze
függő egyéb kiadásoknak a fedezésére szolgál. 3. 
A „Beszerzett ingóságok“ alrovaton előirányzott
180.000 K az üzemi kiadásokkal összefüggő s a 
vagyonleltárban való számbavétel kötelezettsége 
m ellett beszerzendő leltári tárgyak költségeire 
vétett fel. — Az 1911. évre összesen felvétetett 
tehát 6,656.355 K.

RUGGYANTAÁRÚKAT ASBE5TÁRUKAI SZÁRAZ ésZSIROS /Ű& ÁLTALÁNOS MŰSZAKI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÖMÍTÉSEKETLEGHEGBIZHATÓBB MINŐSÉGEKBEN SZALUT AZ: BUDAPEST,V.,2RINYI-UTCA 1. GRESHAM PALOTA.
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Rendkívüli kiadások.
Átmeneti kiadások.

Kutatásokra és mélyfúrásokra felvétetett 
352.000 K, mely összeg a budakeszi és pécsváradi 
magán szénterületeken, valamint a meglevő kincs
tári széntelepeken végzendő kutatási és mélyfúrási 
munkálatokra és ezzel kapcsolatos kiadások fede
zésére szolgál. 2. rovat. Rendkívüli hozzájárulás
ként az államvasuti nyugdíjintézethez (egyszer- 
smindenkorra) felvétetett 45.000 K.

Mivel azáltal, hogy az állami szénbányák 
alkalmazottai az állami tisztviselők létszámából, az 
államvasutak személyzetére nézve érvényben álló 
illetmény - rendszernek megfelelő javadalmazásu 
alkalmazottakká neveztettek ki, az állam jelenté
keny nyugdijtehertől szabadult meg, méltányos, 
hogy az-államvasuti nyugdíjintézet, amelyre ez 
alkalmazottak nyugdíjigényeinek kielégítése hárul, 
kárpótlásban részesüljön úgy, mint ez annak ide
jén az állami vasgyárakhoz kinevezett állami tiszt
viselőknél történt. E kárpótlás fejében irányozta- 
tik elő a fenti 45.000 K hozzájárulás.

Rendes bevételek.
/. rovat. Kezelési bevételek.

1909. évre megállapittatott 684.300 K,
1911. évre előirányoztatik 89.125 „

1911. évre tehát kevesebb 595.175 Kval.
A kincstár által megvásárolt vrdniki kőszén

bányahivatal élelemtárát a kincstár a volt tulajdo
nostól átvette s a munkások élelmezését — 'úgy 
amint ezt a volt tulajdonos is tette — a saját 
kezelésben tartott élelemtár utján eszközölte. A 
munkásoktól befolyt élelemcikkek ára e rovat 
javára számoltatott el. Időközben azonban az állami 
kezelésben volt házi kezelése meg lett szüntetve, 
s az élelemtár szövetkezeti alapon létesült. Az 
élelemtárból jövedelem az 1911. évre tehát már nem 
volt előirányozható, miért is a bevétel e rovaton 
a fenti 595.175 Kval kevesebb.

2. rovat. Üzemi bevételek.
1909. évre megállapittatott. 4,776.500 K,
1911. évre előirányoztatik 6,869.500 „

1911. évre tehát több *2,093.000 Kval.
Ez a többlet a meglévő kincstári szénbányák, 

valamint az 1909. évben megvásárolt komlói szén
bánya fokozott széntermeléséből remélhető. Egy
bevetve a rendes kiadások és a rendes bevételek 
előirányzatát, az 1911. évre 302,279 K  üzleti feles
leg mutatkozik.

Hogy az állami szénbányák eddig kedvező 
eredménynyel nem záródtak, annak főoka az, hogy 
a bányászat a kezdet nehézségeivel küzdött, a 
széntermelés mostoha viszonyok között vette kez
detét, s a szükséges beruházások pedig csak 
fokozatosan eszközölhetők. A szükséges beruhá
zások foganatosításával azonban lehetővé válik a 
tömegesebb termelés, ámely a métermázsánkinti 
termelési költségeket tetemesen apasztani fogja. 
A meglevő/állami szénbányákban az állam rend

kívül nagy szénmennyiség fölött rendelkezik, 
amely céltudatos kiaknázás mellett, mérsékelt ha
szonnal való értékesítés esetén is jelentékeny 
jövedelmi forrásul szolgálhat. E mellett nem hagy
hatók figyelmen kivül azok az előnyök sem, ame
lyeket az állami szénakció nemzetgazdasági és 
kulturális téren előidéz.

