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Közlemények átvételét csakis a forrás megnevezésével engedjük meg.

Selmecbányáért. . .
Lassanként tönkremegy Selmecbánya, — 

erről beszélnek, ezt hangoztatják mindhatározot- 
tabban a selmeciek, — ha nem történik valami 
a nagymultu bányaváros megmentése érdekében. 
A pusztulás világos jele az is, hogy a kincstári 
bányamiveletekkel is felhagynak imitt-amott, mert 

sajnos, de való — kimerültek.- Hire hallik 
annak is, hogy az ily kimerült s felhagyott bányák 
körül árverésre kerülnek a régi kincstári felépít
mények, szertárak, épületek, istállók, sőt halottas
kamrák, terek, rétek, szántók stb., s tb .. . .  A szo
morú elmúlás köszönt be a nemrég még mozgal
mas hegyvidékeken S fezt semmi jóindulat meg 
nem gátolhatja többé. Egy hely az országban, 
ahol a telekérték-emelkedés helyett azok sülye- 
dése prognostizálható. Hja, kimerült a bánya. 
Igen ám, de a bánya várost teremtett a hepe
hupás vidéken, melyről oly gyönyörűen regél 
Mikszáth az ő mesés „Aranykisasszony“-ában. 
Virágzó bányavárost, mely támasza volt a magyar
ságnak — hogy csak egyet említsünk — Rákóczi 
idején. Mindhiába. Az érctelérek kimerültek s ha 
már nemzeti feladatszámba megy egy város meg
mentése, mely város kulturális központja volt 
egy országrésznek s ma főiskolájával a hazai 
bányászat és kohászat centruma, akkor más módokat 
kell keresni s találni arra, hogy ez a város felada
tának megfelelhessen a jövőben is. Kétségtelen 
most már, hogy mind biztosabb léptekkel hala
dunk afelé, hogy ismét felállittassék a régi erdélyi 
bányaigazgatóság, mely megszűnt s kétségtelen 
az is, hogy ez másból nem fejleszthető, mint a 
zalatnai mai főbányahivatalból, mely akár a mai 
helyével, akár pedig Kolozsvárral, mint székhely

nél, (igy volt ez annakelőtte) céljául azt tűzné ki, 
hogy az erdélyi fémbányászatot ismét régi hírére- 
nevére lendítse. Ezek az árverések, melyek oly 
nagy resignatiot keltenek Selmecen, ennek az 
előhírnökei. Ezen nem segíthetni többé. Most 
keresik a módokat, mint szanálhatnák Selmec 
egyre szomorúbbá váló viszonyait. Egy mód erre 
az, hogy kapcsolják bele a várost a közforga
lomba, mert szinte nevetni való dolog, ahogy 
régente vasutat építettek ebben az országban. 
Ahelyett, hogy a Garam völgyén vitték volna fel 
a ruttkai vonalat olcsón és okosan, felvitték a 
hegyhátakra, keresztül a turóci s barsi vízválasz
tón, ennek is a legeslegtetején, amivel évtizede
ken keresztül irtózatosan nagyobb forgalmi költ-1 
ségeket okoztak. A városok, falvak mélyen a 
völgyben terülnek el, a vasút pedig vigan kígyózik 
a magaslatokon, bizonyára a szép kilátás kedvéért. 
Mennyivel többe került ez az építkezés ? És 

mi bizony kimondjuk nyíltan — mindez tisztán 
azért volt igy, hogy a vasutvonalmenti földbirtoko
sok érdekei kielégülést találjanak. Ezért került 
Körmöc, szintén nagy bányaváros, valóságos 
gödörbe a vasút alatt és csináltak Garamberzen- 
cén, ahol egyetlen ház se volt, vasúti csatlakozó 
állomást künn a pusztaságban s kerülték el szán
dékosan Selmecbányát, hogy aztán évtizedek 
múltán adjanak neki egy hitvány keskenyvágányut. 
Hogy Besztercebányát egészen elkerülték, erről 
megint fölösleges beszélni. Ezt nevezik magasabb 
vasutpolitikának Magyarországon.

De talán beáll most már a változás. Selme
cen is rájöttek, hogy vasút nélkül nincsen ma
napság igazi városi élet. Rengeteg ankétezés után 
megkapták a hontnémet —selmeci vasút előmun
kálati engedélyét. Küldöttség járt Lukács László
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pénzügyminiszternél, úgyis mint kereskedelemügyi 
miniszternél is és kérte, hogy a vasút létesítésé
hez járuljon hozzá és a bányakincstár hozzájáru
lása fejében e n g e d é l y e z z e n  n a g y o b b  
ö s s z e g ű  s e g é l y t .  A küldöttség tagjai: gróf 
Wilczek Frigyes főispán, Horváth Kálmán polgár- 
mester, Farbaky István miniszteri tanácsos, a 
város volt képviselője és Czobor László, a 
város mostani képviselője voltak. Lukács László 
miniszter megértvén a küldöttség kérését, kije
lentette, hogy teljesen helyesli a kérést és ő is 
szükségesnek tartja ennek a vasúti vonalnak a 
kiépítését, „mert úgymond ujabb megélhe
tési módot kell adni annak a népnek, amely eddig 
a fémbányászatból élt, de a m e l y  f é m b á n y á 
s z a t  — úgy látszik — m ár n e m  l e s z  f e n -  
t a r t h a t ó  és igy ujabb iparágakat kell Selme- 
cen teremteni. Ezt azonban csak jó közlekedéssel 
lehet elérni“. Megígérte ezután, hogy a vasútra 
már előbbi időben kilátásba helyezett pénzbeli 
segélyt, mihelyt rá szükség lesz, ki fogja "utal
ványozni. Biztosította a küldöttséget arról is, 
hogy mindenkor a legnagyobb jóakarattal lesz a 
„nagymultu Selmecbánya“ iránt. Egyébként, amint 
a Házban nyilatkozott e kérdésben, amidőn Mün- 
nich Kálmán képviselő beszédére hivatkozva, eze
ket mondotta:

„T. barátom megemlékezett a fémbányá
szatnak szomorú helyzetéről is. Ebben is egyet
értek vele, mivel sajnálattal kell konstatálnom, 
hogy egyes telepeink úgy látszik — tényleg 
kimerültek és mindazon erőfeszítések és kísér
letek, melyeket évek hosszú során keresztül 
tettünk ezen bányászatunk emelésére, ered
ménytelenek maradtak, úgy, hogy az ottani 
népesség — különösen Selmec vidékéről szóllok, 
fentartása érdekében okvetlenül szükséges, hogy 
lehetőleg ipartelepeket létesítsünk, közlekedési 
eszközöket hozzunk létre, hogy igy a nép 
teljes kivándorlásra ne legyen kényszerítve“.

Selmecbánya tehát, melynek fejlett háziipará
ról már szóltunk és szóltunk különösen centrális 
fekvéséről a háziipar feleszthetése szempontjából, 
még láthat jobb napokat is.

Bányászati kérdések a Házban.
(Folytatás.)

Én egy ilyen aránytalanságot látok a fém bányá
szati bánya- és kohótisztviselőknél. Ezeket ugyanis 
kicsit m ostohán kezelik a vaskőbányászat, a vasgyá
rak  és az uj kőszénbányászati tisztviselőkkel szemben 
és ajánlom a t. pénzügym iniszter ur figyelmébe, hogy 
a bajon valami módon segitsen. Van nekünk M agyar

országon egy speciálitásunk, ez az opálbányászat. Ilyen 
egész M agyarországon csak egy van Dubnikon, Sáros
m egyében. Éveken át bérletben volt — a kincstár 
tu lajdonát képezte — és a bérlők ott igen szép ered
m énynyel dolgoztak. Hiszen tudjuk, hogy az opál, m ert 
ez a m agyar nemes opál, amely nálunk létezik, hires 
volt az egész világon. A bérlet beszüntetésével vélet
lenül a piacon a drágakövek , tekintetében különféle 
változások történtek s igy nem akadt bérlő a bányára 
úgy, hogy a kincstár kénytelen volt saját kezelésében 
fenntartani és a term elést folytatni. Jelenleg körül
belül 44.000 kara t opálkészlettel is bir. Term észetesen 
egy kincstár nagyon nehézkes arra, hogy értékesítsen 
drágaköveket. Azt tartom , hogy ily üzem et csak pri
vát társaság  űzhet és azért ajánlom, hogy e bányát 
vagy adják újból bérbe, vagy pedig, ha lehetséges, 
adják el. Dgy tudom, hogy e tekintetben folynak is 
tárgyalások.

