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Mők és gyermekek a bányamüvekbeíi.
Az osztrák államkormány a fiatalkorú mun

kásoknak és női munkásoknak a bányamüvekben 
való foglalkoztatására, valamint ezen egyének na
ponkénti m egengedhető munkaidejének tartam ára 
és a vasárnapi m unkaszünetre vonatkozó uj tö r
vényjavaslatot dolgozott ki, amely a következő 
rendelkezéseket te rv e z i: m

A bányamüvekben olyan gyerm ekek akik éle
tük 14-ik életévét még be nem töltötték, munká
sok gyanánt nem alkalmazhatók és nem foglal
koztathatók. Bármilyen életkorban levő nők és 
leányok csak nappal, gyertnekágyas nők pedig 
csak lebetegedésüknek időpontjától számított hat 
heti időtartam  leteltével, az em lített időponttól 
számított négy hét múltán pedig csak abban az 
esetben foglalkoztathatók a bányászatig munkálatok
ban, ha hiteles orvosi bizonyitványnyal igazoltatik, 
hogy em lített m unkaképességének teljes m érték
ben való helyreálta.

Nők és gyerm ekek az életkorra való legcse
kélyebb tekintet nélkül éjjeli munkára a bányamű
velés terén nem foglalkoztathatók. Az éjjeli munka
idő esti 8 órakor veszi kezdetét és másnap reg 
geli 5 óráig tart. Ezen rendelkezés alól a törvény- 
javaslat csupán azt az egyetlen kivételt állapítja 
meg, hogy az olyan bányaüzemekben, a melyek
ben a munkások a nappali időszak folyamán két 
csoportban felváltva dolgoznak, a kötelező éjjeli 
munkaidő kezdete az olyan m unkásnőkre nézve, a 
kik 18-ik életévüket már meghaladták, esti 8 óra 
helyett esti 10 órára tehető, illetőleg állapítható 
m eg.

A mennyiben munkásnők forognának kérdés
ben ezek csak az olyan nők és leányok irányában 
engedélyezhető, akik életüknek 18-ik évét már 
betöltötték és még ezeknek irányában is csak :

azon föltétel atatt, hogy az éjjeli munkaszünet 
mind a mellett legalább is 11 órán át tartson. Ha
sonlókép a munkaidő meghosszabbítása csak a 
18-ik életévüket már betöltött munkásnőkre vo
natkozólag engedhető, és pedig évenként legfel
jebb hatvan napi időtartamon át, valamint csak az 
alatt a föltétel alatt, hogy az éjjeli munkaszünet 
időtartama a munkaidő m eghosszabbítása dacára 
is legalább 10 órára rúgjon.

Abban az esetben, ha teljesen előreláthatat- 
lanul és nem időszakonként rendesen visszatérő 
olyan üzemi félbeszakítások fordulnak elő, a melyek 
magasabb (természeti) kényszerre vezethetők visz- 
sza az olyan felnőtt munkásnőkre vonatkozólag, 
akik élelüknek 18-ik évét már meghaladták, az 
éjjeli munkáltatás tekintetében a törvényjavaslat
ban megállapított tilalom hatályon kivül lép. Ha 
pedig ilyen esetek fölmerülése alkalmával a bánya- 
vállalkozó munkásnőket éjjeli munkára alkalmaz, 
ezen személyek ily irányú alkalmazásának kezdeti 
és végződési időpontja a megyei bányászati hiva
talnál mindenkor haladék nélkül bejelentendő.

Az olyan bányászati ipari üzemekben, a me
lyek az éghajlati viszonypk alakulása következté- 
ban évenként legalább is négy hónapi időtarta
mon keresztül bezárva tartandók, a vállalkozó által 
olyan munkásnők, akik 18-ik életévüket m ár be
töltötték, nappali munkára, a naptári év hátralevő 
részének folyamán pedig, mind a mellett azonban 
csak 1918 évi deczember hó 31-ig éjjeli munkára 
is alkalmazhatók.

A törvényjavaslat szövegének m agyar fordí
tását teljes terjedelem ben közöljük:

A törvényjavaslat szószerinti szövege a kö
vetkező:

1. §. A bányamüvekben a fugyerm ekek, akik 
14-ik életévüket még nem töltötték be, munkások 
gyanánt nem alkalmazhatók.

2. §. Bárminő életkorban levő nők és leányok 
csak nappal, gyerm ekágyas nők pedig csak lebe
tegedésüknek időpontjától szám ított hat bét letel
tével, kivételesen azonban abban az esetben, ha 
m unkaképességüknek helyreállása orvosilag kon- 
statáltatik, már lebetegedésüknek időpontjától szá-
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m itott négy hét leteltével is alkalmazhatók bánya
művelési munkálatokra.

3. §. Női személyek és leányok, az életkorra 
való tekintet nélkül, éjjeli munkával vagyis az esti 
8 órától reggeli 5 óráig terjedő időtartam folya
mán, a bányamüvekben nem foglalkoztathatók. Az 
olyan bányászati üzemekben, azonban- a melyekben 
a munkások naponként két csoportban felváltva 
dolgoznak, azon munkásnők kötelező éjjeli mun- 
kaszíinetének kezdete, akik 18-ik életévüket már 
betöltötték, esti 10 órára halaszható el.

4. §. A mennyiben munkásnők forognának 
kérdésben, az 1884. évi junius hó 21-én kelt tö r
vény (Birodalmi Törvénytár 115. szám) 3. §-ának
2. bekezdésében megállapított kivételnek a bánya- 
vállalkozó részéről való igénybevétele csak az 
olyan női szem élyekre és leányokra vonatkozólag 
engedhető meg, akik 18-ik életévüket már meg
haladták és még ezekkel szemben is csak azon 
föltétel alatt, hogy az éjjeli munkaszünet mind
ennek dacára legalább is 11 órán át tartson. Ha
sonlóképen az említett törvény 3-ik paragrafusa 
3-ik bekezdésének határozmányai alapján a mun- 
kaidőm eghosszabbitásának a rendes munkaidőn 
túli dolgozás csak a 18-ik életévüket már betöl
tö tt m unkásnőkre vonatkozólag engedélyezhető és 
pedig évenként legfeljebb csak 60 napi időtarta
mon keresztül s egyedül azon föltétel alatt, hogy 
a kötelező éjjeli munkaszünet időtartam a még igy 
is legalább 10 órára rúgjon. Az éjjeli munkaszü
net kezdete ezen utóbbi esetben esti IC órára ha
lasztható el.