Az állami szénvagyon:
Petrozsény 2.500,000.000 q.
Vrdniken 300,000.000
Bozovicson 200,000.000 „
Komlón . . ' 95,000*000 „

összesen 3.096,000.000 q. 
ehezjárul a Vrdniken megállapított 1.500,000.000 „ 
gyönge minőségű lignit. _________ _________

Együtt 4.596,000.000 q.

R kéntartalmú szenedről,
Amikor a kőszenekkel való tüzelés hazánk

ban megindult, a faiparosok a tüzelés e neme ellen 
actiót indítottak, amennyiben utaltak arra, hogy a 
szén kisebb vagy nagyobb mennyiségű kenet tar
talmaz, a kazán falait megtámadja s kazánt idő 
előtt teszi tönkre. Viszont a kőszénbányák azzal 
argumentáltak, hogy az 1—2°/o kéntartalom leg- 
kevésbbé sem árt, mert ennyi kénét a külföldi 
szenek is tartalmaznak és hasonló panasz se Né
metországban, se Angliában fel nem merült. Idők 
múltával 3—4% kenet tartalmazó szenekre is akad
tak s akkor a támadás megujult, de e bányákat 
most már nemesek a faiparosok, hanem ama bá
nyák is támadták, melyek szenei csak 1—2%  ké
nét tartalmaztak. így folytatódott a dolog, amikor
5, 6, 7, 8%  stb. kénét tartalmazó szenekre buk
kantak.

A kérdésbe beleszólt a tudományos viljigv.; is 
és megállapodása abban kulminált, hogy ä1' sok 
kenet tartalmazó szén a kazánnak tényleg árthat, 
mert az elégésnél fejlődő kénsav a kazán leme
zeit tényleg corrogálja. A kérdések további hosz- 
szas tanulmányozás után a tudomáuyos világ kezd 
a jelzett felfogástól eltérni, amennyiben nagyobb- 
szabásu kísérlet alapján azt véli meghatározhatni, 
hogy valamelyes kazán a modern technika vívmá
nyának kihasználása céljából hamarább helyeztetik 
üzemen kivül, mintsem a kén romboló hatása még
indulhatna. Schwackhöfer még a kén romboló ha
tásáról beszél, de alig tételezhető fel, hogy az 
ujabb kísérletek következményeként a régi teória 
fentartható lesz és hogy a kalóriák meghatározá
sánál Dulong addigi képlete

_ 8 1 0 0  C+ 29000  (H - O s ) + 2500  S — 600 HaO.
100

még soká fenntartható lesz
Az említett kísérletek magyar kezdeménye

zésre indultak meg és folynak a külföldön. Re
mélhető, hogy a kísérletek Magyarországon is esz
közölhetni fognak, mert azok eredménye hazánk

t u r u l  a  le g m e g b íz h a tó b b  t ö m ít o le m e z  üjmmmmmztimmstöm
LEGMAGASABB NYOMÁSHOZ. KIZÁRÓLAGOS RAKTÁR: B U D A P E S T , V , Z R I N Y I - U T C A  1 .  G R E S H A M  P A L O T A .
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sojc ^ljbajiyagolt, bányáját talpra, állíthatná. Sok 
bányánk értéklése ugyanis, csorbát szenved s a 
íokfipénz azok iránt r^ern érdeklődik kizárólag azért, 
m ectra b£áya. szene spk.Jkénet tártalmaz. 4% -nál 
töjjfe kénét tartalmazó szeneit előfordulnak a kö
vetkező .bánfák  egyes, tárnáinál: Ajka, Annavölgy, 
Bilóerdő, Bódonos, Bogdán, Csolnok, Bánk;,. Dren- 
kova, Ébsőny, Egeres, Farkasm ező, Kácolapuszta, 
Karlóca, Kér észt ényfalvá, Komló, Kósd, Kraljev- 
can, Krapina, Lupény, Pesceno, Pécsbányatelep, 
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Schnellesruhe, Somodi, 
Szabolcs, Tokod.