A petróleum , földgáz és kálisó tekintetében rö 
vid akarok lenni, t. ház, hiszen e kérdés részleteit 
éppen a legutóbbi törvényjavaslat tárgyalása alkalm á
val bőven kifejtették. E célra a m ostani költségvetés
ben 150.000 korona van felvéve. Őszintén bevallom, 
hogy ezt az összeget kissé csekélynek tartom , m ert 
nézetem  szerint a furatásokat, a kutatásokat a legna
gyobb eréllyel tovább kell folytatnunk.

Tudomásom van róla, hogy történ tek  m ár intéz
kedések és hogy m ost is fúrás alatt van M arósugrán 
egy furólyuk, mely 220 m éter m élységben volt május 
végén, ttfdom, hogy itt m ár három  réteg  gázat fúrtak  
meg és hogy közöttük van, m int a lapokban legutóbb 
olvastam, egy gázkitörés 20 atm oszféra nyomással, ami 
igen szép e red m én y ; tudom ásom  van róla, hogy 
Szászrégenben 414 m éter m élységre van m ár a fur- 
lyuk, amely szintén két ré teg  gázat ért el és arról is 
tudom ásom  van, hogy a többi furatásokat szintén 
megkezdték, vagy részben meg fogják kezdeni, amint 
a szükséges gépek_a helyszinére érkeznek és be lesz
nek rendezve.«

Nézetem szerin t azonban azért csekély a költ
ségvetésben felvett összeg, m ert nem lehet abból a 
tervbe vett alapos geológiai tanulm ányok alapján szét
osztott mély fúrólyukak m élyitését elvégezni, hiszen 
tudjuk; hogy mindig antiklináris irányban kell a föld
gázát és a petróleum ot keresni, az antiklináris irány 
pedig a m élység felé változik és m egtörténik, hogy a 
helyesen telepitett irányban nem találjuk meg a 
földgázát. :

Szükségesnek tartom , hogy a mély és a nagyobb 
furlyukak körül kisebb furatásokat is eszközöljenek, 
m ert igy sokkal könnyebben lehet eredm ényhez jutni, 
m indenek fölött azonban szükségesnek tartom , hogy 
m egtörténjenek a szükséges lépések a földgáz értéke
sítése tekintetében.

Tudjuk, hogy m ost is állandóan ömlik a leve
gőbe a kissárm ási fúrólyukon az értékes fö t íg á z ; né
zetem szerint legalább a közelfekvő vidékeken lehetne 
ezt értékesíteni, m ert ezáltal a helyi viszonyokon is 
segítenénk. Ott van a közelben a m arosujvári gyár, 
amely a kiömlő gázt felhasználhatná, tudom ásom  sze
rin t Tordán is létesül egy uj gyár, de azon a vidéken 
egész Kolozsvárig el lehetne a földgázát vezetni. Né
zetem szerint nem kell addig várnunk, amíg privát 
vállalkozás fog belefogni e nehéz feladat m egoldásába, 
de az első kisebbszerü vezetékeket m agának a kincs
tárnak kellene felépíteni, hogy igy a közönség m eg
győződést szerezzen a földgáz jóságáról és olcsóságá
ról, m ert azután sokkal könnyebb lesz m agánvállal
kozást találni, mely a vezetékeket távolabbra is el 
fogja vinni.
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Az állami vasgyárak.

Az előttünk fekvő jelentésből kitűnik, hogy az 
állami vasgyárakba 82,616.000 korona tőke van befek
tetve és ugyancsak ez a jelentés m utatja — az 1909. 
évről beszélek — hogy az üzleti eredm ény 5,571.000 
korona fölösleget m utat, tehát a tőke 6’74% -ot kam a
tozott. A beruházási és a forgótőke 153,408.000 ko
rona és ha a fölösleget vesszük, 3#63°/0 kam at mu
tatkozik.

Uj befektetésekre az állami vásgyáraknál az 
1911. évre 4,203.500 korona van felvéve. Állami vas
gyárainkra m indnyájan büszkék lehetünk, m ert ezek 
tényleg a mai kor m agaslatán állanak. Én helyesnek 
tartom , hogy az állami vasgyárak szolgáltassák főkép 
az állam vasutak szükségletét és hogy különösen azon 
anyagok term elésével foglalkozzanak, m elyekre az 
állam vasutaknak szükségük van. De nem tarthatnám  
m egfelelőnek és célszerűnek, ha az állami vasgyárak 
a nálunk teljesen k ifejlett privát vasgyáraknak min
den tekintetben konkurrenciát nyújtanának. Helyesebb, 
ha az állam éppen olyan ágakra forditja  figyelmét, 
m elyekkel a privát vasgyárak nem foglalkoznak és 
ott, hol a privát vasgyárak nagy tőkékkel m ár be 
vannak rendezkedve és teljesen m egfelelnek, engedje 
á t ra szállítási te re t nekik.

Az állami vasgyárakra a jövőben nagy feladat 
vár. Tudjuk, hogy a legutóbbi delegácionális tárgyalá
sok eredm énye az, hogy a m agyar ipar m ost m ár 
tényleg hivatva lesz a jövőben teljesen paritásos ala
pon a közös hadsereg és flotta szükségleteinek fede
zéséhez hozzájárulni. M agyarországon tehát okvetlenül 
szükséges lesz egy ágyugyárnak a felszerelése. E te 
kintetben én teljesen megfelelőnek, sőt egyedüli meg
oldásnak találom, ha ezen ágyugyár egy állami vas
gyárban létesittetik  és erre a mi diósgyőri vasgyárunk 
van m integy terem tve. Term észetesen sürgős lévén 
ezen ágyuk gyártása, nem lehetséges, hogy a gyár 
m aga kezdje meg ezen gyártást a saját tapasztalatai 
és .próbái alapján, hanem okvetlenül szükséges, hogy 
a gyár valam elyik külföldi cégre tám aszkodjék, hogy 
ennek tapasztalatai szerint rendezze be ezen ágyu- 
gyárat és fejlessze azután saját hatáskörében.

De nézetem  szerint úgy a m onarchiának, mint a 
közös hadseregnek és flottának elsőrangú érdeke, 
hogy ezen ágyugyár ne jusson függő helyzetbe egy 
szomszédos gyártól, hanem teljesen önállóan m űköd
jék  és hogy olyképp rendeztessék be, hogy úgy az 
anyagot, mint a szerkezeteket m aga állitsa elő. Ha 
azután m onarchiánkban két ágyugyár is lesz, hogy 
ezen két ágyugyár között egy szellemi verseny kelet- 
kezhessék, ez csak úgy lehetséges, ha e két gyár egy
m ástól teljesen független. Csakis akkor fogja a közös 
hadsereg és flotta a kor találm ányait és előnyeit az 
egyes ágyugyáraktól nyerhetni, ha m indegyik külön 
fog működni. Mivel pedig ezeknek az ágyuknak a 
gyártása  a legsürgősebb, m ert hiszen tudjuk, hogy 
1914-ben kell azokat a m ost épitendő óriási hajókra 
szállítani, ajánlom  a t. pénzügym iniszter ur figyel
mébe, hogy ezen ügyet lehetőleg forszírozza, hogy 
képes legyen azután a diósgyőri vasgyár azon fel
adatának megfelelni, hogy kellő időben m egtehesse a 
szükséges berendezkedéseket avégből, hogy szállítását 
kellő időkre lebonyolíthassa.

A kőszénbányászat.

A bányászat terén még egy uj iparágunk van, 
egy uj osztály, m int ahogy nevezhetem , vagyis a kő
szénbányászat. Ez az utolsó években lett berendezve. 
Az előbbi korm ány éppen akkor, m ikor a kőszén terén 
a nagy bajok úgy az iparnál, m int a privát fűtésnél 
m utatkoztak, szükségesnek látta  e tekintetben nagyobb 
akciót kezdeni. Én nem akarok annak taglálásába 
bocsátkozni, vájjon a m ostani állami bányák m egvé
tele helyes volt-e és nem akarom  bírálni azokat a 
nagy összegeket, amelyek e célra fordittattak , csak 
annyit akarok megjegyezni, hogy a magam részéről 
én sokkal előnyösebbnek és m egfelelőbbnek tarto ttam  
volna, ha az állam akkor nem, m ár létező és m ár rég 
üzemben levő régi kőszénbányákat vásárolt volna meg, 
hanem, ha kutatások utján oly vidéken tá rt volna fel 
uj kőszénelőjöveteleket, amelyek rá  vannak szorulva 
az olcsó kőszénre és am elyeknek ma nincsen kősze
nük. Mert azáltal, hogy ezeket a létező bányákat meg
vásárolta, ő azt a kőszenet nem hozta közelebb ezen 
vidékekhez, hanem  úgy m aradt a viszony, am int volt. 
Azonban, miután ezek a vételek m egtörténtek és az 
utolsó években nagy tőkékkel a berendezések is m eg
történtek s ezek a bányák jelenleg a kincstár tu lajdo
nában vannak, itt csak az az óhajom, hogy azok a 
szakférfiak, kik ezeket a bányákat vezetik, arra  az 
ú tra  térjenek, hogy eredm ényt m utassanak fel, m ert 
nem elég a bányákat berendezni, hanem m eg keli 
m utatni, hogy legalább norm ális term elési áron ezt a 
kőszenet forgalom ba is hozhatják.