5. §. Abban az esetben, ha oly előre épen
séggel nem látható és nem időszakonként rende
sen visszatérő üzemi félbeszakítások fordulnának 
elő, a melyek magasabb (természeti) kényszerre 
vezethetők vissza, az olyan felnőtt munkásnők te
kintetében, akik életüknek 18-ik évét már betöl
tötték, az éjjeli foglalkozásra vonatkozólag meg
állapított tilalom hatályon kivül lép. Ha pedig 
ilyen esetek fölmerülése alkalmával a bányavál
lalkozó részéről a bányamüvekben teljesítendő 
munkálatokra az éjjeli időszak folyamán munkás
nők alkalmaztatnak, ezek (ily iráuyu) alkalmazásá
nak kezdeti és végződési időpontja a m agyar bá
nyászati hivatalnál mindenkoron késedelem nélkül 
bejelentendő lesz.

6. §. A jelen törvény I. cikkhelyének 2-ik 
paragrafusában foglalt határozmányok a törvény 
kihirdetésének napján az I. cikkely 1. paragrafu
sában foglalt rendelkezések a törvény kihirdeté
sének időpontjától számított 1 hónap leteltével, az
I, cikkely többi határozmányai pedig 1911. évi 
január hó 1-én lépnek életbe.

Az olyan bányászati iparüzemekben, a me
lyekben az időjárási viszonyok alakulása folytán a 
bányavállalkozó által évenként legalább is 4 hó
napi időtartamon át szükségkép zárva tartandók, 
akik 18-ik életévüket m ár meghaladták, nappal 
végzendő munkálatokra, a naptári év hátralevő 
része alatt pedig, mindamellett azonban csak 1918.

évi december hó 31-ig bezárólag, éjjeli munkára 
is alkalmazhatók a vállalkozó által.

A törvényjavaslat indokolása egyekek között 
a következőket mondja:

A munkásvédelem kérdéseinek m egvitatása 
tárgyában tarto jt nemzetközi konferencia Bernben 
1905. évi május hó 16-án á nők éjjeli ipari fog
lalkoztatásának általános eltiltására vonatkozólag 
egy nemzetközi megegyezés létrehozását Határozta 
el. Ezen határozat alapelvei képezték az 1906. évi 
szeptem ber 26-án Bernben m egkötött nemzetközi 
egyezmény tárgyát, a mely egyezmény a külöm- 
böző iparágak terén  alkalmazott női személyek 
éjjeli m unkáltatásának tilalmát foglalja magában. 
Az egyezméuy I. cikkelyében töboek között meg
állapittatott az, hogy az egyezmény határozmá- 
nyainak szellemében a bányamüvek is minden kö
rülmények között az iparvállalatok közé sorolandók. 
Az egyezménynek a 8-ik cikkely rendelkezései 
értelm ében az összes ratifikscionális okmányok 
beérkezéséről vezetett jegyzőkönyv bejárásának 
időpontjától számított két év múltán kellett volna 
életbelépnie. Az em lített okmányok kiállításának 
végső határidejéül pedig 1908. évi decem ber hó 
31-ike állapíttatott meg az egyezményben. Mint
hogy azonban a szerződés a maguk részéről hoz
zájárult allamok összessége részéről betarthatónak 
nem m utatkozott, ilyen körülmények között az 
egyezmény rendelkezéseinek hatálybalépés idő
pontja nyilt kérdés maradt. Miután azonban az e 
tárgyban folyamatban levő tárgyalások előrelát
hatólag az 1906. évi szeptem ber hó 26-án kelt 
nemzetközi egyezményben m egállapított határidő 
betartásának kimondására fognak vezetni és más 
államok az egyezmény határozm ányainak m egva
lósítására szolgáló törvényes rendszabályokat már 
megalkották és életbe is léptették, ilyen körül
mények között célszerűnek mutatkozik, hogy az 
alkotandó törvény hatálybalépésének határidejéül
1911. évi január hó elseje állapitassék meg.

A női személyeknek az ipari vállalatokban 
való éjjeli munkáltatásának (foglalkoztatásának), 
eltiltására vonatkozólag a Reichstrah elé rövid" 
idővel ezelőtt szerződésszerű tárgyalás céljából 
egy törvényjavaslat terjesztetett. Ezen törvény 
határozmányainak alkalmazhatósága a bányaműve
lés terén a fentarto tt ásványokra vonatkozólag a 
törvényjavaslatban határozottan kizáratott, m ert 
általánosan elismert tény, hogy sokkal célszerűbb 
eljárás az idevágó határozm ányokat egy "külön-, 
lejres (speciális) törvényben állapítani meg, amint, 
miután jelenleg is a női személyeknek a bánya
müvekben és bányahatósági felügyelet alatt álló 
kohókban és egyéb ipari vállalatokban való alkal
mazása terén  gyakorolt állami védelem az 1884. 
évi junius hó 21-én kelt munkás-törvénynovellá- 
ban, amely a fiatalkorú munkásoknak és női sze
mélyeknek a bányamüvekben való foglalkoztatására, 
valamint ezeknek naponkénti m egengedhető 
m unkaidejére és a bányamüvekben való kötelező 
vasárnapi m unkaszünetre vonatkozik, külön kodi- 
fikáció jelentkezik.
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A fentebb em lített novelláris törvény ren
delkezései értelmében, amely az 1907. évi január 
hó 9-ik napjának kelt törvény 18. paragrafusa 
alapján b földgyantaásványok kiaknázására vonat
kozólag is megfelelőleg alkalmazandó, a bánya
művelés terén  munkások gyanánt 18 ik életévüket 
még be nem töltött leányok és fiuk égj általán 
nem, 12-ik és 14-ik életévük közti fiuk és leányok 
pedig csak kivételesen a nappali időszak folya
mán könnyű munkákra, az iskolalátogatási k ö te 
lezettség sérelm e nélkül, szülőik illetőleg gyámjaik 
kérelm ére a bányahatóság különlegesen adott 
beleegyezése folytán alkalmazhatók a bányavállal
kozó által. Oly nqszemélyek és leányok, akik 19-ik 
életévüket meghaladták, a bányamüvekben csak 
nappal és olyan nőszemélyek, akik 18-ik életévü
ket még^nem haladták meg, valamint a 16 ik élet
évüket még be nem töltött férfinemü egyének 
csak oly módon alkalmazhatók, hogy testi fejlő
désük hátrányosan ne befolyásoltassék. Az utóbbi 
rendelkezés alapján a földmivelésügyi miniszter 
1907. évi junius hó 8-án kelt rendeletével — 
rendelet a fiatalkori munkásoknak és gyerm ekek
nek a bányamüvekben való foglalkoztatásának 
kérdését szabályozza — a gyerm ekeknek munkál
tatását olyan esetektől eltekintve, amelyek az 
emberi életbiztonságra, az egészségre, a tulajdonra 
nézve sürgős veszély; rejtenek magukban, a fiatal
korú munkásnők foglalkoztatását is az éjjeli idő
szak folyamán — vagyis esti 8 óra és reggeli 5 
között — kivétel nélkül eltiltotta.

