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Bányabetyárság
(K.) Kinek nem volt már életében dolga 

bányabetyárral ?
A bányabetyárság közismert fogalom, mégis 

annak meghatározását adni, épen a tágas mező 
miatt, amelyen a bányabetyárok garázdálkodnak, 
igen nehéz.

Itt nem is törekszünk épen azért a bánya
betyárság minden kétséget kizáró fogalmi meg
határozására. Csak a bányabetyárság néhány is
mertebb alakját soroljuk föl," amely fölsorolás 
valamikor a nagy kodifikátornaJc~ támaszpontul 
szolgálhat az ellene hozott törvény megalko
tására.

Általában bányabetyárságot követ el az, aki 
az általános bányatörvény elavulj hézagos és 
külsőségekhez kötött rendelkezéseit bányajogosit- 
ványok szerzésére használja föl olyan módon, 
hogy komoly vállalkozókat ilyen jogosítványok 
megszerzésében gátol, vagy megakadályoz, aki a 
bányatörvény szerinti bányászati jogosítványokat 
nem bányászkodás céljából veszi meg, hanem 
azért, hogy hiszékeny emberek ' rászedésével e 
jogosítványokkal üzérkedjék.

Közelébbről bányabetyárság az, ha valaki 
zártkutatmányával egy komoly zártkutató zárt- 
kutatmányaival fedett mező szabadon felejtett 
részére furakodik be azért, hogy zártkutatmányá
val a komoly vállalkozó telekfektetését zavarja, 
ha lehet, zártkutatmányát neki jó pénzen adja el.

A zártkutatmányokkal való szédelgés álta
lánosan- ismeretes. A bányabetyárságnak ez az 
ismeretes faja abban áll, hogy a bányaszegény
legény nem ritkán nagyterjedelmü, értékes terü
letet jfoglal le zártkutatmányaival, dő azokban egy 
kapavágást sem csinál, hanem arra vár, hogy az 
igy könnyűszerrel megszerzett jogosítványt jó 
pénzen nyakába varrja egy olyan urnák, aki azt 
szintén másra igyekszik majd az első kedvező 
alkalommal rásózni.

Egy ilyen elavult, de még gyakran jó si
kerrel alkalmazott fajtája a bányabetyárságnak az, 
amikor aa-adománykérő vagy eladó, aranyat csem

pész a próbába, hogy a hatóságot, avagy pedig a 
vevőt az ércelőfordulás mürevalósága, értéke felől 
tévedésbe ejtse. Az ilyen csalásokat sokszor még a 
legéberebb elő vigyázattal sem lehet megakadályozni.

Hasonló neme a bányabetyárságnak a szén- 
bányászatnál az, amidőn a bányabetyár szenet 
lop a fúrólyukba s ilyen módon igyekszik a geo
lógiai település meddőségét a maga hasznára ki- 
reparálni.

Van olyan bányabetyárság is, amely leta
gadni igyekszik a megtalált széntelepet, hogy a 
szerződésben kikötött súlyos fizetési kötelezett
sége alól szabaduljon egyrészt, másrészt meg hogy 
a meddőnek hiresztelt kutató fúrásokkal a komoly 
vállalkozókat elriasztsa a szénterület kiaknázási 
jogainak megszerzésétől. így aztán vannak olyan 
kutatások, amelyeknek az a céljuk egyenesen, 
hogy ne találjanak szenet. Az ilyen mesterkedé
sek ellen csak úgy lehetne védekezni, ha a föld- 
birtokos maga kutatna, azonban tudjuk, hogy a 
földtulajdonos csak a legritkább esetben hajlandó 
erre a költséges munkára. Különösen lehetetlen
nek látszik az ilyen tetemes pénzáldozattal járó 
kutatás ott, ahol a szénjog a közbirtokosságé. 
Azért is lesz a kisbirtokosság szénjoga a legtöbb 
esetben az üzérkedés áldozata. Arról pedig, hogy 
az állam kutasson nálunk hasznosítható ásványok 
után, jobb nem is szólani, bár tagadhatatlan, hogy 
neki a közelmúltban ezen a téren nagy szeren
cséje akadt. Kálisót keresett és földgázt talált.

Bányabetyárság az, ha valaki egy nagy szén
medence szélébe befurakodik, ott kis pénzen bá
nyát nyit, de csak azért, hogy ha lehet, azt a 
szomszédos, nagy bányavállalatnak alkalomadtán 
jó pénzen nyakába varrja.