A m agyar bányászatban elsőrangú szerepet já t
szik a bányahatóság szervezete. Az nálunk még régi, 
m ondhatni elavult alapon áll. Jó l tudjuk, hogy bánya- 
törvényünk 1857. évből való. A szervezet azóta nem 
változott, öröm m el konstatálom , hogy a jelenlegi költ
ségvetésben a t. pénzügym iniszter u r három  uj bánya
bizottság felállítását tervbevette és pedig a bécsit, a 
m iskolcit és a petrozsényit és e z á l ta l  egy m om entán 
szükségletet talán fedezett, de é i |  azt úgy, am int az 
indokolás is mondja, csak előzetes intézkedésnek ta r
tom, m ert okvetlenül szükséges, hogy az egész bá
nyahatóság más alapra fektettessék, hogy bányakapi
tányságaink szaporittassanak és hogy a bányahatóság
nak m unkaköre is m egváltozzék, hogy t. i. a bánya- 
hatóságtól vegyük el a felm érési dolgokat s úgy, mint 
a külföldön m indenütt van, u. n. hites m érnökök al
kalm aztassanak. Jelenleg  tényleg úgy van a dolog, 
hogy az illető bányakapitány, bányabiztos ideje leg
nagyobb részében felm érési m unkákat végez és a 
tényleges hatósági m unkálatra alig van ideje. Azt 
hiszem, hogy ennek végleges m egoldása csak m ajd az 
uj bányatörvény tárgyalásánál lesz lehetséges.

A vasérc kivitel.

Egy fontos kérdésre akarok áttérni, mely nem 
csak M agyarországon, de a külföldnek szakköreiben is 
sok tárgyalást okozott és ez a vaskő előfordulása, vagy 
úgy is nevezhetném , a vasérc kivitele. V asiparunk az 
az iparág, mely leginkább van kifejlődve és amelyre 
büszkék lehetünk. Szükséges is tehát, hogy m indazo
kat az intézkedéseket m egtegyük, melyek annak biz
tosítására szükségesek. A vasipar azonban csak ott 
lehetséges, hol a vasterm elésre szükséges két nyers

SZIVATTYÚKAT és M ÉRLEGEKET g j i l l
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anyag közül legalább az egyik m egvan, a másik akkor 
esetleg a mai közlekedési viszonyok m ellett távoli 
helyről is odafuvarozható. Ez a két nyersanyag: a 
vaskő és a koksz. De kettő  közül nálunk Magyar- 
országon — azt lehet m ondani — csak az egyik van 
meg, tudniillik a vaskő, m ert a kokszot — egy-két 
helyet kivéve — még leginkább külföldről vagyunk 
kénytelenek behozni. A jelenlegi töm eges szállítások
nál azonban igen nagy m ennyiséget fogyasztanak a 
gyárak, azonkivül szintén nagy m ennyiséget nyers és 
pörkölt állapotban szállítanak külföldre.

Evekkel ezelőtt a mi vasbánya előjöveteleinket 
nem becsülték meg kellőleg. A kkoriban a létező vas
gyárak vagyonukat a szép épületekbe, a szép gyá
rakba, a szép gépberendezésekbe fektették, ezekben 
lelték büszkeségüket, m ert mindig az volt a nézet, 
hogy hisz a vaskő a földből jön, az van elég. Mikor 
pedig sok bányavidéken a fém bányászat különféle 
okokból m egszűnt, a m agyar vasipar nem volt képes 
az ott levő vaskő-előjöveteleket befogadni, vagyis 
m egvásárolni. Itt tö rtén t azután, hogy külföldi válla
latok nagy tőkével jö ttek  az egyes vidékekre, ahol 
örömmel fogadták őket. Hiszen a régi kis bányatársu
latok éveken keresztül iparkodtak ezeket a becses 
vasköveket értékesíteni, de sajnos, ez nem sikerült a 
belföldi társaságoknál, kénytelenek voltak tehát azo
kat külföldi társaságoknak eladni. Ezt az egész akciót 
akkor helyesnek ism erte el a korm ány is és rendki
vüli előnyökben, különféle tarifakedvezm ényekben 
részesítette a külföldi társulatokat. Ily módon, hogy 
csak a Szepességet hozzam fel, vásárolt ilyen vaskő
bányákat a w ittkoviczi bányatársulat, az Oberschle- 
sische E isenbahnbedarfs Aktien Gesellschaft, az akkor 
Albrecht főherceg-féle tescheni gyár, amely jelenleg 
az Österreichische Berg- und H üttenw erks Aktien- 
Gesellschaft, a Gleiviczi vasgyártársulát, de azonkivül 
akkor m aga a kincstár is igen nagy kiterjedésű 
vaskőelőfordulásokat adott el külföldi társulatoknak.

Fzek a társulatok milliókat fektettek be ezen 
bányákba és ma rendszeres példás bányászatot űznek. 
Az utolsó hatósági kim utatás szerint 5—6000 m unkást 
foglalkoztatnak, ezek a vidékek úgyszólván ezen bá
nyák körül találnak megélhetést. Csak az a sajnos, 
hogy ezek a társulatok a vaskövet vagy nyers vagy 
pörkölt állapotban külföldre szállitják.

Ma nem csak nálunk, hanem a ‘külföldön is meg
tesznek minden intézkedést, hogy a vaskő, mint az 
ország belső vagyona, lehetőleg belföldön dolgoztas
sák fel. Nézetem szerint itt is feladata a korm ánynak 
intézkedni, hogy a jövőre biztosítsa a m agyar fejlődő 
vasipar szám ára a vaskövet. De m iután ezek a vaskő- 
előjövetelek akkoriban kényszerhelyzet folytán ju to t
tak ezen társaságok birtokába, amelyek m illiókat fek
tettek  be vállalataikba és ma is sok ezer m unkásnak 
adnak m egélhetést, nézetem szerint ezt az ügyet csak úgy 
lehet rendezni, hogy nem szabad a régi szerzett jogo
kat sérteni. Tudjuk, hogy e vállalatoknak az állam 
nagy tarifaengedm ényeket és más előnyöket adott.

Nézetem szerint lehet ezen úgy segíteni, hogy 
ezen vállalatok kellő m egadóztatása m ellett, ami 
okvetlenül szükséges, ne élvezzenek nagyobb előnyö
ket, m int am inőket itthoni gyáraink élveznek.

Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a vasérc külön
féle időben meg lett becsülve, közölhetem  á t. Házzal, 
hogy 1906-ban a bányászati és kohászati egyesület egy 
ilyen becslést eszközölt. Megjegyzem, hogy ilyen becs
lés term észetesen igen nehéz dolog, m ert tulajdonkép
pen csak azt lehet megbecsülni, ami fel van tárva. A 
bányáknak egy-két havi művelése után azonban, az uj 
feltárások folytán ez a m ennyiség a három szorosára

is fölem elkedhetik. Mondom tehát, 1906-ban 711,000.000 
m éterm ázsára tették  a fe ltárt vaskő m ennyiségét. A 
stockholm i geologiai kongresszuson a m agyar vasérc 
előfordulása 1,444,000.000-re, egyezernégyszáznegyven- 
négy m illióra állap ítta to tt meg dr. Lóczy földtani 
igazgató által. Tehát itt is m ár óriási különbséget 
látunk. Meg kell azonban említenem, hogy 324,300.000 
m éterm ázsa m ásodrangu szegényebb vaskövet is föl
vett, m int vaskő vagyont, amit- jelenleg még nehezen 
lehet a gyárakban értékesíteni. A középarányt keli 
tehát fölvenni és akkor körülbelül 1120 millió volna a 
vaskő m ennyiség. Ha m ost azt vesszük, hogy Magyar- 
országon évenként 16—19 millió vaskő lesz term elve 
és feldolgozva, akkor ezen m ennyiség körülbelül 70 
évre felelne meg. Hogy a t. Háznak képet adjak arra  
nézve, hogy e tekintetben hogy állunk a külfölddel 
szemben, legyen ' szabad a következő adatokat fel
hozni.