Üj és a valóságot inkább megközelíthető ér- 
téklést mind a. felsorolt tárók szeneit minőség te 
kintetében emelné s ha ezék azután üzembe vé
tetnének, némcsek az volna elkerülhető, hogy a 
szén tekintetében a külföldtől függetlénitsük ma
gunkat, hanem hogy a statisztikai kimutatásokba.! 
a szénm érleg passiv tétel Helyett, a rem élhető 
export révén, aktive záródjék.

A kérdésre még visszatérünk.

’ X HflZfll HÍREK. Xi' '
Személyihirek. Bárdossy Antal főbányatanácsos 

a: pénzügyminisztérium, .megbízásából az állami kőszén
bányák i.vi szok^sqs fel^^  kőrútról 29-én érke
zett vissza,, jelentését megteendő. A min. osztálytanácsos 
F^trozsényban köze 10 napot töltött, azután á komlói 
Bányarrjüvéket vizsgálta fölül. — Dr. Böckh Hugó fő- 
tíáriyatánácsös, a selmeci akadémia ásványföldtani tan
székének rendes professzora, három és fél hónapig tar
tott erdélyi kőrútjából visszatért Selmecbányára, hogy 
tanszékét továbbra is ellássa. Böckh a pénzügyminisz
ter megbízásából az erdélyi természetes gázok tanul
mányozására kiküldött bizottság elnöki minőségében 
időzött Erdélyben. — Róth. Flóris bányaigazgató, a 
$algiStaqáni Kőszénbánya rt., petrozsényi igazgatója, 
három napig Budapesten időzött, hol régi barátai és 
tisztelői körülvették szeretetükkel. — Dr. Szeőke Imre 
fSbányabiZtös kerületi körúton járt s Várpalotán is 
m’égfórdült az ottani ipartelepek megszemlélése.* végett.

A budapesti osztály ülése, Áz Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület budapesti, osztálya 
december, l-ép; csütörtökön este ülést tartott, melyen 

megvitatták a jövő évi közgyűlésre vonatkozó bizottsági 
jelentést és 'eszmecseréket folytattak egyes inditvá- 
rfyokón.

Az á llaM l vasgyárak  szem élyzete. Az 1911- 
állámi költségvetésben az állami vasgyáraknál 
rendszeresített személyzet létszáma 12 műszaki, 
1  orvosi,, IT adminisztratív tisztviselői égy szer
ződéses orvosi es 20 altiszti, összesen tehát 45 
állással' lesz szaporítva* Ezek közül az uj állááok 
közül azonban csak a diósgyőri gyár szénbányá- 
Szatáhál szervezendő szerződéses orvosi állás 
képez tényleges szem élyzetszaporitást. A többi 
állásokkal az állandóan alkalmazott személyzet 
véglegesítése lesz4 folytatva. Az állami vasgyárak
nál rendszeresitétt személyzet létszáma az 1910. 
év eísŐ félében 17, mérnökre, 75 administrativ 
tj[$^tyÍseÍŐre: és 1$8 altisztre rúgott, kikkel szem- 
b'en ugyahakkör kerékéh 18.700 munkás állott.

A földgáz. Egyre tiagyobb dimenziókat ölt ä 
íölágaz kérdése s Jegyre valószínűbbé kezd '"válni, hogy 
ebből fognak ^eredni ä Tegnagyöbbszabasu ‘ concépffófe.

Földi gaz van t. van töméntelen. Az a gondolat, ame
lyet elsőnek Papp Károly vetett fel, melyet nem kisebb 
ember, mint Lóczy Lajos igazolt s Böckh H ugó  kidol
gozott, hivatva van talán egészen uj medret adni egész 
ipari életünknek. Az alap, a fejlődés lehetősége meg van 
hozzá: gáz van és pedig sok van. Ezt állapította meg 
a most hazatért tanulmányozó bizottság, melynek élén 
dr. Böckh H ugó  főbányatanácsos a pénzügyminister 
megbízásából fáradtságot nem* kiméivé serénykedett az 
erdélyi medence felderítésén. A munkálatokban négy 
geologus és bányamérnök támogatta Böckhöt, aki rninv 
denesetre elismerésre méltó munkát végzett társaival 
együtt., Ma* már bizonyos, hogy ez a legújabb geologusi 
vizsgálat egészen uj világításba fogja helyezni az erdé
lyi medencét mert lépten-nyomon fordulnak elő, illetve 
találtak természetes gáizömléseket.