Bányabetyárság az, ha egy petróleum vidé
ken valaki petróleumot önt az imént lefurfc kút* 
jába azért, hogy az államtól átruházott kutatási 
engedélyt járasson ki magának, melyet nehéz 
fontokért sietve tovább ad valamely külföldi olaj
éhes vállalatnak.

Minősített bányabetyárság az, ha valaki a 
petróleum kutatásra kieszközölt állami szubven
ciót elfelejti ilyen célra elkölteni.
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Bánya-, illetve petroleum-betyárság az, ha 
valaki az idegen petroleumipar érdekében szub
vencióval megöli a jól telepitett, hazai petróleum- 
kutakat.

Emlékezetes, hogy ügyes szédelgők hogyan 
tudtak közönséget, általános kutatási engedélylyel 
rászedni járatlan külföldi tőkéseket, akik az álta
lános kutatási engedélyt valami nagyszerű kon
cessziónak hitték. Az általános kutatási engedélyre 
alapított részvénytársaság részvényeit aztán a 
világbörzék egyikén-másikán is jegyezték.

De ne is említjük ezeket a nagyobbszerü 
szélhámosságokat, amelyeket, ha nem is olyan 
sürün, más ismeretlen ország bányászatának a 
rovására is elkövetnek. Nálunk egy egész sereg 
kétes és nem kétes ember él bányabetyárságból. 
És napról-napra lépre mennek ezeknek a jórészt 
félbenmaradt egyéneknek naiv, pénzecskéjüket 
keservesen össz^kuporgató emberek.

Mindenki előtt ismeretes, hogy az érvény
ben lévő ált. bányatörvénynek a zártkutatm ányra 
vonatkozó rendelkezései a legalkalmasabb teret 
nyújtják a bányabetyárságra, azért a tanult bá
nyabetyárok ezen a téren aratják legbecsesebb 
diadalaikat. A zártkutatm ányok mai keze lés 
mellett a komoly vállalkozó érdekei nincsenek 
semmi.<épen sem megvédve. Megeshetik az, hogy 
a komoly vállalkozó tetemes pénzösszeg ós munka 
beleölése után az adományozásnál csak föntartott 
mezőt fektethet, addig a szerencsés szédelgő, a 
reális szomszéd fáradságos munkájának élelmes 
kilesése után, esetleg könnyűszerrel juthat vájásra 
érdemes föltöréshez, melynek alapján az érc
vonulat becsesebb és nagyobb részére törvény 
szerint adományt is nyerhet. Ilyen viszonyok 
mellett nem csoda, ha a zártkutatm ányokban 
komoly és szakszerű kutatási munkát csak el
vétve folytatnak.

A zártkutatm ány jogintézménye, mely a 
szabad bányászkodás nagy elvéből sarjad ki, mai 
kinövésével nem egyéb, mint szabadság a leg
körmönfontabb bányabetyárkodásra. Elszomorító 
igazolása ennek az a rengeteg lefoglalt terület, 
a meddő hegyzárlatok, amelyek egyen« sen útjába 
állanak a magyar fémbányászat kívánatos fejlő
désének.

És a bányaszegénylegények mindég résen 
vannak.

bén emelkedtek a bányajogi térfoglalások ! Ter
mészetesen a foglalók legnagyobb része nem a 
magyar szénbányászat ügyét igyekezett fölkarolni, 
hanem szimatolt, hogyan lőhetett volna a kincs
tárral jó üzletet kötni. Azóta évről-évre csökkent 
a zártkutatók száma és pedig 1909. évben 817-el,
1910-ben 2498-cal, 1911-ben pedig 992-vel. Az
1911. évben a zártkutatm ányok szám;i a statisz
tika kim utatása szerint 291-el apadt. Ez a csök
kenés a zártkutatók és zártkutatm ányok számá
ban egyrészt arra vezethető vissza, hogy újabban 
a felügyeleti illetéket előre kell befizetni. (Nálunk 
igen sok komoly bányavállalkozónak még annyi 
tőkéje sincsen, amely a felügyeleti illetékre elég 
volna.) A zártkutatm ányok számbeli csökkenésé
nek oka még az is, hogy a hatóságok az üzem- 
bentartásra vonatkozó intézkedéseket az utóbbi 
időben szigorúbban kezdik venni s egyre-másra 
törlik a zártkutatm ányokat.

Bármennyire helyeselhető is az intézkedés, 
a meddő hegyzárlatokat még sem fogja megszün
tetni. Ezt csakis a mai zártkutatm ány gyökeres 
reformjával lehet elérni.