Legyen szabad a következő adatokat felhoznom. 
Ugyanezen a kongresszuson m egállapították, hogy 
Északam erikának vaskőm ennyisége 916.220 millió 
m éterm ázsa, Nagy-Britanniáé 390.000 millió, Német
országé 53.059 millió, Franciaországé 33.000 millió, 
Oroszországé 19.200 millió, N orvégiáé 19.120 millió, 
Svédországé 13.320T millió, Spanyolországé 7110 millió, 
Ausztriáé 5730 millió és a mienk lenne 1120 millió. 
Mi tehát e tekintetben, sajnos, m eglehetősen állunk 
hátul. Hogyha az 1909-iki hatósági kim utatásokat 
vesszük tekintetbe az egész évi term elést illetőleg, 
akkor az 19 millió volt és ebből, sajnos, körülbelül 
egyharm ád külföldre m ent nyers állapotban. T. i. 
7,926.000. Ezek az adatok tehát azt bizonyitják, hogy 
itt okvetlenül szükség van valami korm ányintézkedésre, 
hogyha a m agyar vasipar fennállását a jövőre biztosí
tani akarjuk. Nézetem szerint, ez csak úgy lehetséges, 
hogy tekintetbe kell venni a jelenlegi külföldi tá rsu 
latok szerzett jogait és ezeket bolygatni nem szabad. 
Lehet intézkedéseket tenni úgy az adók, mint ä tarifa  
terén, de ezeket a jo g o k a t  respektálni kell, m ert ha 
ők jók voltak akkor, am ikor ezen szegény bányavidé
kek nem birtak  megmozdulni, am ikor az egész lakos
ság ott ebből élt, akkor nem szabad m ost ellenük 
valami meg nem engedett fegyvert igénybe venni.

Felhivtam  az igen t. pénzügym iniszter urnák a 
figyelm ét erre a kérdésre, amely igen fontos és azt 
hiszem, hogy ennek a m egoldása a jövőre nézve az 
uj bányatörvény tárgyalása alkalm ával lesz a legegy
szerűbben m egoldható, amely okvetlenül gondoskodni 
fog a jövő tekintetében. Csak valam it akarok meg 
hozzátenni, azt, hogy ezen m egoldásnál, nézetem sze
rint, »figyelembe kell venni a kisbányászok érdekét is, 
m ert ritkán, vagy talán sohasem  a nagy ^társulatok 
kutatásai tárják  fel az uj, értékes ércelőjöveteleket, 
hanem a kisem berek s ezek viszik azután m egala
pozva a nagy társaságokhoz, am elyek kellő tőkével a 
feltárást eszközük.

Az u j bányatörvény.
Befejezésül még egy kérdést' kell érintenem  és 

ez a bányatörvény kérdése. Kérem a m iniszter urat, 
hogy ezt a törvényt, am elyet a szakkörök letárgyal
tak, amely annyi retortán  m ent keresztül, terjessze a 
Ház elé. Valamikor nagy nehézségekbe ütközött volna 
e törvény előterjesztése, am ikor még bizonyos kérdé
sek, a kőszén dolga és a földbirtokok kérdése stb. 
m egoldatlanok voltak, de ma ezek a kérdések ren
dezve vannak s ma a bányatörvény létesítésénél egész 
m ásutt vannak a nehézségek: a m unkáskérdésnél, a 
bányatársládák rendes alapra való helyezésénél, m ert a 
m unkásbiztositó és balesetpénztár létesitése óta e k é r
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dés m egoldása sokkal nehezebb, m int Je tt volna az
előtt, a régi bányatársládák alapján. Én tehát azon 
kérést intézem a m iniszter úrhoz, hogy a bányatö r
vényt mielőbb terjessze a Ház elé.

HAZAI HÍREK.
Személyi hírek. Szende Lajos, a Magyar általános 

kőszénbánya r. t. igazgatója hosszabb időt töltö tt Pá- 
risban. V isszaérkezése után Spiegel Béla vegyészt a 
Magyar általános kőszénbánya r. t. által alapítandó 
cem entgyár kereskedelm i ügyeinek vezetésével m eg
bízta.

Kitüntetés. Ő Felsége a király folyó évi 
junius ^ h ó  7-ikén kelt legfelső elhatározásával 
Méga Sam unak, az „Oberschlesische Eisenbahn Bedarfs 
A ktiengesellschaft“ rosztokai bányam üvénél alkalm a
zott bányafelőrnek a bányaipar terén sok éven át ki
fe jte tt hűséges és pontos szolgálata és a közjóra irá
nyult tevékenysége elism eréseül a koronás ezüst érdem 
keresztet adom ányozta.

Kirendelés. A kereskedelem ügyi m inisztérium  ügyei
nek intézésével m egbízott pénzügym iniszter Lychovits 
Ákos kir. s. m érnököt a sátorosi kőbánya vezetésére 
ideiglenesen f. hó 10-től szám ított 6 hétre kirendelte.

Nyugdíjazás. Göbel Imre nagybányai kezelőtisztet 
a k incstár sok évi szolgálat után, sa ját kérelm ére nyug
díjazta.

Chorin Ferenc jubileuma. Szeretetteljes, meleg ün
neplésben volt része politikai es közgazdasági életünk 
egyik kiválóságának, Choriii Ferenc főrendnek. Negy
ven esztendős évfordulóját ünnepelték annak, hogy 
Chorint Arad város képviselőjévé választotta. A jub i
lánst ebből az alkalomból választóinak küldöttsége, 
valam int a G yáriparosok Szövetségének igazgatósága 
testületileg üdvözölte, továbbá a politikai és közgaz
dasági élet számos kitűnősége kereste fel üdvözlésével.

Egy meg sem született fúzió. Hogy mi 
mindenre nem képes a nyári kacsázó fantázia, 
legjc>bban mutatja az a hir, mely a Salgó és a 
M. Á. K. összeházasításáról regélt. Annyira meg 
vagyunk győződve e hir ma még képtelen voltá
ról, hogy nem is kérdezünk utána, való-e, vagy 
sem ? Ä Magyar Általános Kőszénbánya és a 
Salgótarjáni megcsinálják ugyan együtt — össze- 
téve 5 — 5 millió koronát — a Nyugatmagyaror
szágit, de annyira még sem megy a barátkozá- 
suk, hogy egymást annyira megegyék, hogy 
összeolvadjanak. Ez a mai viszonyok közt több 
okból kizárt dolog és semmi értelme sincs. Mind
kettőnek jól megy s egyáltalán nyoma sincs a 
magyar glóbuson olyan versenytársnak a belát
ható évtizeden belül, amelynek nyomasztó ver
senye esetleg indokolttá tehetne egy ilyen szoros 
fegyverbarátságot, mikor már egy hivatalos for
mák közt mozgó'barátság a két hatalmas vállalat 
közt fennáll.

Elszámolás. A főiskolai „Segélyző-Egyesület“ el
nöksége őszinte köszönettel és hálás elism eréssel újab

ban a következő adom ányokat nyugtázza: Bányászati 
és Kohászati Egyesület Salgótarjáni Osztálya és Selmec- 
Bélabánya sz. kir. város M ensa-adom ányának első fél
évi részlete 100—100 K. Zalatnai m. kir. Bányakapi
tányság 15 K. Aradi m. kir. Erdőhivatal, Párnái A ttila 
és Kuzma Gyula 10—10 K, Urszinyi Györgyné és Stem 
pel Gyula 5—5 K, Muntyán Izidor, Holics Endre dr., 
Ivancsó Bertalan, Daniek Géza, Szaláki Sándor, Nagy 
László, T rauer Gyula és Szeleszky János 2 —2 K, Re- 
menyik Gusztáv és Harkó Lajos 1— 1 K. Az eddig be
folyt adom ányok összege 5957 korona.

A Salgótarjáni kőszénbánya r. t. uj bányája. 
Nagy feltűnést keltett annak idején az a hir, hogy 
Salgótarján közelében egy uj, eddig ismeretlen 
széntelepre bukkantak. Az ezen telepen végzett 
feltárási munkálatok már annyira előrehaladtak, 
hogy az uj „Teréz“-tárnából még az ősz folyamán 
megkezdik a szénszállítást. A termékek leszállítása 
céljából a tárót egy több mint 2000 m. hosszú
ságú siklóval kötötték össze a zagyvai rakodóval. 
Ezen sikló gépészeti berendezésének kivitelével 
a Gunszt és Székely cég bízatott meg, mint a 
Gesellschaft für Förderanlagen, Ernst Heckei m. 
b. H. képviselője.

A vaslábi márványbánya hetek óta központja a 
turisztikai érdeklődésnek. Legutóbb az O sztrák-M agyar 
Bank m arosvásárhelyi főnöke te tt látogatást a telepen 
s nem győzött csodálkozni ^ lá to tta k  felett. A m árvány
m unkálatok, a bányaüzem  s a m észégetés egyként te t
szettek s e pénzügyi em ber csodálatosnak tarto tta , hogy 
a rt. ily szabású üzem et 60 ezer korona alaptőkével 
folytat. A bankfőnök társaságában voltak V ákár Lu
kács és Márdirosz K ristóf igazgatósági tagok, továbbá 
Ciffra Ferenc főkönyvelő, akiket a telepen V ákár P. 
A rthur igazgató fogadott és Szilágyi Dezső festőm űvész 
kalauzolt, aki a bánya festői tájékát rajzolgatja egy 
fővárosi m űkereskedő cég m egbízásából.