Rendkívüli társgyülés. Az abrudbányai bányabiz
tosság a Verespatak, községben, az Orlea hegyben 
bányászkodó' „Orlai Szent József4 (Sütz) cégű bánya
társulat rendkívüli társgyülést hiv egybe. Ezen társgyü- 
lés Abrudbányán, a kir. bányabiztosság hivatalos helyi
ségében 1911. évi január hó 9-én délelőtt 10 órakor 
kezdődően fog megtartatni. A társgyülés tárgyai: 1. 
Számadások vizsgálása és felmentvény megadása. 2. Az 
a3ósság mikénti törlesztése. 3. Igazgató, hányagazda és 
főfelőr választása. 4. A bánya mikénti művelése. 5. In- 
ditványök.-

Jó hirek VridnikbŐt. A vrdniki állami szénbá
nyákkal is ugy volt mindenki, mint a javarészével a 
magyar bányavállalkozásoknak, hogy valaki belekiájtotta 
a levegőbe, hogy ott semmi sincs s -utána harsogtat- 
ták aztán nezt az „igazságot.“ Talán mi voltunk az 
egyetlenek, akik kezdettől fogva kifejezést adtunk azon 
meggyőződésünknek, hogy Vrdniken Van szén, hiszen 
ez a régi Pongrácz-féle bánya, mely már akkoriban 
ellátta szénnel az egész vidéket. Hát ez a szénmentes 
bánya most már igen szép' kialakulóban van. Egy min
den tekintetben arravaló ember, Somogyi Géza főmér
nök, mint bányahivatali főnök, mostanában inkább az 
építkezések befejezésén buzgólkodik. A megalapozás 
munkáin, illetve a kezdet nehézségein Schmidt Lajos 
főmérnök küzdötte át magát három mély akna lemé
lyítésével. Újvidéki levelezőnk jelenti továbbá, hogy 
arrafelé erős lévén a íjiunkáshiány, ami egyébként 
országos baj, a vrdniki állami müvek is alighanem 
érezték is. — A tiszti és munkáslaká^ok épülnek már, 
a kaszinóépület is éppen tető alá jutott. Természetes, 
hogy nagyobb arányú termelésről, mig a villamos köz
pont el nem készül, megfelelő hajtóerő hiányában egye
lőre nem lehet szó, de a berendezések elkészültével 
megindul a nagytermelés is.

Bányaeladások. A „Szent Regina“ és a „Szrfe- 
gyel Borbála“ bányatársulatok bányászatai megvonatván, 
ezen bányászatokra a zalatnai bányakapitánysághoz, 
mint az jelen számunk hirdetéseiben olvasható, vétel
ajánlatok nyújthatók be.

Budapestvidéki kőszénbánya részvénytársaság. 
Ezen jó alappal biró és fejlődésképes szénbányavállalat 
anyaintézete október hó 13-,án tartotta Brüsselben ren
des évi közgyűlését. Ezen közgyűlésen a magyarországi

* Vállalatnak T. ’évi jüriiüs "hó SO'-án lezárt mérlege a kö-
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vetkezőleg állapíttatott meg V agy o n i Széntelepek és 
bányajog. 2,701.022*28 K, bányamüvek berendezései 
4,942.586*47 K, földbirtok 199.985*43 K, házak és épít
mények 1,012.655*17 K, gép- és eszközleltár 1,882.886 83 
Kt vasutak 295.936*68, sodronykötélpálya 87;970*16 K, 
szénkészlet és anyag 295.274*59 K, értékpapírtárca
I,011.04819 K, pénzkészlet és bankoknál 389.004*88 K, 
különféle adósok 1,211.278*35 K, befektetések 780.039*48 
K, veszteség 2,667.355*64 K, összesen 17,477.044*15 K. 
T e h e r :  Részvénytőke 5,714.285*72 K, bankkölcsön
II,165.116*87 K, különféle hitelezők 523.193*30 K, be
fektetések és értékcsökkenéstartaléka 74.448*26 K, ösz- 
szesen 17,477.044*15 K.