"A mai kifejlődött gyakorlat szerint ugyanis 
a bányahatóságoka zártkutatm ányi bejelentéseket 
csak formai szempontból tehetik vizsgálat tá r
gyává. Ugyanarra a területre sok esetben ak á r
hány zártkutatm ányi bizonyitványt is kiszolgál
tatnak. Egymás fölött akárhány zártkutatm ány 
létezését megtörik s ez alkalmat nyújt a szédelgő 
spekulációnak. Mert az egymást fedő zártkutat
mányokban ugyan hogyan lehet megkövetelni a 
törvényszerinti üzem bentartást? A zártkutatm á
nyokkal a magyar bányászat jó hírneve, sikeres 
fejlődése rovására űzött bányabetyárságnak csak 
az egész idevonatkozó jogrend sürgős megváltoz
tatásával lehet egy csapásra végét vetni. A fel
ügyeleti illeték előre fizetésének kötelessége és 
az üzembentartást illető erélyesebb bányahatósági 
intézkedés olyan ártatlan szer, hogy attól a ná
lunk nagymértékben elharapódzott bányabetyár
ság nem igen fog üzletérül lemondani.

Itt sürgősen erősefcb rendszabályokra volna 
szükség, hacsak azt nem akarjuk, hogy a bányá
szat terén nálunk minden komolyabb vállalkozás
nak először a lesben ólálkodó bányautonállással 
kelljen késhegyre megküzdenie.

A komoly vállalkozásnak mennyire biztosí
taná az érdekét a szédelgő bányautonállássalAz á lami szénakció előtt milyen nagy mérv

nivellálók, felállító készülékek, 
' tájolók, mintaszerű, p r e c í z i ó s  

kivitelben mint k ü lö n l e g e s s é g  
(928/41) gyártása.

MAX H IL D E B R A  NO
azelőtt August Llngke & Co.

FREIBERG, Sachsen 47.
= =  Alapittatott 1791. ■ ------  
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szemben a tervezetnek azok az intézkedései, ame
lyek azt az elvet juttatták kifejezésre, hogy a 
kutatási tér, ellentétben a mostanival, nemcsak 
kutatási, hanem a bányaművelési jog megszerzése 
tekintetében is egész terjedelmében kizárólagos 
legyen. Vagyis, hogy a bányabetyár ne szorít
hassa a komoly kutatót, aki izzadott és fázott, 
amig a vájásra érdemes telepet fölkutatta, az 
adományozásnál a fentartott mező fektetésére.

A bányabetyársággal nagyon röviden lehetne 
végezni. Nem egy, de két csapásra:

1. Szervezni kellene a bányamérnökök ka
maráját, melynek minden magán bányaügylettel 
foglalkozó mányamérnök tagja kellene hogy 
legyen. A kamara tagjaihoz szívesen fordulna 
tanácsért a vállalkozó tőke és nem esnék áldo
zatul, mint ma, először a legkörmönfontabb bánya
betyárságnak.

2. Törvénynyé kellene emelni olyan gyorsan, 
amilyen gyorsan csak lehet az 1903 évi törvény
javaslat módosított előadói tervezetét.

1903 ma 1913rat iiunk. Azóta már a 
hottentották földje is kapott megfelelő bánya- 
törvényt.

A bányabetyárok sem gondolták 1903-ban 
hogy nekik még tiz évi időközig újra szabad lesz 
a vásár.

Hadd éljenek ők is szegények! ? Fordítsuk 
meg a másik oldalára a bányatörvény tervezetet. 
Majd a második decenniumban talán ráérünk mi 
is megalkotni az uj bányatörvényt! Akkorra 
talán megfogják itt is érteni, hogy a közjövedel
met szépen lehet fokozni egy jó törvény irányí
tása alatt virágzásnak indult hatalmas bánya
iparral !

És hogy a föld méhében elrejtett ásványok 
napszinre hozásával, okos bányászati politikával, 
meglehet sokasitani és a hazai röghöz lehet kötni 
legalább egy részét annak a pusztulásnak indult 
népnek, amely ma a mindennapi megélhetését itt, 
ebben a kincsekkel megrakott hazában meg nem 
találván, vándorbotot ragad . . .

Forgó rústély gázfejlesztők számára.
Egy düséeldolfi cég lényeges javítást eszközölt 

a forgó rostélyok terén. Az újítás lényege abban áll, 
hogy a levegő a rostély belsejéből oly elosztásban 
jut a tüzelőanyagba, hogy a bevezetett levegőmeny- 
nyisé^ a rostély középpontjától annak kerülete felé 
egyenletesen növekedik.