Bánya névünnep. A veresvizi kincstári bánya jul.
1-én, Boldogasszony napján ta rto tta  meg névünnepét, 
minek ötletéből vidám  ünnepséget rendeztek.
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Mi hir Brennbergben ? A brennbergi kőszén
bánya tudvalevőleg Sopron város tőszomszédsá
gában terül el, ennek a városnak is tulajdona. 
Akárhogy hirdetik is manapság a közüzemek elő
nyét a magángazdálkodás fölött, mégis inkább 
bizunk a magános erős üzleti érzékében, mint pl. 
egy városéban. Ezt látszik igazolni Sopron város 
példája. Az ország legelsőnek megnyitott szén
bányája ez a brennbergi bánya. Az egyetlen, 
amely egy császárnak volt a tulajdona. Néhai I. 
Ferenc császárról és királyról nem jegyezte fel a 
történelem, hogy szénbányász is volt, mi ezt most 
megírjuk róla életirói s a história részére. A 
brennbergi bányát ő nyitotta meg és bizonyára 
mivelte akkora szerencsével, mint a mostani 
bányatársaság, amelynek mérlegei mindig minus- 
sal zárulnak, bár tagadhatatlan, hogy jókarban 
tartja a bányát és nem üz rablógazdálkodást. 
Mindazonáltal sok a perpatvar a bérlőtársaság s 
a vállalat közt, ami arra vezetett, hogy a jobbára 
soproni dúsgazdag cukorgyárosokból alakult bérlő- 
társaság tökéletesen ráunt a bérletre. A bérlők 
és a társaság közti viszony végkép elmérgesedett, 
a polémiák bevonultak a soproni városi közgyű
lési terembe, egymást érik a kinos interpellációk 
és publikációk a helybeli lapokban, úgy, hogy 
már arról is volt szó, hogy a társaság élni fog 
felmondási jogával s egyszerűen visszabocsátja a 
rendelkezési jogot a város javára, noha ezt kissé 
megnehezítik azok a jelentékeny beruházások, 
amelyeket a társaság eleddig már teljesített. Ezek 
t. i. megváltandók lennének. Ily viszonyok közt 
állt be az a fordulat, melyről most értesít sop
roni tudósitónk. Egy belga társaság állítólag 5 
millió koronáért veszi meg a bányákat, melyek
nek szene középminőségü, 4—5000 kalóriás barna
szén, de előny az, hogy kénmentes s pusztakéz
zel is egészen tisztán kezelhető.

A földgáz. Csak a m ult szám unkban em lítettük 
meg, hogy előbb-utóbb külön rovatot kell m ajd ny it
nunk a földgáz hírek szám ára, m ert ma m ár úgy áll 
a dolog, hogy m ajd minden valam irevaló fa lu 'n a tá rá . 
bán fedeznek fel egy kis földi gázforrást. Ezúttal a 
kom oly földgáz-kutatásokról akarunk beszámolni. A 
kissárm ási kú t elzárása sok bajjal já r  és kérdés, hogy 
egyáltalában sikerül-e, m ert a gáz — elzárás esetén — 
a csövek között- tör m agának utat. Már pedig ezen 
csövek eltöm ítése még nehezebb, m int a kút e lz á rá sa ; 
a fúrás ugyanis kálisóra tö rtén t s ennél furásközben 
nem szükséges különös gondot fordítani a csövek tö
m ítésére, utólagosan pedig ezen töm ítés alighanem 
több időbe és pénzbe kerülne, mint egy ujabb fúrás. 
Az ujabb kutatásokkal kapcsolatban arról értesülünk, 
hogy a fúrások négy helyen is m utatnak gáz nyo
mokra. Fúrás közben M arosszentgyörgyön, M arosugrán, 
Szászrégenben és D icsőszentm ártonban találtak föld
gázra. Mind a négy helyen tovább fo lytatják a fúrást 
s erős a rem ény, hogy néhány hónapon belül uj és bő 
tartalm ú földgázforrások nyílnak meg. Két fú rá s : a 
szentbenedeki és a m arosugrai m áris — m int már m eg
írtuk  — kielégítő eredm énynyel já rt. Mindkét kút szol

gáltatóképességét a jelenlegi helyzet szerint negyed- 
résznyire gondolják a nagysárm ásihoz m érten. Már ez 
a m ennyiség is nagynak lesz m ondható ; de sikerrel 
kecsegtetnek — a Szászrégen közelében folyó fúrási 
k ísérletek is. Kiváló jelentőséget ad a két földgázkut 
m egnyitásának az is, hogy ez igazolta a kutatóknak a 
gázmedence vonulataira vonatkozó m egállapításait. Most 
megint bizonyos vonalak m entében folytatják a kutató 
munkát, am elyek most ipár pozitív eredm ényeket is fel 
fognak m utatni a sok kísérletezés után.

Szerencsétlenség a selmeci kohóban. A mult hó 
27-iki vihar nagy szerencsétlenséget okozott a selmeci 
fémkohóban. Kiss László, egy budapesti vállalkozócég 
főszerelője, a kohó kéményét javította, a vihar fent 
érte a 46 méter magasságban s a rozoga állvánnyal 
együtt a mélységbe döntötte. Kiss azonnal meghalt, a 
másik két munkás azonban, kik alantabb dolgoztak, 
csak jelentéktelen sérüléseket szenvedett. Midőn a je
lentést megtették — értesülésünk szerint — a szeren
csétlenségért a vállalkozót tették felelőssé. Szerintünk 
sokkal inkább a szél volna felelős, mint a szerencsét
lenség közvetlen okozója.

Megbírságolt tíanya. Könnyű valamely kincses te
rületet lefoglalni, de annál nehezebb azt üzemben tar
tani, még akkor is, ha a föld csakugyan mázsaszámra 
rejti is az aranyat. Hiába, tőke és pedig nagy tőke 
kell egy bánya feltárására s akinek ez nincsen, a sze
gény külmérték tulajdonosok sorsára jut, elvonják a jo
gosítványát Legújabban a nagybányai bányakapitány
ság felhívja a Ráksai Szt. György-bánya tulajdonosait, 
hogy az üzemi és képviseleti viszonyokat 30 nap alatt 
rendezzék s ezt alulírott bányakapitánysághoz jelent
sék be, mivel különben e törvényellenes állapotért 
pénzbírsággal lesznek megróva.

Rádium gyógykezelés. A modern orvosi tudom ány 
korszakot alkotó vívm ányával foglalkoznak azok a fel
tűnést lfeltő tanulmáftyok, m elyeket a kir. tud. Egye
tem, továbbá His7 Noorden, Gudzent külföldi egyetem i 
tanárok stb. a rádium nak az emberi szervezetbe való 
beviteléről és az ezáltal elért gyógyhatásokról az orvosi 
szaksajtóban közölnek. A Szt. Lukács-fürdő gyógyfor
rásainak m egállapított rádio-aktiv itása ennek a bal- 
neologia terén  m indég legm odernebb irányban haladó 
fürdő vezetőségét arra  indifotta, hogy a Szt. Lukács
fürdőben Rádium -em anatorium ot létesítsen. Az iszap
fürdő épületében elhelyezett rádium -em anatorium  m ár 
a legközelebbi napokban a betegek rendelkezésére fog 
állani és kapcsolatosan a Szt. Lukács-fürdőnek évszá
zadok óta híres fürdő- és iszapgyógykezeléseivel nagy
ban fog hozzájárulni az eddigi gyógysikerek emeléséhez.

Eredeh FR ÉD IT CSAPÁGYFÉMEKET minden czélnak ÁLTALÁNOS MŰSZAKI RÉ5ZVÉIWTÁR5ASÁ6 
m egfe le lő  m inőségekben g y á r i - k iz á r ó la g  az =____________ BUDAPEST,V..2RINVI-UTCA 1  GRESHAM PALOTA.

Erhardt és Sehmer, SaarbrDchen S í “J.n
műszaki irodája és gépészeti berendezések vállalata
Budapest, II., Margit-körut 48. sz.