Felnőtt női személyeknek az osztrák Éánya- 
müvekben való foglalkoztatására vonatkozó tilalom 
tehát eddigelé nem bocsáttatott ki.

Az előterjesztett törvényjavaslat tehát a Bern
ben kötött nemzetközi egyezmény határozmányai 
értelm ében csak az 1884. évi junius hó 21-én kelt 
munkásügyi novelláris törvény -halározm ányait 
szándékozik megváltoztatni. Az említett előzmény
től teljesen függetlenül azonban egyidgjüleg a 
jelenleg még a 14-ik életévüket még el nem ért 
gyerm ekeknek a bányaművelés terén való kivétel
kép engedélyezhető alkalm azhatósági föltétlenül 
m egszüntetendő illetve eltiltandó.

A női személyeknek az osztrák bányaművek
ben való alkalmazására, főkép p td ig  a foglalkoz
tatás módjára, továbbá az éjjeli m unkára való fog
lalkoztatásukra vonatkozólag a földmivelésügyi 
minisztérium, amelynek hatáskörébe a bányaügy 
igazgatása akkoriban még tartozott, már a Bern 
ben tarto tt nemzetközi konferenczia előtt statisz
tikai alapon nyugvó vissgálatokat eszközölt, amely 
vizsgálatnak közös (általános) fölvétel napjául 
1904. évi november 22-ike állapíttatott meg. Az 
alábbiakban ezen adatgyűjtéseknek legfontosabb 
eredményei közö lte tnek :

A fentarto tt ásványok kiaknázásával foglal
kozó olyan osztrák bányamüvek összes száma 
(ideértve a sóbanyamüveket is), amelyekben a föl
vételi napon női személyek munkásnők gyanánt 
alkalmazásban állottak, 297-re rúgott. Ezen bánya
müvekben összesen 6465 muukásnő ta ált foglal
koztatást, a kik közül még gyern ekk< rban levő 
egyén (az összesen női munkások 0.06%-a, 1224 
fiatalkorú egyén a 14-ik és 18-ik életév kö ött 
az összes női munkások 18 53o/o-a és végül 5237 
felnőtt találtatott (8r01% )-

227 bányavállalatban az alkalmazott munkás
nők száma háromnál többre rúgott, 78 bányamű
ben pedig a munkásnők a bányavállalkozó részé
ről éjjeli, m unkára is alkalmaztattak, vagy esti 8 
óra és reggeli 5 óra között.

A kószénbányaüzemekben összesen 3102 mun
kásnő talált elfoglaltságot (az összes női munká
sok 77,y9a/o-a), a barnaszén kiaknásával foglalkozó 
bányavállalatokba 2510 (az összes női munkások 
38'82%-a), a vaskőbányászat terén  74 (l'14°/o), a 
sóbányamüvekben 9 (0'14°/o) és végül a fentarto tt 
ásványok kiakanázásával foglalkozó bányamüvek
ben összesen 770 (11 9l°/o)-

Az 1904. évi november hó 22-ik napján nz 
osztrák bányamüvtkbi n .Ikrlmü/ósbitn üllőit 6465 
munkásnő közül összesen 4994-en voltak olyanok 
(az összes női munkásoknak 77‘25 °/o-a), akik ki
zárólag a nappali órák folyamán voltak foglal
koztatva — vagyis reggeli 5 órától esti 8 óráig 
terjedő időszak tartam a alatt — viszont 1471-en 
(22 75°/0) egészen vagy pedig csak részben éjjeli 
munkások bízattak meg a bányavállalkozók által. 
Az éjjeli munkára alkalmazott munkásnők közül 
667 a kőszénbányamüvekben, 615 a barnaszén
bányavállalatokban és 189 a. fontosabb ásványok 
kiaknázásával foglalkozó bányamüvekben nyert 
foglalkoztatást, a vaskőbányászat és a sóbánya- 
művelés terén az említett napon egyetlenegy olyan 
nőszemély sem találtatott, aki a bányavállalkozók 
által éjjeli munkára alkalmaztatott volna.

'Azon munkateljesítmények nemére vonatko
zólag, melyek a fölvételi napon az éjjeli m unkára 
alkalmazott munkásnők által teljesítettek, meg
jegyzendő, hogy összesen 104 munkásnő a föld 
feletti (föld felszínén való) továbbításra, 962 a 
bányászati term ékek feldoigozásánál, 126 pedig 
ezeken kívüli egyéb munkálatokra alkalmaztatott.

A földigyanta-ásványfélék kiaknázásával fog
lalkozó bányamüvekben (vagyis a földiviasi- és 
földiolajbányászat terén) összesen 34 illetőleg 5 
munkásnő talált a fölvételi napon e lfoglaltságot; 
a földiviaszbányamüvekben alkalmazott munkásnők 
közül a bányavállalkozók 12 egyént az éjjeli cso
portok feldolgozásával foglalkoztattak.

Festékek ■ m e g b ízh a tó , szo lid  és  o lc só  b e sz e rz é s i fo r rá s a  ■ S
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és -------------:--------  -------------------------- festék-, kence- és lakkgyára
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Végül a bányahatósági felügyelet alatt álló 
kohóüzemekben 1904. évi november hó 22-ik nap
ján összesen 229 nőszemély talált elfoglalságot és 
pedig általában véve a nappali időszak folyamán 
teljesítendő munkálatokban.