A levegőnek ilyen módon történő bevezetése 
azért kívánatos, mert ekkor a rostély minden pont
ján a tüzelőanyagnak a rostély átmérőjével növekedő 
mennyiségével arányos mennyiségű levegő jut a tü 
zelőanyagba, vagyis a levegő egyenletesen oszlik el 
a rostély égési fölül étén.

Ezt akként érik el, hogy a rostélyfölület több, 
légyezőszerüeri egymás mellé sorakozó, a forgási 
irányban élőiről hátrafelé folytonos módon emelkedő

lemezekből áll, ahol is két-két ilyen lemez között 
egy-egy, a rostély középpontja felé keskenyedő és- a 
levegőt a tüzelőanyagba bevezető, ékalakú hasíték 
marad fönn.

A levegő ezeken az ékalakú hasítékokon a for
gási iránnyal ellentétes irányban ju t a tüzelőanyagba 
úgy, hogy a hasítékoknak salakkal vagy hamuval 
való eldugulásától nem kell tartan i és biztosítva 
van az, hogy a levegő üzem közben állandóan a ros
tély egész fölületén áramlik be.

A mellékelt rajzokban k é t  foganatositási alak 
van föltüntetve.

Az 1. ábra az első foganatositási alak egy 
részének fölülnézete, a

l -  ábra.

*

2. ábra ezen foganatositási alak fölső részének 
perspektivikus képe, a

3. ábra egy másik foganatositási alak egy részé
nek fölülnézete, a

4. ábra metszet a 3. ábrának A—ß  vonala 
szerint.

Az első foganatositási alaknál a rostély (1) 
palástfelülete felett (2, ábra) az egymáshoz legyező- 
szerüen sorakozó (3) lemezekből álló (2) rostélyfelü- 
let, van kiképezve. A (3) lemezeknek a forgási irány
ban elől fekvő (4) élei mélyebben fekszenek, 
mint azoknak (5) hátsó élei úgy, ho:y két-két lemez 
között egy-egy, a rostélynak középpontja felé szűkülő 
ékalakú (6) hasíték keletkezik. Ezek a hasítékok 
nem sngárirányúak, amennyiben a (3) lemezeknek 
(4, 5) élei egy központi (7) süveg érintőibe estiek. A 
(3) lemezek ezenkívül a (8) bordák utján is össze 
vannak egymással kötve, melyek a (6) hasítékok 
irányával hegyes szöget alkotva, ezekből kifelé 
nyalnak.
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A második foganatositási alaknál a rostély 
felület egyes körszeletekből áll (3. ábra), melyeknek 
mindegyikét több egymás mellett fekvő* (9) lemez 
alkotja. Mindegyik körszeletnek mellső (10) és hátsó 
(11) élén a (12), illetve (13) hevederek vannak alkal
mazva (4. ábra), melyeket a (14) csavarok fognak 
össze.

A (9) lemezek, a (15) hátsó élnél mélyebben 
fekvő (16) mellső éle a következő (9) lemezek (15) 
élőn túl, ezen következő lemez a la tt  fekszik.

III. ábra.

IV. ábra.

Ugyanannak a körszeletnek két-két szomszédos 
(9) lemezét a 17 bordák kötik össze egymással, a 
körszeletnek mellső élén alkalmazott bordák pedig a 
következő körszelet (11) hátsó éjére támaszkodnak.

Két-két (9) lemez között i t t  is egy-egy ókalakú 
(18) hasiték marad fönn a levegő bevezetésére.

Üzem közben a leirt forgó rostélynál a szük
ségletnek megfelelően a legnagyobb levegőmennyi- 
ség a rostélyfelület kerületén jut be a tüzelőanyagba 
m ert az ékalakú hasítékoknak magassága i t t  a leg
nagyobb. A (8) (2. ábra), illetve (17) (4. ábra) bordák 
egyrészt az egyes (3) (2. ábra), ill. (9) (4. ábra) leme
zek között lévő kapcsolat merevitésére szolgálnak, 
másrészt ferdén lévén elrendezve, egyúttal a tüzelő
anyagot is kifelé szorítják, ami a munkamenetre 
kedvező hatást gyakorol.