S zá llít: bánya- és 
kohógépeket, Die
sel-nyersolaj moto
rokat, Centrifugai- 
s turbo-szivattyu- 
kat, gázgenerato- 
rokat, Briquettsaj- 
tókat és dugattyús 

szivattyúkat.
B'3835; l>41152

ÍB/1561378,37.)
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Árlejtési hirdetmény.
Alantirt m. kir. bányaműnek egy 120

lóerejü Diesel-gép hajtásához szüksége van
jelen hirdetménynek keltétől számított egy 
év leforgása alatt mintegy

1600 q. nyerspetroleumra,
melynek fajsujya 0.840—0.850; lobbanási 
hőfoka 10 és 60 fok Celsius közt; gyuladási 
hőfokau20— 100 fok Celsius közt; benzin és 
egyéb könnyű olaja 20—30 százalék közt; 
világitó petróleum 35—45 százalék közt; 300 
fokon túl még visszamaradt üledék és egyéb 
anyag 25—30 százalék. Teljes parafinmen- 
tesség.

A nyerspetroleum bérmentve szállítandó 
a nagybányai vasúti állomásra. Felhivatnak 
azon cégek, melyek ezen nyerspetroleum 
szállítására vállalkozni óhajtanak, hogy kel
lően bélyegzett zárt Írásbeli ajánlataikat alant
irt műhöz 1000 korona bánatpénz, vagy 
óvadékképes értékpapír .előzetes beküldése 
mellett, jelen hirdetménynek_a „TCözszállitási 
Értesítőben" történt első megjelenésétől 
számított 30 napon belül alant műhöz 
„Nyerspetroleum ajánlat" felírással nyújt
sák be. Fent jelölt határidő eltelte után ér
kező, vagy óvadék nélküli ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

Fentartja magának a mű az ajánlatok 
közötti szabad választást, vagy esetleg egé
szen uj árlejtési eljárás indítását.

Veresvizi m. kir. bányáművezetőség.
Nagybányán, 1911. junius hó 26-án.

Szent -Lukács-fürdő, téli 
és nyári gyógyhely, Budán
csuz, köszvény, ideg- és bőrbajok ellen. Iszap
fürdők, iszapborogatások, kő- és kádfürdők, 

külön férfi- és női vizgyógyintézet, gőzfürdők és gyógy- 
vizuszodák. Szállodák, gondos penzió. KRISTÁLY 
forrásásványviz étvágyat javit, gyom orrontást m egaka
dályoz. V idékre és külföldre fuvardijm entes szállítás
K 677/501.52, II.) J

Sokoldalú tapasztalattal és a bányászat minden ágában 
alapos jártassággal biró nős, 34 éves bányamérnök több 
évi üzemvezetői gyakorlattal, magyar, német és horvát 
nyelvismerettel keres azonnali vagy későbbi belépésre 
állást. Jó bizonyítványok és referenciák rendelkezésre 
állanak. Személyes bemutatkozás kívánatra. Szives meg
keresések „Bányamérnök“ jeligére Mosse Rudolf hirdető 
irodájába, Budapest V., Nádor-u. 11 kéretnek. b|935[g40|27
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KUTKEZELOSEG: EPERJES.
Megrendelhető a „Magyar Ásványvíz Forgalmi és 
Kiviteli R.-T.“ -nál, fcudapest. — Telefon 162—84.

— Margitszigeti UDJ.TOVIZ =  í
kellemes ízt és egészséges szénsavval telített ä sriifriz . i

A tó városi közmunkák tan ácsa  tulajdona. A Szent-M argit- ”
sziget Gyógyfürdő Felügyelőségének kezelésében Budapest. ♦  Telefon-szám  36-52. ”

"HE OLIVER látható

irásu Í R Ó G É P

legújabb VI-os modelje megjelent, 
mely rovatol és vonaloz. Díjmentes 
bemutatás az ország bármely részé-ily i 

Maben. Kérjen Prospektust. Nlagyar- 
országi vezérképviselők: Bérezi és 
Shires, Budapest, VI., Teréz-

I j t

r .  n .  B 639!27 -----------  ö. SZ.

Pelten és Guilleaume
kábel-, sodrony- és sodronykötélyyár

Budapest, V., V izafogó 1460. szám .

(B. 3831. 617. 52)

----------  9

Ólomkábelek. Villamviláyitási vezetékek.
Sodrony kötelek.

!!! Elektrolytikus vörösrézhuzalok, okonitvezetékek/Iszerelvények stb. !;!k!
(B. 2095. 619. 25.)
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*  J O  S Z E R E N C S E T ! *
A Magyar Bányász és Kohász Altisztek Orsz. Egyesülete Központjának és vidéki osztályainak

--------;— ;-------------;------ i h iv a ta lo s  k ö zl ö n y e .
Megjelenik häVOIlklllt* | Felelős szerkesztő:

DR. BISCHITZ BÉLA.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, IV., Molnár-utca 33.

Telefon 108-00.

Meghívó.
A „Magyar Bányász és Kohász Altisztek Országos 

Egyesülete“ 1911. évi augusztus hó 13-án Selmec
bányán a m. kir. bányaiskola nagytermében d. u. 3 órakor 
kezdődő harmadik közgyűlésére.

Igen tisztelt Kartársak!
A f. év junius hó 18-án megtartott választmányi 

ülésen a közgyűlés tárgysorozata megállapittatván, az 
minden egyes tagnak tudomására hozatik.

Igen jól tudjuk, hogy a bányászati és kohászati 
altisztekre még fontos feladatok várnak, miért is ezeket 
az érdekeket egyesült erővel kell fejlesztenünk. Az eddig 
elért sikertelenségek nem ingathatnak meg munkálkodá
sunkban, hanem csak ujabb ösztönzésül szolgálhatnak 
arra, hogy a bányászat érdekeit állandóan, egész oda
adással szolgáljuk és ezen közgazdasági ágat lehetőleg 
magas színvonalra emelni törekedjünk. Ezen törekvés 
gyűjti egybe erre a gyűlésre a bányászati és kohászati 
altiszteket is, a mely összejövetelnek célja, hogy a pro
gramban jelzett nagyfontosságu ügyek, higgadtan és meg
fontolva döntsenek el.

Tömeges megjelenéssel meg kell mutatnunk, hogy 
azok, kiket az „ék és kalapács“ őstiszteletü szakjelvény 
egy zászló alá gyűjtött, e zászló dicsőségéért tudnak 
lelkesedni; ország-világnak meg kell mutatnunk, hogy 
egyesületünk bár gyermekkorát éli — életerős, munkára 
kész és teljes erejével támogatja céljaik elérésében ama 
tagjait, kik örömmel dolgoznak nehezen szerzett keres
ményükből arra, hogy tapasztalataikat bővítve, szakmá
jukban könynyebben érvényesülhessenek.

Közgyűlésünk részletes programját a következőleg 
állapítottuk meg:

I. Érkezés Selmeczbányára 12-én a déli és esti, 
13-án a déli vonattal, mind a két esetben fogadtatás a 
vasúti állomáson és elszállásolás.

II. Együttes tisztelgés.
III. Választmányi gyűlés megtartása a közgyűlési 

tárgysorozattal, 1911. évi augusztus hó 12-én délelőtt 11 
órakor.

IV. Közgyűlés augusztus hó 13-án d. u. 3 órakor.
A közgyűlés tárgysorozata:

1. A közgyűlés ünnepélyes megnyitása; a vendégek 
üdvözlése; a megbízó levelek átvétele; a közgyűlés 
megalakulása.

2. Titkár beszámolója az egyesület mult évi műkö
déséről.

3. Pénztári számadás beterjesztése.
4. A pénztárt vizsgáló bizottság jelentése s az 

elnökségnek a felmentvény megadása, a titkár és a pénz
táros tiszteletdijának megállapitása.

5. Az 1912-ik évre szóló költségelőirányzat meg
állapitása.

6. A módosított alapszabályoknak elfogadás iránti 
előterjesztése.

7. A vidéki kiküldöttek jelentéstétele, az osztályok 
mult évi működéséről.

8. Tisztujitás, — a választmányi tagok és a pénz
tárt vizsgáló-bizottság megválasztása.

9. Inditványok.
10. Esetleges felolvasások.
11. A jövő évi közgyűlés idejének és helyének 

megállapitása 'és a közgyűlés ünnepélyes berekesztése.
12. Társas vacsora este 8 órakor a Bogya-féle 

vendéglőben, melynek részvételi dija 4 korona lesz. Az 
aláírás kötelező.

13. Tanulmányi kirándulások augusztus hó 14-én 
reggel 6 órakor, főiskolai paloták és egyéb müvek meg
tekintése.

14. Haza utazás augusztus hó 15-én.
Tudnivalók: 1. A vidéki osztályok elnökségei fel

kéretnek, hogy a közgyűlésre kiküldötteket megbízó leve
lekkel ellátni szíveskedjenek. Azok a vidéki osztályok, 
akik bármi okból megbízottat nem küldenek, részletezett 
felhatalmazást küldjenek be az elnökséghez, hogy az 
osztály titkos választás utján kijelölt képviselője, a meg
bízásnak, a kiküldők intenciójához képest megfelelni 
tudjon.