A bányaművelés terén  (eddigelé kivételesen 
megengedett) gyerm ekmunka teljes kizárása tekin
tettel a kultura folytonos haladására, amely ezen 
rendszabá llya l legközvetlenebbül összefügg, mesz- 
szemeno megokolást nem igenyel. Egyébiránt a 
gyermekeknek^ a bányamüvekben való kivételkép 
engedélyezhető alkalmazása bányászati hatóságok 
által a legutóbbi esztendők folyamán amúgy is 
csak egyes szórványos esetekben engedélyeztetett 
úgy hogy az 1907. évben összesen 18, 1908-ban 
pedig összesen csak 5 gyerm ek állott a bánya- 
vállalatokban alkalmazásban.

Az előterjesztett törvényjavaslatban a női 
személyeknek a bányavállalkozó részéről éjjeli 
m unkára való alkalmazása általános alapelv gya
nánt m egengedhetlennek nyilvánittatik ; e tekin
tetben a berni egyezmény haíározmányain a tö r
vényjavaslat annyiban túlmegy, amennyiben az

órától es** 10 óráig terjedő időszak' is az 
éjjeli időtartamhoz számittatik.

Ezen szabály alól kivételek a törvény hatá
rozmányainak életbelépése után csak az életük 
18-ik évet m ár betöltött m unkásnőkre vonatkozólag 
lesznek engedélyezhetők és pedig a következő 
ese tek b en :

a) Olyan üzemekben, amelyekben a .munka a. 
munkásoknak két nappali csoportba való osztása 
m ellett folytattatik, amennyiben a második cso
portba osztott munkásnők foglalkoztatása esti 10 
óráig ta r th a t ;

b) a (normális) munkaidőn való tuldolgozás 
m egengedése esetében az 1881. évi junius hó 
21-en kelt törvény (Birodalmi Törvénytár 115. sz.) 
3-ik §-ának 3-ik bekezdésében foglalt határoz- 
mányok értelmében, amely esetben minden évben 
60 napon át a bányaművekben alkalmazott munkás
nők kötelező éjjeli m unkaszünete este 10 órakor 
kezdődhetik és tartam a 10 órára ko rlá tozha tó ;

c) abban az esetben, ha olyan előre nem 
látható és nem időszakonkint rendesen visszatérő 
üzemi félbeszakítások fordulnának elő, amelyek 
magasabb (természeti) kényszerre vezethetők visz- 
sza. Ez esetben a felnőtt női személyeknek éjjeli 
munkával való foglalkoztatása tekintetében fenn
álló tilalom általában véve hatályon kivül l e p ;

d) a nappali időszak folyamán végzendő 
munkálatok eseteben oly bányaüzemekben, amelyek 
az időjárási viszonyok alakulása folytán minden 
^vben legalább 4 hónapi időtartamon át szükség
kép zárva tartandók, amennyiben pedig felnőtt 
munkásnők forognának kérdésben, a naptári év 
hátralevő részén át az éjjeli munkálatokra is, de 
•csak 1910. december 1-ig bezárólag.

Jelen  törvényjavaslat folytán a bányamun
kások állami védelme terén a haladás irányában

igen jelentős lépés fog tétetni, amely azonban 
sem a bányaipar érdekeit érezhetően nem fogja 
megkárosítani,^ sem pedig a bányaművekben alkal
mazásban álló nőszemélyek kereseti viszonyait 
(hátrányos irányban) lényegesebben nem fogia 
befolyásolni.

P  m. kir. földtani intézet az 1911 évi 
állami költségvetésben.

Azon szoros kapcsolat, amely világhírű föld- 
hirü földtani intézetünk és a bányászat között léte
zik, indokolttá teszi, hogy a bányászati társadalom  
minél többször és minél alaposabban foglalkozzék 
vele és ez okból ism ertetjük a földtani intézet 
1911 évi költségelőirányzatát a következőkben:

Rendes kiadások.

1. rovat. Személyi járandóságok.
1909. évre, engedélyeztetett 159.309 K,
1911. évre előirányoztatik . 165.507

_1911. évre tehát több 6.198 K-val.

, ~ ^ zen többlet az egyes alrovatokon a követ- 
kezokepen oszlik meg:

A „Fizetések, lakpénzek és pótlékok“ alrova
ton nagyobb a kiadás 5.998 K-val, ami az alábbiak
ban találja indokolását: egy VII. fizetß^i^^z^iiiCT^
k iz á ró la g 1 'személyéhez kötötten a VI. 
fizetési osztályban irányoztatott elő, m ert ez a íő- 
geologus, kmek úgy tudományos, mint szakbeli 
működése általános elismerésben részesül, már 16 
éve szolgál a VII. fizetési osztályban anélkül, hogy 
állás hianyában a megfelelő előmenetelben része
síthetett volna.* Ezenkívül 4.400 K költségtöbb
lettel két állás lett felvéve a XI. fizetési osztály
ban 1 praeparator és 1 rajzoló részére, m ert a 
földtani intézetnek tudományos és szakműködésé
nél ézen m unkaerőre nélkülözhetetlen szüksége ván. 
A személyzetet az 1904. évi I. és az 190ö. évi IX. 
t.-c. alapján megillető személyi pótlékoknál 198 
K-val, mig az ötödoves szolgálati korpótlékoknál 
a hosszabb szolgálati időre való tekintettel 1.800 
K-val több volt előirányozandó. Ezen összesen 
7.198 K többköltséggel saemben egy a X. fizetési 
osztályba tartozó irodatiszti állás h e ly íít a XI. 
fizetési osztályban előirányzott könyvtárnok illet
ményeinél kevesebb a kiadás 900 K-val és csökken 
a lakpénzeknél a szükséglet 300 K-val úgy, hogy 
az 1. alrovat tényleges költségtöbblete 5.998 K. 
A „Ruhailletmények“ alrovaton 200 K nagyobb 
kiadást a két napibéres szolgát megillető ezen 
járandóság fedezetére kellett előirányozni.

* Ez a főgeologus, akiről itt szó van és akit' a 
miniszter az ország színe előtt ily szép szavakkal kiem el:
Telegdi Róth Lajos, kinek jól megérdemelt kitüntetéséhez 
örömmel^csatolja üdvözletét a bányásztársadalom.