A vaskőterm elés fokozása a gyalári és 
rozsnyói bányákban. Az állami vasgyárak üze
meiknek nyersvas szükségletét saját term elésük
ből részben a nagyolvasztók elégtelensége, f.őleg 
azonban a vaskőterm elésnek ki nem elégítő volta 
miatt teljesen fedezni nem képesek a jelentékeny 
mennyiségű nyersvas vásárlására szorulnak, me
lyet minthogy a többi hazái vasmű sem rendelke
zik megfelelő nyersvasfelesleggel, tulnyomólag 
drágalpénzen külföldről kell hozatniok. E baj, mely 
okát abban leli, hogy a múltban a bányák beren
dezése nem haladt párhuzamosan a fejtéssel s 
különösen a külmüveletek apadása nem pótolta
to tt egyenlő term előképességü belmüv.eletekkel, 
csak fokozatosan orvosolható. A fenálló hiány 
m egszüntetése érdekében egyelőre a hunyad- és 
gömörmegyei vasércbányákba az 1911— 1913. évek
ben 1,000.000 korona lesz befektetve. Későbbi 
feladatul m arad a nagyolvasztók szaporítása, még 
pedig amennyiben a rozsnyóvidéki bányászathoz 
fűződő rem ények megvalósulnak, egy Diósgyőrött 
létesítendő nagy olvasztótelep van tervbe véve.

Egy fejlődő aranybánya. A Leszámítoló bank 
égisze alatt keletkezett ilobai Szent István-bányatársu- 
laty amelyről biztos irányban erősen terjesztették a hírt, 
hogy minden van ott, csak az nincs, amit az alapítók 
bányáikban lelni véltek, Mint most mi megbízható forrás
ból értesülünk, Ilobán igen gazdag ólom- és cinkérce- 
ket is tártak fel s ugyan ekkor aranytartalmu" zuzóérce- 
ket is fedtek fel. Elhatároztatott, hogy nagyobb ércelő- 
készítő müvet létesítenek. A társulat mindenesetre dicsé
retes kivétel, amennyiben ez nem mentr az eddigi 
„álbányák“ nyomán, mert először is arról gondoskodott 
hogy nagyobb mennyiségű érc tárassék fel és készít
tessék elő a fejtésre. Most persze már megtehetik az 
előkészületeket egy nagyobb ércelőkészitő műre. E vál
lalat sikere tehát előre látható.

Cégek és cégváltózásoh. Lapunk 46-ik számában 
megemlékeztünk á Kachelmann-féle cég változásáról. 
Félreértések kikerülése végett itt újból .megjegyezzük, 
hogy ezen cégváltozás nem vonatkozik a Kachelmann 
Károly és Fia vihnyei gépgyári cégre, mert a gépgyári 
cég változatlan maradt és a megjelent cégváltozás csu
pán ezen cég sörgyári vállalatára vonatkozik.

Egy mélyfúró cég sikerei. Lapunk hátsó fedlap- 
|an bőven szólunk az Allgemeine Schiirgesellsóhaft 
püsseldorfi mélyfúró cégről, mely nemcsak Németor- 
szágban^hanem a világ minden részében hírnevet vívott

ki kifogástalan és gyors mélyfúrásaival: Teschehből 
jelentik most lapunknak, hogy Allgemeine Schürf- 
gesellschaft most kapotjt megbízást az ottani Oesterr. 
Berg- u. Hüttenwerks-Gesellschaft-tól egyszerre négy 
furólyuk mélyítését#, melyek, mindegyikének' meg kell 
haladni az 1000 njétert, Ugyancsak most van még 
négy furómunHálata e cégnek Csehországban. EzentyivS 
Bielitzben sz'éiwe 5—6000 ,m.-es fúrólyukra kapott meg
bízást István foíierczegtől és egyszerre három fürór 
lyukra Kirsehep mellett a ßlatnitzer Steinkohlenwöriíe- 
től. A Berlinben székelő Pilsner .Steinkohlen Gewerk
schaft is az Allgemeine Schürge$ell^chat-Jipz. fordult 
megbízásával.