2. Inditványok csak akkor bocsáthatók tárgyalásra, 
ha a közgyűlés előtt 4 héttel, a központi elnökségnél 
írásban benyujtattak.

3. Javaslatok és inditványok egyenlő elbírálás alá 
esnek.

4. A közgyűlésen résztvenni szándékozók kéretnek,- 
hogy ebbeli elhatározásukat a központi elnökséggel (a 
selmeci osztály elnökségével), az elszállásolás megköny- 
nyitése végett jó előre közölni szíveskedjenek.

Selmecbányán, 1911. évi junius hó 20-án 
Kellner Aurél Ballay János
közp. elnök. közp. titkár.

Jegyzőkönyv
felvétetett a Magyar Bányász és Kohász Altisztek Orszá
gos Egyesület Selmeczbánya vidéki osztályának 1911. 
évi junius 18-án a bányaiskola kohászati termében tar
tott osztálygyülés alkalmából.

J e l e n  v a n n a k :
Riedl Ferenc alelnök, Gindl János pénztáros, 

Schoucsik Antal jegyző, Gindl József, Keusch Tamás, 
Jakóby Ferenc, Kellner Aurél, Kartalik Ferenc, Ballay 
János, Pokorny János, Stefanka Tivadar, Hőnek Ignác, 
Urbán Vilmos, Szekerássi János, Pohly János, Donovall 
István hodrusbányai osztályelnök, Haniska Antal, Vod- 
ráska Béla, Pokorny József és Szaszik Ferenc.

Alelnök mielőtt a gyűlést megnyitná, szép beszéd 
kíséretében megköszöni a mult gyűlés alkalmával beléje
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helyezett bizalomnál fogva alelnökké történt megválasz
tását s a gyűlést megnyitja.

Jegyzőkönyv vezetésére a jegyzőt, hitelesítésére 
Stefanka Tivadar és Keusch Tamást kéri fel.

Alelnök felkéri a pénztárost, hogy számoljon be az 
osztálypénztár álladékáról, mire a pénztáros jelenti, hogy 
mai nappal 52 kor. pénztárkészlet van s miután több 
tag hátralékban van még 2 évi tagsági díjjal is, kérdést 
intéz, hogy az osztály miképpen véli e hátralékokat be
hajtani? Az osztály sajnos tudomásul veszi a tagok 
nemtörődömségét s kijelenti, hogy a hátralékosok még 
egyszer szóllittassanak fel és ellenkező esetben az alap
szabályok értelmében a hátralékok biróilag hajtandók be.

Alelnök felolvassa a hodrusbányai osztály átiratát, 
melyben értesít, hogy Pischl László és Szabó Ferenc 
bányaintézők áthelyezésük folytán a Selmecbányái osz
tálytól a hodrusbányai osztályba való belépésüket jelen
tették be. Az osztály tudomásul veszi. Pokorny Antal 
pedig minden indok nélkül a selmeci osztályból való 

.kilépését jelenti, mely bejelentése sajnos tudomásul véte
tik azon megjegyzéssel, hogy a kilépő tagnak kötelezővé 
tétetik a folyó évi tagsági dijnak való lefizetése.

Továbbá az alelnök felolvassa a volt osztályelnök
től beérkezett írásbeli lemondást. Az osztály e kijelentést 
sajnos tudomásul veszi s az eddigi tevékenységéért 
köszönetét fejezi ki, de miután lemondása a legkritiku
sabb időben történt, nem helyesli a tisztségről >váló le- 
lépését, mert eljárása hasonló ama- osztrák hadvezérrel, 
aki háborúba való félelmében visszalépett még a katonai 
pályáról is. A távozó elnök helyének való betöltéséig az 
osztály vezetésével az alelnök bizatik meg.

Kellner Aurél tag előhozza a közgyűlés előkészítési 
munkálatait s indítványozza, hogy az osztály ruházza fel 
az elnököt az ez alkalommal felmerülő költségek kiutalvá
nyozására. Az osztály e célra egyelőre 60 korona pénz
összeget engedélyez utólagos elszámolás kötelezettsége 
mellett.

Végül még megalakult a fogadtató bizottság s 
miután több tárgy nem lévén az ülést bezárja.

(K. m. f.)
Riedl Ferenc, s. k. Schoucsik Antal, s. k.

osztályalelnök. osztályjegyző.
Hitelesítők:

Stefanka Tivadar, s. k. Keusch Tamás, s. k.

Tisztelt Kartársak!
A központi elnökség tisztelettel értesíti a tisztelt 

kartársakat, hogy nagyságos Czobor László Selmec
bányái kerületi országgyűlési képviselő urtól vett érte
sítés szerint a memorandum a Pénzügyminiszter úr 
Ő Nagyméltóságának átadatott; az értesítés szósze
rinti szövege a következő:

Budapest, 1911. VI./24.
Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelettel értesítem elnök urat, hogy azon kér
vényt, melynek eredetijét a Magyarországi kincstári és 
magán bánya- és kohómunkáknál alkalmazott altisztek 
nevében a központi elnökség nekem átadott — Balogh 
Jenő államtitkár vezetésével Czobor László, Ilosvay 
Lajos és Münnich Kálmán országgyűlési képviselőkből 
alakult küldöttség által Pénzügyminiszter úr Ó Excel- 
lentiájának ma átadtuk.

Tettük ezt azzal a reménynyel, hogy Ő Excel- 
lentiája a rokonszenvet, melyet hazánk bányászata 
iránt állandóan érez, kifogja terjeszteni az önök mél
tányos kérésükre is.

Fogadja elnök úr őszinte tiszteletem nyilvánítását, 
melylyel maradok

kész híve 
Czobor László, s. k.

Midőn a beadó bizottság fáradozásáért s az al
tisztek ügyének pártolásáért ez alkalommal hálás köszö- 
netünket nyilvánítjuk, bár a levél tartalma csak ama 
száraz tényt igazolja, hogy memorandumunk legfelső 
helyre benyujtatott s igy kérelmünk jövendő sorsáról 
halvány fogalmat sem alkothatunk, erősen reméljük, hogy 
a kincstári bányászat, kohászat s rokonágazatok altiszt
jeinek sanyarú s a többi hasonló kvalificatióju altiszteké
től annyira eltérő helyzetét a Pénzügyminiszter úr Ő 
Nagyméltóságának jóindulata javítani fogja.

Selmeczbánya, 1911. évi junius hó 26.

Jegyzőkönyv
felvétetett Aranyidán a Magyar Bányász- és Kohász 
Altisztek Országos Egyesülete aranyidai vidéki osztályá
nak 1911. évi junius hó 18-án tartott rendes gyűlésén.

J e l en  v a n n a k :
Hummel Vencel osztályelnök, Becska István osz

tályjegyző, Dreiszig Miksa osztálypénztáros, Grünzweig 
Vilmos, Klein Mlstván és Tokár János egyesületi tagok, 
Lukács András mint vendég.

Tá r g y :
1. Hátralékos tagsági dijak tárgyalása.
2. „A Bánya“ cimü szaklap ügyünknek való meg

nyerése.
3. Inditványok.
Elnök megjelenteket üdvözölve, a gyűlést meg

nyitja, előadja, hogy a központ átiratban szólította fel 
az osztályelnökséget arra, hogy az 1910. évi tagsági dij 
hátralékokat Hanesz Ferenc és Puchy András tagoktól 
küldje be a központ pénztárába. Sajnálattal fejezi ki, 
hogy a központ talán figyelmén kivül hagyja a mi jegy
zőkönyveinket és átiratainkat, mert Hanesz Ferenc 1910. 
évi szeptember hóban Selmecbányára lett áthelyezve s 
erről az aranyidai vidéki osztály 1911. évi január hó 
12-én kelt átirattal a központot értesítette s egyúttal 
kérte, hogy Hanesz Ferenc, mint Selmecbányái lakos, ott 
szólittassék fel a kötelesség teljesítésére.

Puchy András 4 kor. tagsági dij hátralék törlesz
tésére felszóllittatván, oda nyilatkozott: hogy ő a „Jó 
Szerencsét“ cimü szaklapot utolsó napig rendesen járatta 
s igy a tagsági dija le van törlesztve.

Tudomásul szolgál.
Elnök tudomásul adja a tagoknak, hogy a központ 

értesítette az osztályelnökséget, hogy „A Bánya“ cimü 
szaklappal érintkezésbe lépett s kéri a vidéki osztályo
kat ezen szaklap támogatására s tömeges előfizetésére.

Az aranyidai vidéki osztály f. évi 3. sz. jelentésé
ben már bejelentette, hogy „A B á n y a “ c i mü s z a k 
l a p r a  f. évi  á p r i l i s  hó 1.-től m ár e l ő f i z e 
t e t t  és a z ó t a  r e n d e s e n  j á r a t j a .