RUGGYANTAÁRÚKAIASBE5TÁRUKAT, SZÁRAZ ésZ5IR05 ÁLTALÁNOS MŰSZAKI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÖMÍTÉSEKET LEGHEGBIZHATÓBB MINŐSÉGEKBEN SZÁLLÍT A Z : (H z^í BUDAPEST^.,2RINYI-UTCA1 GRESHAM PALOTA.
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2 . rovat. Dologi kiadások.
1909. évre engedélyeztetett 67.000 K,
1911. évre elő irányoztatik . 80.000 „

1911. évre tehát több 22 000 K-val.
A „Hivatali átalány“ alrovat 9 000 K emel

kedést mutat, melyet indokolttá tesz az intézet 
nagyarányú fejlődése és munkájának, valamint 
tevékenységi körének kiterjedése. Az „Utazási és 
szolgatartási“ alrovatnak 10.000 K-val történt eme
lését az indokolja, hogy az élelmezési és fentartási 
költségek nagymérvű megdrágulása folytán, a sze
mélyzet részére még a hetvenes években m eg
állapított utazási átalányok m érsékelt emelése elől 
elzárkózni nem lehetett. Az „Ásatási m unkákra 
technikai kiadásokra és különfélékre“ alrovaton 
mutatkozó^3.000 K többlet az intézet m unkaköré
nek kiterjesztésében találja indokolását.

Rendkívüli kiadások.
1909. évre engedélyeztetett 36.100 K,
1911. évre előirányoztatik . 74.000 „

1911. évre tehát több . 37.800 K-val.
A „Geologiai térképek újból való kiadása 

érdekében“ sta. rovatoe 2.000 K többlet m utatko
zik, ami az intézet működésének kiterjesztésével 
fögg össze. Az „Az intézet laboratóriumainak foly
tatólagos felszerelése“ rovat hitel$ az t909. évi 
összeghez képest 2.000 K-val lett emelve, amit az 
intézet a fokozottabb működéséhez szükséges mű
szerek beszerzése tett szükségessé. A „Külföldi 
tanulm ányutakra1“ rovat összege .800” K -val' lett 
emelve, hogy afc intézet tisztikarának a külföldi 
tudományos világgal való megfelelő érintkezése 
lehetővé tétessék. Végül „A m ár befejezett részle
tes geologiai felvételek alapján 'kiadandó földtani 
térképek, valamint monografikus leírások költsé
geire előirányzott 100 000 K III. részlete“ alrova
ton 33.000 K állíttátott be.

Ez idő szerint ugyanis már 60 darabnál- több 
uj térkép, valamint az ezekhez tartozó m onografi
kus leírások várják a kiadást. Ezeknek közzététe
lét elhalasztani nem lehet, m ert a nagy ludományos 
munkával és pénzáldozattal összegyűjtött felvételi 
anyag, csakis ezen térképek és monográfiák kia
dása utján adható át az általános'használatnak, 
aminek szüksége abból is kiviláglik, hogy ugy 
magánosok, mint vállalatok évröl-évre növekedő 
számban fordulnak a .földtani intézethez, az egyes 
vidékek földtani adataira vonatkozó kérdésekkel.

R munkaadónak és a munkásnak joga 
a találmányok tekintetében.

Németországban gyakran merül fel a talál
mány tulajdonjogának vitás kérdése munkaadó és 
munkás vagy üzleti alkalmazott közt, sőt ez^a kér
dés már számos pörnek vjolt az indító oka. Érthető 
tehát, hogy Németországnak ipsri köreit állandóan 
foglalkoztatja ez a kérdés és igen érthető, hogy 
a szemben álló felek, t. i. a munkaadók és a mun
kások ugy igyekeznek a közvéleményt előkészíteni,

hogy a német szabadalmi törvénynek revíziója 
esetére*mindegyik fél a saját álláspontjának védel
mére kész táborra számíthasson.

Tudjuk, hogy a német szabadalmi törvény 3. 
§-a értelmében a szabadalomra annak van igénye, 
aki az illető találm ányt,először bejelentette. Nem 
szükséges tehát, hogy a bejelentő egyúttal fel
találó is legyen; sőt gyakori az eset, hogy a fel
találó jogait egy harmadik személyre átruházza és 
ily utón ez a harmadik személy jut jogosan a 
találmány bejelentéséhez. Maga a találmány még 
nem jelent jogot, csak a szabadalmi hivatalnál 
történt bejelentése folytán alakul át joggá és a 
szabadalom elnyerésével birtokká, illetve vagyon
értékké.

Mivel ezek a fejtegetések egymásnak ellent
mondó felfogások kialakulására adhatnak okot, — 
a „Szabadalmi Közlöny“ nyomán — célszerűnek 
véljük azt a viszonyt, amely a bejelentő és a 
feltaláló közt van, közelebbről megvilágítani és 
a német joggyakorlatnak ide vágó főbb eseteit 
ismertetni.

A munkás vagy üzleti alkalmazott bizonyos 
körülmények közt feltalálója és egyszersmind be
jelentője is lehet valamely találmánynak, de ebből 
nem következik, hogy ok\etlenül tulajdonosa is 
legyen annak, különösen akkor nem, ha erre vonat
kozólag a munkaadójával meg nem egyezett.

Kétségtelen, hogy a munkaadó és az alkal
mazott közt létrejött szolgálati szerződésben a 
munkaadó kikötheti, hogy a nála kifejteti tevé
kenység területére tartozó találmányoknak ő a 
tulajdonosa, amely esetben ezek a találmányok 
őt jogosan meg is illetik. De ily határozott kikötés 
hiányában is jogot tám aszthat a munkaadó alkal
mazottjának a találmányára, ha ulóbbi köteles volt 
a munkaadó érdekében a találmányokra gondot 
fordítani és az e végből tett kísérlete célra is 
vezetett (Reichsgericht I. Strafsen. 899. VI/8-án 
kelt hat.) ; vagy ha az alkalmazott találmányát a 
munkaadónál vállalt szolgálat tartama alatt találta 
fel cs éz a találmány lulnjdonképení tevékenységi 
körébe esik (R. G. I. Z S( n. 903. I1I/4 én kelt 
h :A .). Viszont, ha az üzleii alkalmazott, még ha 
az üzleti telepnek felügyeletével is volt megbízva, 
munkaadójának erre irányuló felhívása nélkül, de 
szerszámai és eszközei igénybevételével találmányt 
ér el, ugy ez a találmány nem a m unkaadóé; 
utóbbi ebben az esetben legf< Ijebb szerszámainak 
a használatáért kártalanítást követelhet (R. G. I. 
Z. Sen. 898. IV/22-én kelt hat.). Ugy a most leg
utolsó helyen ism ertetett jogeset, valamint az 
alábbiak az üzleti alkalmazottak javára döntettek 
el. így, ha az üzleti alkalmazott szolgálati szerző
dése értelmében munkaadójával szemben csak 
m eghatározott irányú találmányokra volt köteles 