Kohóiípitő társaság. JE^en név-é(§ cég alattpiiiit 
korlátolt felelősségű társaság lett moj^ a wieni -Hütteri- 
bau; Gesellschaft budapesti fióktelep^ heQegezve. A vák 
lalat tárgya: Idegen számlára mindennemű kemencék 
építése és berendezése kohótelepek részére, mellékter
mékek előállításával, nagy ólvasztoK, acélművek, cső- 
hengerlők, hengerművek, öntödék, fémkohók, zomán
cozó müvek sat. részére, gázfejlesztők építése és Be
rendezése, továbbá erre-vonatkozó szabadalmak meg
szerzése, értékesítése és eladása* tnindeii! ezzel kapcso
latos üzletek folytatása; valamint az:, ejtihe  ̂ szükséges 
anyagok, kiváltképen tüzállóanyagok, v^ssz^erkefcetek 
sat. .szállítására. Ai társasági üzletvezetők : Bennefahrt 
Károly Jkereskedő Braußs.chveigbaa, Afnh^gen JEíenrik 
mérnök Wienbeji és Rußland Gusztáv cégtárs Wetróban^
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(B .'2720/411/17)

Gőzcséplő 
készletek 
12 HP-ig.

Gazdasági
gépek.

T
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BUDAPEST, Y., Yáczi-körat 60. 
■■■

jy.í

200 lóerőig a  nagy- és 
kisipar szám ára . —  
Legtakarékosabb é& 
legolcsóbb üzemerő. 
Fekvők és szállító- 

kerekeken.

Gyár: Prága-Bubna
(B. 2314/302/52)

KENŐANYAGOK. TISZTfTÓANYA GOK B2R-BAIÄTÄ-
T EV ESZÖ ft-GÉPSZjJAK ELSŐRENDŰ . MINŐSÉGEKBEN =; ^ BUDAPEST;V.ZRINVI-UTCA 1  GRESHAM PALOTA.
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1910. évi 5290. sz.

Hirdetés.
A „Szent Regina“ bányatársulat Alsófehér megye, 

verespataki járás, Verespatak község határábnn fekvő 
bányászatának elvonása tárgyában kiadott 1910. évi 
3865. sz. jogerős határozatra hivatkozással alulirt kir. 
bányakapitányság közhírré teszi, hogy a nevezett bányá
szatot megszerezni szándékozók a bányavételre vonat
kozólag ezen kir. bányakapitányságnál, zárt vételajánla
tokat nyújthatnak be.

A yételajánlathoz a felajánlott összeg zárt borí
tékban oly módon csatolandó, hogy a felajánlott összeg 
nagysága a boríték felbontása nélkül sem a beadvány
ból, sem a borítékra vezetett megjegyzésből kivehető 
ne legyen.

Megkésett vagy olyan ajánlatok, melyekhez a meg
ajánlott összeg nem csatoltatik, nem vétetnek figye
lembe.

A beérkezendő vételajánlatok közül a legtöbbet 
Ígérőé fog elfogadtatni.

A vételajánlantok 1910. évi december hó 28-áig 
nyújthatók be.

A "beérkezett vételajánlatok 1910. évi december hó 
31-én délelőtt 10 órakor a bányakapitányság hivatalos 
helyiségében fognak felbontatni, mely eljárásnál az 
ajánlatot tevők vagy igazolt meghatalmazottjaik jelen 
lehetnek.

Zalatna, 1910. évi november hó 16-án.
Czenninger,

VB. 612/461/45.) kir. bányakapitány.

1910. évi 5289. sz.

Hirdetés.
A „Szfregyel Borbála“ cégű bányatársulat Hunyad 

megye, brádi járás, Boicza község határában fekvő 
bányászatának elvonása tárgyában kiadott 1910. évi 
3474. sz. jogerős határozatra való hivatkozásai alulírott 
kir. bányakapitányság közhírré teszi, hogy a nevezett 
bányászatot megszerezni szándékozók a bányavételre 
vonatkozólag ezen kir. bányakapitányságnál zárt vétel
ajánlatokat nyújthatnak be.