Kitüntetés, őfelsége a magyar miniszterelnök 
előterjesztésére a mozdony ós gazdasági gépgyártás 
meghonosítása és a gépeknek sikeres gyártása körül 
kifejtett kiváló működésük elismeréseül Balassa Fri
gyes felügyelőnek, a m. államvasut. gépgyára gazdasági 
gépgyártási osztálya főnökének a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjót,Kanitzer Béla főmérnöknek, a gépgyár 
mozdonyszerkesztósi ügyosztálya főnök-helyettesének 
a koronás arany órdemkeresztet, Buck Géza moz- 
donyszerkesztósi ügyosztálybeli főellenőrnek, Felber

Lajos, Kolbay István és Elsner József mozdonyópitési 
mühelyi szolgálati ügyosztálybeli ellenőröknek az arany 
órdemkeresztet, Bertha István a gyár gazdasági gép
gyártási osztálya művezetőjének a koronás ezüst 
érdemkeresztet s végül Czirkovszky János, Deák László, 
Ulrich Sándor, Czellrer Imre, Rásky Lajos, Lad- 
zsányszky György, Pál f fy Gyula, Mátéffy Vilmos, 
Zavadszky Antal, Ruthner Róbert, Horváth István, 
Kozma István, Schlotter Ferenc, Markoviié József, 
Malutics József Cserna Károly ós Kraus Béla mun
kásoknak az ezüst érdemkeresztet adományozta.

A cs. kir. szab. osztrák-magyar állam- 
vasut társaság igazgatótanácsa elhatározta, hogy 
a lefolyt óv 23,006.052 koronát tevő tiszta nyere
ségből részvényenkint 36 frank  osztalékot fizet, a 
fenmaradó 4,881.882 koronát pedig uj számlára 
viszi át. A Jobb üzleti eredmény majdnem 
egyenlő arányban folyt az osztrák ós magyar vállal
kozások fokozott Jövedelméből, amely az osztrák 
vállalkozásoknál 314.516, a magyarországiaknál 350.732 
koronát te t tek  ki. A magyar müvek ós uradalmak 
bevételének ily csekély fokú emelkedését azok a 
felhőszakadások okozta katasztrófák magyarázzák, 
melyek a múlt év nyarán Délmagyarországon pusz
títo ttak . A társaság müveiben és erdeiben az áradás 
okozta anyagi ós műszaki kár t  az üzem terhére új
ból kijavították. Az ezzel járó kiadás összege mintegy
1,250.000 korona. Nem szám íttató ;t  ide az a kár, 
amely abból származott, hogy egyes üzemek több 
hónapon á t  kénytelenek voltak szünetelni. A magyar- 
országi müveknél és uradalmaknál befektetésekre 
5,552.334 koronát adtak ki. A magyarországi müvek 
és uradalmak könyvi értéke 1912 december 31-én 
az uj építési kontóval együtt 54,790.768 korona 

•volt, vagyis - tekintettel a tartozás rovatán sze
replő 11,014.625 koronányi leírási tarta lék  leszámí
tására, 43,776.143 korona. A magyarországi vonalak 
annuitása a nagyobb aranyárfolyam folytán 88.170 
koronával volt több tavaly, mint az előző évben. 
A megelőző évben hossza ós nehéz tárgyalás után 
a francia részvényesekkel kö tö tt  megállapodás azok 
részére biztosítja az általuk fizetendő 2 százalékos 
bólyegilletóket, az egyes szelvények kisorsolása 
után.

Muiikásgimnázium Zólyonibrézón. A zólyom- 
brézói m. kir. vasgyár vezetőségének azon áldozat
készsége, hogy a tanulságos szórakoztatás és ismeret
terjesztés céljából egy, e téren a legmesszebb menő 
kívánalmakat kielégítő, tökéletes,'"modern vetítő
gépet szerzett be, lehetővé te t te  azt, hogy a buda
pesti Uránia által rendelkezésre bocsátott anyag 
felhasználásával meginduljon e virágzó vasgyári 
telepen a munkásgimnáziumi előadások sorozata. Az 
első előadás a múlt szombaton volt, amikor Inderszt 
Károly kísgarami állami elemi iskolai igazgató-tanító 
az alkoholizmusról ta r to t t  v e t í te t t  képekkel dúsan 
illusztrált előadást. A gyár intelligensebb munkás- 
elemének érdeklődése nagy volt. A hallgatóság sorai
ban o tt  volt a vasgyári t isztikar kíséretében Spann- 
bauer Rezső főfelügyelő gyárfőnök is, aki őszinte 
hálára kötelezte a munkásokat, ennek a hasznos és 
szép eszmének a megvalósításával is. A további elő* 
adások ta r tásá ra  dr Grill Imre vasgyári orvos és 
Gombossy József főmérnök vállalkoztak.