! gondot fordítani és találmánya a m eghatározott
■ területtől távol eső területre esik, akkor ez a 

találmány nem a munkaadóé, hanem az alkal- 
I mazotté (R. G. I. Z. Sen. 898. évi IV/22-én és 904 

évi ápril 22-én kelt határozatai). A ^vegyi készit- I  mény előállítására vonatkozó eljárást mint talál- 
1 mányt a Reichsgericht a gyárban alkalmazva volt

TURUL A LEGMEGBÍZHATÓBB TÖMÍTOLEMEZ fiLTAteMÜSZftRitoÉHyrfíRSfíSflB
LEGMAGASABB NYOMÁSHOZ. KIZÁRÓLAGOS. RAKTÁR: B U D A P E S T , V , Z R Í 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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vegyésznek ítélte meg, mert készítménye az illető 
gyárban előállított készítmények közé nem volt 
sorozható és rendeltetése is más volt. Egy lámpa
gyárban alkalmazott m esternek, aki az ivlámpák- 
nak kifogástalan gyártásának az ellenőrzésére 
volt hivatva, a Reichsgericht egy uj ivlámpára 
vonatkozó találmányát megítélte, m ert nem volt 
megbízva ily feladatok vagy tanulmányok meg
oldásával és m ert szerződésében a találmányok 
és az erre  vonatkozó jogok kérdése érintve sem 
volt. (I. Z. Sen. 1907. évi április hó 17-én kelt 
határo/ata.).

Érdekes végül ugyanennek a bíróságnak 1903. 
okt 5-én kelt határozata, amellyel egy robbanó
szergyárban alkalmazott műszaki vezetőnek talál
mányát azon az alapon Ítélte meg, hogy áz ille
tőnek járó 5500 márkányi évi fizetése csekély 
összegnek jelentkezik ahhoz, hogy ez alapon az 
alkalmazott feltalálói tevékenységének eredm é
nyeire igényeket támasztani lehessen.

x  HflZfll HÍREK. X
Lapunk 51-ik szám a karácsonyi szám unkkal 

egyesítve jelen ik  meg.
Kitüntetés. Ő császári és Apostoli királyi Felsége 

folyó évi szeptember hó 21-én Bécsben kelt legfelsőbb 
elhatározásával Jahn Vilmosnak a nadrági vasgyár 
igazgatójának a vasipar terén szerzett érdemei elisme
réséül a Ferenc József rend lovagkeresztjét legkegyel
mesebben adományozni méltóztatott.

Bányaelvonás. A „Szt. György Livádia“ cégű 
bányatársulat tulajdonát képező és Alsófehérmegye 
verespataki járásban Verespatak községben. Orlea hegy
ben fekvő, 1894. évi 2143. sz. a. „Szt. György“ és az 
1894. évi 2144. sz. alatt „Szt. János“ védnéven ado
mányozott köbhatárokból álló bányászat huzamosabb 
ideig teljesen elhanyagolt tizemen kívüli állapotban volt. 
Miután az eddigi mulasztás igazolása és törvényszeiti 
üzembevétele iránt az abrudbányai kir. bányabiztosság 
által 1910. évi 1122. sz. alatt kibocsátott bányahatósági 
felszólítás sem vezetett eredményre, ennélfogva követ
kezetes tizemhanyagolás miatt az ált. bányatörvény 243. 
§-a alapján a jogositmány elvonását a bányakapitányság 
kimondja és könyvi kitörlését jelen határozat jogerőre 
emelkedésével foganatosítja.

Ezen határozat oly hozzáadással hozatik köztudo
másra, hogy a bányászatot megszerezni szándékozók 
ebbeli zárt vételajánlataikat jelen határozat jogerőre 
emelkedése után kitűzendő határidőben a zalatnai bá
nyakapitányságnál benyújthatják.

A vajdahunyad—gyalári vasut m egváltása.
Ezen helyi érdekű vasut, mely a vajdahunyadi 
vasgyárnak a hozzátartozó vsskőbányákkal s rész
ben a faszénterm elési helyekkel való forgalm át

közvetíti, magánkézben levő jóforgalmu, címleteit 
jól kam atoztató vállalat. E vasut a kincstárnak 
m egváltásra felajánltatott s az ajánlat elfogadása 
egyrészt a kincstári üzemek közé ékelődő idegen 
test kiküszöbölése érdekében, m ásrészt azért indo
kolt, mert az 1908. évi -XXX. t.-c. alapján m eg
vásárolt pojeni és aranyosi birtokok termékei 
szintén e vasúton fognak szállitatni. A vasut m eg
váltási ára 1,412.105 korona.

O sztály-ülés. Az országos m agyar bányászati 
és kohászati egyesület nagybánya-vidéki osztálya 
december lOfén, délután 4^2 órakor, Nagybányán, 
a kir. bányaigazgatóság tanácsterm ében felolvasó 
ülést tarto tt, melyen folytatták Kápolnai Pauer 
Viktor sorozatos felolvasását a vasbetonról. A 2. 
sorozat tárgya „A vasbeton* szerkezetek" voltak.

Uj műszaki nagykereskedés. Abonyi Arthur, a 
„Standard“ műszaki kereskedelmi részvénytársaság volt 
ügyvezető igazgatója, most saját cége alatt műszaki 
nagykereskedést létesitett. Hosszú évek során át szer
zett tapasztalatai és összeköttetései, valamint az üzlet 
keretében,, működő „mérnöki iroda“, melynek élén egy 
kipróbált elsőrendű mérnök áll, biztosítékot nyújtanak 
az iránt, hogy ezen uj műszaki nagykereskedés a 
helyzett magaslatán fog állni.