A vételajánlathoz a felajánlott összeg zárt boríték
ban oly módon csatolandó, hogy a felajánlott összeg 
nagysága a boríték felbontása nélkül sem a beadvány
ból sem a borítékra vezetett megjegyzésből kivehető ne 
legyen.

Megkésett vagy olyan ajánlatok, melyekhez a meg 
ajánlott összeg nem csatoltatik, nem vétetnek figye
lembe.

A beérkezendő vételajánlatok közül a legtöbbet 
ig^rőé fog elfogadtatni.

A vételajánlatok 1910. évi december hó 18-áig 
nyújthatók be.

I A beérkezett vételajánlatok 1910. évi december
I hó 20-án délelőtt 10 órakor a bányakapitányság hiva- 
I talos helyiségében fognak felbontatni, mely eljárásnál 

az ajánlatot tevők vagy igazolt meghatalmazottjaik jelen 
lehetnek

A m. kir. bányakapitányságtól.
Zalatna, 1910. évi november hó 12-én.

Czenninger,
(A. 612/460/40) kir\ bányakapitány

3824. szám.

Pályázat.
Az alulírott m. kir. főbányahivatalnál elhalá

lozás folytán; megüresedett egy bányaintézői és két
I. osztályú altiszti, — esetleg kinevezés folytán be
álló ujabb üresedés esetén — három I. osztályú al
tiszti s végre fokozatos előléptetés utján megüre
sedő egy segédaltiszti (II. osztályú altiszti) állásra 
ezennel pályázat hirdetetik.

A mk. bányaintézői állással évi ezernégyszáz 
(1400) korona, fizetés és személyi pótlék, termé
szetbeni lakás, vagy annak hiányában évi három- 
százhusz (320) korona lakbér, továbbá évi harminc 
(30) ürköbméter tűzifa és évi ötven (50) kgm. só
járandóság ; az I, osztályú altiszti állásokkal egyen- 
kint: évi egyezer (1000) korona fizetés és személyi 
pótlék  ̂ természetbeni lakás, vagy annak hiányában 
évi egyszázhatvan (16C) korona lakbér, évi huszon
négy (24) ürköbméter tűzifa és évi ötven (50) kgm 
sójárandóság, végül a segédaltiszti (II. osztályú al
tiszti) állással évi hétszáz (700) korona fizetés és 
személyi pótlék, természetbeni lakás, vagy ilyen
nek hiányában évi egyszázbatvan (160) korona lak
bér, továbbá évi húsz (20) ürköbméter tűzifa és 
évi ötven «(50J~ kgm sójárandóság élvezete van 
egybekötve.

Pályázóktól megkivántatik, hogy a bányaisko
lának jó sikerrel történt eivégzésén kivül a sóbá
nyászat terén és a sóanyagkezelésben kellő gya
korlati ismeretekkel birjanak, a mennyiben pedig 
az üresedésben levő I. illetve II. osztályú altiszti 
állások egyike gyakurlott gépkezelővel töltendő' be, 
megkivántatik a pályázó gépkezelőktől az előirt 
szakvizsga letételén kivül teljes gyakorlati jártas
ság bánya gőz-, villamos- és hőerőgépek kezelése 
és jókarban tartása körül. Valamennyi állást illető
leg igazolandó végre, hogy pályázók testileg és 
szellemileg teljesen épek és egészségesek s hogy 
a hivatalos magyar nyelvet szóban és írásban töké
letesen bírják. -'■

A szolgálati okmányokkal szabályszerűen fel
szerelt, saját kezűleg irt és egy (1) koronás bélyeg
gel ellátott pályázati kérvények’ az állami só- és 
fémbányászat szolgálatában állók által elöljárói 
hivatalaik utján, magán bányászati szolgálatban

QZIVATTYDKAT és MÉRLEGEKET f ? S f !
OARVENSWERKE WIEN, II., HANDELSQUAI 130.

(B. 96/443/40)

h h b h h h h h b h h h b  Árjegyzék ingyen és bérmentve,