A beremendicementgyár bővítési munkálatai 
befejezéshez közelednek. A gyárat ezelőtt három 
évvel helyezték üzembe, termékei gyorsan piacra 
találtak, úgy hogy a közel 5000 vasúti kocsirakomány 
évi termelés mellett nem lehete tt  eleget tenni a
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megrendeléseknek. A bővített gyár, melynek uj gép- 
berendezését már felállították, most évi tízezer 
vasúti kocsi cement termelésére rendezkedett be.

A gróf C sáky L á sz ló  parii fa lv i vas- és  
a cé lg y á r  rt. március hó 29-én rendkívüli közgyű
lést tart, amelyen az igazgatóságot ogé^zitik ki.

B án yászok  gy filése . Az országos magyar bá
nyászati és kohászati egyesület zólyom—nyitrai osz
tálya f. évi ápiilis hó 5-én Zolyombrézón, a m. kir. 
vasgyári hivatal tanácstermében felolvasással egybe
kö tö t t  osztályülést tart ,  amelynek során Krcsméry 
Vladimír főmérnök felolvasást t a r t  egy acél oxigén
palack felrobbanásának okairól. Az osztályülés — 
amelyet választmányi ülés előz meg — délelőtt 10 
órakor kezdődik. A további program a következő: 
délben társasebéd, délután a gyár megtekintése, 
este hangverseny cs táncestély a kaszinó helyisé
geiben. Az elnökség a tagok családjaihoz tartozó 
hölgyek részvételére is számot tart .  Jelentkezni 
április 2-ig kell.

B án y a tá rsg y u lések . Az abrudbányai bánya
biztosság a Buzsony község határábí bányászkodó 
„Szent Tódor la Stemicza“ cégű bányatársulat rész
vényeseit, igazgató v á la sz tó  céljából, rendkívüli 
gyűlésre hívja össze április hó 7-re. Ugyanilyen cél
ból gyűlnek össze ápr.lis 21-én Abrudbnnyán a „ftn- 
csumi Szent Johan Baptist“ bá*, 
vényesei.

Az abrudbányai bányabiztosság a Hercegány 
községben bányászkodó „Szent Mária“ bányatársulat 
részvényeseit társgyülé’Sro hjvja össze április hó 
21-ére, igazgató választás céljából.

E lh a n y a g o l t  b á n y a .  A nagybányai bányakapi
tányság felhívja a láposbányai „Fekete kisasszony 
bány atár sulatot“, hogy uj igazgatót, válás zon s az 
elhanyagolt üzemet sürgősen indítsa meir, ellenkező 
esetben a hivatalos eljárás során elvonják a jogosít
ványokat.

S zeren csétlen ség . A Prágai Vasipari Rt. egyik 
bányájában súlyos szerencsétlenség történt múlt 
héten. A felvonógép oly súlyosan ütődött a tárna 
aljához, hogy a bewne ülő huszonkét bányász nagy 
rázkódtatás következtében láb- *s kart.örést, ala- 
mint belső sérüléseket szenvedett. Valamennyieket 
a bánya-kórházba kellett svallitani.

A H azai M árványipar rrf. március 27-én köz
gyűlést ta r t ,  amelyen a t  rsaság ujabb szanálásának 
módját fogják elhatározni. A vállalat év előtt
200.000 korona a'aptőkével alakult meir, de sehogy- 
sem boldogult és a veszteségek felemésztették az 
alaptőkét. A múlt évben az alaptőkét 40.000 koronán

szállították le. A társaság helyzete azóta sem javult 
meg és az 1911. mérleg szerint a veszteség
40.000 ko.ona, épen annyi tehát, mint amennyi az 
alaptőke.

A benzin  d rá g u lá sa  következtében Romániá
ban igen sok benzinmotoros telep beszüntette az 
üzemet. A benzin ára Romániában 1910-ben 100 kg-kint 
csak 8 frank volt, ma azonban már 24 frankot kell 
fizetni egy métermázsáért.

F orga lm i liir. A kassa—oderbergi vasút igaz
gatósága közli, hogy az oderberg—mosti vonalon 
fekvő állomásokon a szénfölvételre ós átvételére 
fennállott korlátozás március 13-ától kezdve meg
szűnt. A szénküldemény tehá t  ez időponttól kezdve 
ismét fölvétetik ós a csatlakozó vasutaktól korlát
lanul fölvétetik.