A kudsiri v izierő. A kudsiri gyár környékén 
rendelkezésre álló vizierő kihasználására 1,000.000 
korona lett felvéve az 1911. évi állami költség- 
vetésbe. A több mint egy évszázaddal ezelőtt 
másképen nem értékesíthető kincstári őserdőségek 
kihasználására^ létesitett kudsiri gyár az utolsó 
években x tüzelő anyagok állandó drágulása követ
keztében deficittel küzd, dacára annak, hogy a 
gyár hengerdei gyártm ányainak különösen a? 
erdélyi részekben igen nagy a kelendősége, amely 
a piaci áraknál magasabb árakban is kifejezésre 
jut, s dacára annak, hogy a term ékek e kelendő
sége folytán a gyár term előképessége teljes m érv
ben igénybe vétetik. A gyár egyrészt nemzetiségi 
okokból, másrészt azért, mert a kudsiri vas az 
erdélyrészi kisiparnak alig pótolható nyersanyaga, 
nem szüntethető be Deficitjének m egszüntetéséről 
elsősorban a tüzelőanyag-fogyasztás m egszorítá
sával kiván Lukács László  pénzügyminiszter gon
doskodni, ami lehetővé válik, ha '"a  gőzerő, a 
környéken található vizerők segélyével term elt 
villamossággal pótoltatik. A villamos központ léte
sítését a teljesen elavult és a kereslet kielégítésére 
gyenge hengermű rekonstruktiója kell, hogy kö-

gyárt mint különleges
séget és legnagyobb 
raktárt tart é p ü le t -  és  
d iap h ra g h m a* sz iv a t ty ú k b an  : : :5Z1VATTYÜKAT és MÉRLEGEKET

ÖARVENS WERKE WIEN, H., HANDELSQUAI 130.
(B. 96/443/46)

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
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vesse, amely azonban túlnyomóiig selejtezés utján 
lesz végrehajtandó. — A két munkálattal elérhető 
megtakarítás, a nagyobb termelést is beszámítva, 
kereken évi 200.000 K-val értékelhető.

Mélyfurócég kitüntetése Argentiniában. Buenos 
Ayresból érkezett tudósítás szerint, a nálunk is előnyö
sen ismert, Magyarországon is bejegyzett bécsi mély
fúró-vállalat, Fanok Albert és Tsa az argentiniai év
százados kiállításon, azon készülékeiért, melyekkel a 
Comodoro rivadaviai nagy petróleum-mezők fel lettek 
tárva, a nagy díszoklevelet, a legnagyobb ki tinte ést 
megkapta.

Szt. Lukács fürdő. A téli fíirdőkura a Szt. Lu
kács fürdőben élénk* és látogatott. A november havában 
kiadott vendégnévsorból felemlítjük : Kosztela János 
bányatanácsos, Petrozsény, Kurovszky Zsigmond és 
neje m. kir. bányatanácsos, Zalatna fürdővendégeket.

X  KÜLFÖLDI HÍREK X
Amerika rézstatisztikája. Newyorki jelentés sze

rint az északamerikai és mexikói réztermelők egyesü
lete kimutatása szerint októberben a produkció ismét 
erős emelkedést mutat. Az októberi összes réztermelés
160.400.000 font a szeptemberi 119,500.000 fonttal és az 
egész évi 121 millió fontnyi átlagtermeléssel szemben. 
A belföldi szállítások kis emelkedést mutatnak és
67.800.000 fontot tesznek ki a szeptemberi 64,500.000 
fontnyi fogyasztással. Az export az előző hónappal 
szemben esést mutat. Októberben csak 68,100.000 font 
került kivitelre, mig a szeptemberi kivitel 75,100.000 
fontot te ti ki. Mivel a belföldi szállítások ás a külföldi 
kivitel 9V2 millió fonttal még mindig fölülmúlja a havi 
termelést, a készlet hasonló arányban fogy és már csak 
128.70 millió fontot tesz ki.

Különféle vasfajták rozsdásodása meleg vízben. 
Erre vonatkozólag a berlini mechanikai-technikai kísér
leti intézetben kísérleteket végeztek. A kísérletek német 
és angol gyártmányú hegesztett vas-, Siemens-Martin- 
és Thomas-folytvas lemezekre és csövekre terjedtek ki. 
A 27 és 35 cm. hosszú, 25 mm. álmérőjü csöveket egy 
kigyócsővé egyesítették és vasviztartányba helyezték el. 
Az egyes csődarabokat a galvánáram kiküszöbölése vé
gett egymás között és a tartány falai között Szigetelték. 
A 0.8—1 mm. és 5 mm. vastag próbalemezeket szintén 
szigetelve egymás mellé egy magasságban a kigyócső 
által alkotott térbe helyezték el. A talányt naponta 6 
órán át 0.1—0.2 atm. gőznyomással fütötték ugy, hogy 
a tartány felső részében a viz hőfoka 90°, az alsó ré
szében 55—70o volt. A vizet az első, 3 hónapig tartó 
kisérletsorozatnál a vízvezetékből vették és ismételten 
megújították, hogy a próbához a gyakorlati üzemek 
viszonyaihoz hiven uj levegőt is juttassanak. Ezen ki- 
sérletsorozat befejezése után az összes próbadarabokon 
erős kazánkőlerakodás mutatkozott. A további kísérlet- 
sorozatoknál a kazán képződés meggátlására desztillált 
vizet használtak oly módon, hogy a kifőtt vizbe a le
vegőt naponta, a fűtés megkezdése előtt, a tartány fe
nekébe nyúló négy csövön át befuvatták. Ezen kisérle- 
teknel sem a csövek, sem a lemezek nem tanúsítottak 
a rozsdásodással szemben egymástól eltérő ellenálló 
képességet, azonban azon lemezeket, melyeknek felü
letét előzetesen homokfuvóval tisztították le, jobban 
támadta meg a rozs mint ugyanazon vasfajtá
ból készült próbadarabt melyen a hengerlési kérget 
meghagyták.

M O L N Á R  M. É S  T A R S A I
műszaki és mezőgazdasági cikkek nagybani ra k tá ra . A Marko- 
fele Bőrgyár Részv.-Társ. Rozsnyói képviselete és rak tá ra
Budapest, VI., kerület, G yár-utca 21/b. szám.
Sürgönyeim : Szabóék Budapest, Telefon: 129 -54.