Lukács András m. kir. bányafelvigyázó Körmöc
bányáról Aranyidára lett áthelyezve, az itteni osztályba 
való belépését jelenti.

örvendetes tudomásul szolgál.
Puchy András osztálytársunk a nagysármási kálisó 

kutató kirendeltséghez helyeztetett át.
Becska István osztályjegyző megjegyzést tesz a 

„Jó szerencsét“ mint „A Bánya“ cimü szaklap mellék
letében közzétett és a központ által 1911. évi április hó
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23-án tartott rendes választmányi ülésen felvett jegyző- I 
könyvében azon súlyos hiba ellen, hogy a hodrusbányai | 
osztály a módosított alapszabályok 4. §. 1-ső pontjába j 
a bánya-, zúzó- és kohóintézők után és „ a l t i s z t e k “ 1 
szót beírni k ívánja; hiba az is, hogy ezen szó nem tö- 
rültetett, hanem pótoltatott. Szerintünk a bánya-, zuzó- 
és kohóintézők, ámbár m agasabb fokozatban állanak, de 
mégis csak mint altisztek szerepelnek, tehát „altisztek“ 
szót pótolni fölöslegesnek tartjuk s inkább a bánya-, 
zúzó- és kohóaltisztek elnevezés veendő fel csupán.

A gyűlés mindezekhez egyhangúlag hozzájárul.
Elnök indítvány hiányában megköszöni a tagok 

megjelenését, a jegyzőkönyv hitelesítésére Grünzweig 
Vilmos és Lukács András tagokat kéri fel s a gyűlést 
bezárja.

(K. m. f.)
Hűmmel Vencel, 

osztályelnök.
Grünzweig Vilmos,

hitelesítők.

Jegyzőkönyv
felvétetett Selmecbányán 1911. évi junius hó 18-án a 
Magyar Bányászati és Kohászati Altisztek Országos 
Egyesülete által, a m. kir. bányaiskola kohászati szak- 
tantermében tartott választmányi üléséről.

J e l e n  v o l t a k :
Kellner Aurél közp. elnök, Urban Vilmos kp. al

elnök, Ballay János kp. titkár, Gindl János kp. pénztáros, 
Keusch Tam ás kp. pénztári ellenőr, Gindl József kp. 
házgondnok, Donoval István a hodrusi osztály elnöke, 
Riedl Ferenc a selmeci osztály alelnöke, Haniska Antal, 
Jakóby Ferenc, Póhly János, Pokorny József, Szekerássy 
János, Vodráska Béla választmányi tagok és az ugyan
aznap tartott selmeci osztály gyűlésen résztvett több tagja.

Elnök ismerteti a ma tartandó ülésnek szükséges 
voltát, üdvözli a megjelent tagokat s az ülést megnyitja. 
Jegyzőköny vezetésre, a jegyzőnek betegeskedése folytán 
Pallay János titkárt és hitelesítésére Keusch Tam ás és 
Szép Béla tagokat kéri fel.

Elnök ezután áttér a tárgysorozat második pontjára, 
vagyis a választmány megalakulására. Személyes meg
bízás folytán képviselték: a selmeci osztályt Riedl Ferencz 
osztály alelnök, a hodrusbányai osztályt Donoval István 
osztályelnök és irásbelileg lett megbízva az alsó-ferne- 
zélyi osztály képviseletével Kellner Aurél központi elnök. 
Írásbeli megbízás hiányában titkos választás eredménye 
utján megbizattak: Szekerássy János a körmöcbányai 
osztályt, Gindl József a marosujvári osztályt, Vodárska 
Béla a felsőbányáit, ftaniska Antal a zalatnait, Porkony 
József az újvidékit, Urban Vilmos az abrudbányait, Jakóby 
Ferenc az aranyidait, Ballay János a vashegyit, Riedl 
Ferenc a sajóvölgyit, Póhly János a kapnikbányait, 
Donoval István a nagybányait és Gindl János az erzsé- 
betbánya-kohóvölgyi osztályt képviselni.

A választmány megalakulása után a titkár jelenti, 
hogy a selmeci osztályba Pomfi József végzett bánya- 
tan itó ; a selmeci osztályból áthelyezés folytán Szokol 
Gyula külácsmester a körmöci osztályba; Vancsó József 
anyagkezelő, Pischl László bányaintéző, Szabó Ferenc 
bányaintéző áthelyezés folytán és Sorek János segédaltiszt 
uj tag a hodrusi osztályba és ugyancsak áthelyezés folytán 
Zalantáról Gomolyák János az abrudbányai osztályba 
való belépését jelentette be. Továbbá a selmeci osztály
ból való kilépését meg nem indokolt okokból bejelen
tette: Drozsdják Ágoston és Pokorny Antal bányaaltiszt; 
a körmöci osztályból Andrási József bányaaltiszt kezelő 
ségédtisztté történt kinevezése fo ly tán; a kapnikbányai 
osztályból Bobb Péter eltávozásá folytán és az abrud
bányai osztálynál Vuzdugány János zuzáfelvigyázó el
halálozott. A belépéseket a választmány örvendetes, a

kilépéseket pedig sajnos tudomásul veszi. Ugyan e pont
nál a pénztáros jelenti, hogy Boroska Lajos nyugalmazott 
bányaintéző, dacára a többszöri felszólításnak, még sem 
tett elegett a tagsági kötelezettségének és kilépését sem 
jelentette be, a választmány az alapszabályok 5 §. 9-ik 
pontja értelmében a nevezett tagot az egyesületből ki
zárja.

Sorra került a központi tisztikar jelölése, melynél 
az elnök előadván, hogy legközelebb ő már nyugdíjba 
vonul és akkor a székhelyből is eltávozik s miután a 
régi tisztikarnak a három éves ciklusa már amugyis lejár, 
tehát az előadott oknál fogva uj elnököt és a többi 
tisztikar jelölését ajánlja. A választmány az elnök távo
zását sajnálatos tudomásul veszi s megtörténik a je lö lés: 
elnöknek elsősorban Kiinger Béla bányaintéző jelöltetett, 
de miután ez, az előre haladott koránál fogva elég hamar 
a szolgálattól megválik, ezekután a nyilvános szavazatok 
szótöbbségével Gindl János jelenlegi központi pénztáros 
lett elnöknek jelö lve; alelnöknek ismét Urban Vilmos, 
titkárnak Ballay János, pénztárosnak Keusch Tamás, 
pénztári ellenőrnek Kiinger Béla, jegyzőnek Szép Béla 
és háznagynak Gindl József. Rovancsoló biztokosul: 
Stefánka Tivadar és Jabóby Ferencz.

A módosított alapszabályok újbóli megvitatásánál 
csak a 6. §. 1-ső pontnál a következő pótlás beszúrása 
inditványoztatott: „Ha valamely tisztségre jelölő tag iránt 
az egyesület többségének bizalma össpontosul, erkölcsi 
kötelessége a beléje helyezett bizalomnál fogva a tiszt
séget elvállalni“

Napirendre került a f. évi közgyűlési tárgysorozat 
összeállítása, a mely következőleg állapíttatott m eg:

1. Elnöki-m egnyitó;
2. Titkári jelentés az egyesület mult évi műkö

déséről ;
3. Az 1910. évi zárszámadásának jelentése, felül

vizsgálása és a felmentvény m egadása;
4. Az 1912. évi költségelőirányzat megállapitása;
5. A módosított alapszabályoknak a közgyűlés elé 

való^előterjesztése; _
~6. Az 1912. évi közgyűlés idejének és helyének 

m egállapitása;
7. Tisztujitás, rovancsoló biztosok és a választ

mányi tagok választása;
8. Indítványok;
9. Esetleges előadások és

10. Kirándulások.
Miután indítvány nem tétetett s a tárgysorozat ki

merült, elnök megköszöni a tagok megjelenését és az 
ülést berekeszti.

K. m. f.
Kellner Aurél Ballay János

központi elnök. központi titkár.
H itelesíti:

Keusch Tamás Szép Béla

Nyilvános pénztári nyugtató
.)

a magyar bányász és kohász altisztek országos egyesü
letének központi pénztárába 1911. évi tagsági dij fejében 
befizettek: *

Zalatnai osztály — — —- 28 K. — f. 
Kapnikbányai osztály — — 44 — 
Litschauer Lajos urtól 1910. évi 

tagsági dij hátralékok — — 40 50 
Aranyidai osztálytól 1910. évi

hátralék — — — 11 50
Selmecbánya, 1911. évi junius hó 26-án 

Kellner Aurél Gindl János
közp. elnök. közp. pénztáros.

Becska István, 
osztályjegyző. 

Lukács András,