Vj fö ld gázforrás. A kiskapus község h a tárá
ban földgáz után végzett fúrás eredménynyel járt. 
De nemcsak földgázra akadtak, hanem petróleum 
nyomok is mutatkoztak.

A D ynam it N obel r. t. április 2-án ta rt ja  
közgyűlését; az igazgatósági ülésen elhatározták, 
hogy a közgyűlésen részvényenkint 100 K osztalékot 
fognak javaslatba hozni.

E lité lték  a  m u szárii aran yto lvajok at. Rész- 
letes9ii irtunk annak idején arról a vakmerő r ib l is -  
ról, amelyet a múlt évi október 25-én követtel' el a 
muszárii bánya aranykamrájában. Tiz rom in paraszt 

jyobb rjszbon a b inya elb)c,s i j to tt  bányászai, arra 
szövetkezne! , hogy a bány i a~anykamráj U kiürítik 
erőszakkal és ha kell a vérlől sem riadnak vissza. 
K iválasztottík a fenfcjelzett dátumot, a mikor is fel
fegyverkezve elindultak a bányába. A banda vezetője 
Iván Ruszalin ni ruhába öltözött. A bányába heten 
mentek le, három pedig felfegyverkezve őrt állott a 
bánya bejáratánál. Az őröket hirtelen megrohanták, 
fejükre zsákot huztak, kezüket, lábukat a magukkal 
hozott zsineggel összekötötték ós mikor ártalmat
lanokká voltak téve, akkor a bányának egyik eldu
gott aknájába dobták és ott  hagyták. Ezután kez
dettek a rabláshoz. A magukkal hozo.t vasrjdakkal 
fe*feszitették az arany kamrának rácsos kapuját, de 
mivel nagyobb nyílást nem tudtak  rajta csinálni, 
•\ak egyik bujt be a lyukon és fejszével levervén az 
útjában álló lakatokat, a ládában talált aranyércet 
zsákostól együtt kiadogatta künt levő cimboráinak. 
Ezután elmenekültek és az erdőbe érve, o tt  az ara
nyat azzal a megegyezéssel ásták  el, hogy majd ha 
minden lecsöndesül, kiássák ós mego ^tozkodnak

Blackman
ven tsiá tom k , 
e x h a u s t o r o k ,  

fú vók  m inden  célra

Szellőző,
szárilő , szívó 
b e r e n d e z é s e k

Magyar Szellőző Művek
B u d ap est, VII., Arénádul 8 0 . T e le fo n : J ó zse f 2 6 —56.
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räjta. Az elfogott rablók a tárgyaláson vallottak, de 
a bűnt mindegyik a másikra akarta  toln' a Vezetők 
pedig az örökét akarták  bajba keverni, azt állitván 
róluk, högy azok velük paktáltak. Az esküdtek bűnös
nek mondották ki őket a rablás bűntettében, minek 
alakján á törvényszék a hárotn első rendű vádlottat 
4—4,ötöt 3—3 és ke t tő t  2—2 évi fegyházra i lél te.

Pályázatok. A Selmecbányái b á n y á sz a t i  főiskola 
r e k to r a  p á ly á z a to t  h i r d e t  a b á n y a m ^ ré s ta n i  t a n s z é k 
nél ü re se d ésb e  jövő ta n á rse g é d i  á l lás ra .  A parajdi 
sóbányahivatal p á ly á z a to t  h i r d e t  szeri ár szolgai ál á^ra.

^  KÜLFÖLDI HÍREK. »
Csökkennek a nyersolajárak. A közelmúltban 

több gazdag petroleumforrásra bukkantak, aminek 
egyik következménye, hogy a magas nyersolajárak 
esnek lefelé.

Boryslavi jelentés szerint Tastenovice közelében 
egy 1600 méteres furrással gazdag olajtelepet fúrtak 
meg, amely naponkint 8 waggon olajat ad.

Drohobyci jelentés szerint az ottani Sobieski- 
tárnában gazdag forrásokra bukkantak, amelyek na
ponta 17 ciszterna földolajat adnak.