Különlegességek: Kompressorok. Süritett levegővel dol
gozó fúró- és réselő kalapácsok, vésők, szegeeselők. 
Betondöngölők. Teljes berendezések süritett levegővel 
való üzemre bányák, vas- és gépgyárak és betonépitési 
vállalatok részére. Légszürőgépek. Gépszijak norvég 
ökörbőrl gödörben cserzett I-a szinbőr szíjak. Teveször 
szíjak. Pamut szijak. Gummi szijak. Emelőgépek. Csiga
sorok, futómacskák, bányafelvonók. Szivattyúk Műszaki 
gummiáruk mindenféle üzemhez. Sebészeti gummiáruk. 
Kötszerek. Tömlők viz-, gőz-, szesz- és sűrített levegőhöz. 
Tömitő-anyagok magasnyomású és tulhevitett gőzhöz, 
hideg és melegvízhez. Tauril, Klingrit lemezek. Kenő
anyagok : Amerikai hengerolajok. Diesel motorolaj. Orosz 
gépolaj. Tovote kenőcs. Egyedárusitások: „Dixon“ ma- 
gasnzomásu tömitő-lemez. „Derby“ szigetelő szalag. 
,,Gaulois‘ patent gáztömlő. „Dixi“ csapágyfém. „Bolin- 

der“ motorolaj kizárólagos beszerzési forrása.

KUTKEZELŐSÉG-. E P E R JE S
Megrendelhető a  „Magyar Ásványvíz Forgalmi és Klvl- 
te li.R -T .“-n á l,lB u d a p estI-----------------  Telefon 162-84

(B. 2720/411/17)

G ő z c S é p lő  
k é s z le te k  
12 HP-ig.

G a z d a s á g i
g é p e k .

U mrath és T sa
BUDAPEST, Y., Váczi-körut 60.

Tulhevitett gőzzel dolgozó, lokomobilok
200 lóerőig a nagy- és 
kisipar szám ára . —  
Legtakarékosabb ét 
legolcsóbb üzemerő. 
Fekvők és szállító- 

kerekeken.

Gyár: Prága-Bubna
(B. 2314/302/52)

k en ő a n ^ k t í ^ t/ tóanyagom . b ° r - b a la ta - / ä \
TEVESZÖR-GÉPSZjJAK ELSŐRENDŰ MINŐSÉGEDBEN =______________O hLZ2J BUDAPEST.V.ZRINYI-UTCA i.'GRESHAM PALOTA.
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Szerkesztői üzenetek.
H. G, Köpec. Karácso

nyi elfoglaltság és elő
készületek még mindig 
akadályozzák. Visszaté
rünk rá.

B. H. Ha Budapesten 
lasz, a legnagyobb szí
vességgel látjuk és vár
juk. Legjobb este 6 - 7  
között.

K. J. Budapest. Nem 
természetes dolog, sőt 
büntetendő cselekmény. 
Az ügyészség jez alapon 
eljárt, a büntető bíróság 
pedig marasztalólag Ítél
k ezel.

Uj földfurók.
15 szaoadalom  Legm a

g a sa b b  d íjnyertesek  
G yors, könnyű m egbíz
ha tó  m unka. A lkalm a
sak  földm unkákhoz, fú 
rásokhoz, ta la jv iz sg á la 
tokhoz, ü lte té sek h ez  
póznák, cölöpök felállí
tásához  és sok  egyéb 
célra . F ú rók  60-100 mm 
átm érővel. Nagy m unka
m eg tak arítá s , olcsó 
árak . P ro sp e k tu s  ingyen

E . J a s m in , H am bu rg  30/iu i
Lehntw g 30.

(B. 983/277/52/11)

Kábelgyár R.-T. Pozsony
Szigetelőcsőgyár: Fekete és fémpáncélos szigetelő- 
csövek. Szerelési tartozékok és szerszámok.. Kábel
gyár : Mindennemű szigetelt vezetékek, alacsony és 
magas feszültségekre. Páncélos ó l o m k á b e l e k  
::: Gummigyár: Elektrotechnikai gummianyagok.
Érdeklődőknek szívesen küldjük árjegyzékeinket:

Távbeszélő interurban 282. és 578. sz.

Budapesti műszaki iro d a : VI. kér., Hajós-utca 41. □  Telefon 118-18
Budapesti vezérképviselo :

FINGER ÉS FIA, VI., Hajós-utca 41.
----- =!■: Telefon 19—29 és 16-19 ■ ...

(B.1J7/433/43.)

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

nyersolajm otorok é s  
nyersolajlocom obi lók
Sürgönyeim: C S r l f e  1ELEF6N: -----------
SZABÓÉK 76-48 és 1 - 2-50

Szabó Emil 
és Társánál

BUDAPEST, VI., TERÉZ-KÖRUT 46/2.

Benzinmotorok. ■■■ Szivógázmotorok. 
■■■ Teljes malomberendezések. ■■■
Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tessék a cimre ügyelni.
(B. 3148/453/46.)

Fontos munkásjóléti intézmény!

Bányák és ipartelepeknek saját üzemü

szikvizgyártó berendezésekkel
való berendezése.

Tessék 51. sz. árjegyzékünket kérni ! □ Elsőrendű referenciák!

Dr. Wágner és Társai
Egyesült Gyárak m int Betéti Társaság,

Budapest,  IX. kér.* Tinódy-utca 3.
Szikvizgépek, szifonok különlegességi gyára.

R eferenciák:

Szikvizgyártóberendezés

hordókban
való kimérésre.

(Ugyanez palackokban való kimé
résre  is alkalmas.)

S z á l l í t v a

Weiss Manfréd fém árugyárának, 
Csepel.

B. 2119/247/50)

BosnischeAmmoniak-Sodafabrik
Act.-Ges., Lukavac, 

Bosnische Holzverwerthungs- 
Act.-Ges., Bosnisch-Brod, 

Diósgyőri m. kir. Vas- és Acél
gyár alkalmazottai fogyasz
tási szövetkezete, Diósgyőr,

Ganz és Társa, Budapest,
Magyar Királyi Államvasutak 

Gépgyára, Budapest, X., 
Kőbányai-ut 21.

M. kir. vasgyár, Zólyombrézó, 
Skodawerke Act.-Ges., Pilsen, 
Witkowitzer Steinkohlen - Berg

bau Act.-Ges., Witkowitz, stb.