A vaspiac. Breslaui jelentések szerint a nyers 
vastermelés január havában 87.748 tonnára rúgott a 
megelőző havi 88.501 tonnával szemben tehá t csök
kent. Múlt évi január havával szemben azonban 2.690 
tonnával termeltek többet, amennyiben akkor a te r 
melés 85.058 tonnát t e t t  ki. A nyersvas kivitele 
január havában 850 tonnára rúgott, teh á t  495 tonná
val volt nagyobb, mint 1912. december havában. Múlt 
év január havában egyáltalában nem volt kivitel. A 
termelés igy oszlott meg: öntvényvas 6.709, Bessemer 
nyersvas 922, Thomas-nyersvas 25.355, acél és tükör
vas 31.760, kavartvas 23.003 tonna. Magyarországba 
és Ausztriába 35 tonna öntvényvasat és 20 tonna acél- 
és tükörvasat vittek ki. Luxem burgi jelentések szerint 
az ottani vasipaiban az újévben semmiféle vált ozás sem 
állott be. A magas kon’unktura még mindig tart,  még 
pedig a szakmának minden ágában. A gyáraknak bőven 
van dolguk s a bizalomteljes hangulat még mindig meg
van. A politikai viszonyok hatása alig érezhető. A 
belföld szükséglete rendkívül nagy s emellett a kivi
tel is jelentékeny, úgy hogy a sok megrendelésre 
való tekintette l a gyárak több hónapon át megfeszített 
munkára lehetnek elkészülve. Az ércpiacon a keres
let folytonosan emelkedik, ami a kohók rendkívüli 
elfoglaltságára való tekin te tte l  természetes is. Miután 
u abb és u;abb megrendelések érkeznek, az árak 
emelkedőben vannak s a jobb minőségű meszes és

kovás ércért 3*75—4 frankot is fizetnek tonnánként. 
A legtöbb természetesen a belföldön marad, de West- 
faliába s a R íjna  vidékére irányuló kivitel is emel
kedett. Az *jtron Age“ heti jelentése szerint az 
amerikai piacon február köz *pén a nyersvas termelés
2,586.000 (önna volt és ebben különösen említésre* 
méltó, Hogy a naponkénti 2100 to na emelkedésből 
a független acélgyárakra csak köiülbelil 100 tonna 
esik. A vehető acélgyárak jelentéséi ellentülondásbaíl 
vannak a részben észlelhető kevéábbó retíiériyteljes 
hangulattal. Az elmúlt hónap rendelései túlhaladják 
a szállításokat. A pittsburgi és chikágói kerületek
ben a termelési statisztika csökkenő.

A szénpiacról. Jauuár havában a rajna—vest- 
fáliai bányák annyi szenet szállítottak, mint még 
soha. A vasutak igazgatóságának sikerült a kocsi- 
hiányt megszüntetni és kellő számú kocsit bocsátani 
rendelkezésre a ruhr-vidóki szénbányáknak. Összesen 
8,340.540 tonna szenet, kokszot ós brikette t  szállítot
tak, mig decemberben csak 7,766 020 tonnát. Naponta 
átlag 31 000—33.000 kocsit vettek  igénybe, sőt egyik 
n a p — január 18 á n — 35.000 kocsit. A tüzelőanyagok 
élénk kereslete az utóbbi időben sem gyengült. Vala
mennyi fajta között az ipari szenet vásárolják leg
inkább. A" gázszén elhelyezése is jó. A kis diószén- 
böl is sokat rendeltek. A házi tüzelőszénből most, a 
tél elmúltával, kisebb a kereslet. A kőszénbrikett- 
üzlet eléggé élénk. A brikett  előállítása a szurok 
magas ára miatt kevésbé nyereséges. A kokszpiac 
helyzete hasonlókép kedvező. A központi fűtőberen
dezések száma is folyton szaporodik, amiből a gáz- 
koksz-piacnak van iiaszna. A barna szón brikett-gyá
rak már nincsenek annyira elhalmozva megrendelé
sekkel. A Ruhr-vidékről sokat szállítottak Észak- 
németországba és a külföldre. Nagy baj, hogy nincs 
elég mu »kás. A külföldről nehéz munkásokat behozni, 
mert nem ismerik az ottani művelési viszonyokat és 
kezdetben rosszul dolgoznak. A szénszindikátus meg
újítására kiküldött bizottság munkájának eredményét 
még nem publikálták.

Genovai jelentések szerint az ottani behozatal 
felét a szón képezi. E/, a behozatal a megelőző évvel 
szembon jelentékenyen csökkent. Behoztak ugyanis 
Genovába 3,044.985 tonnát a megelőző évi 3,127.778 
tonnával szemben és Savonába 1,115.964 tonnát a 
megelőző évi 1,164.534 tonnával szemben.

Igaz uiyan, hory ennek a csökkenésnek egyik 
oka az angol szénsztrájkban keresendő, hanem azért 
tény, hogy a szónbehozatal semmiesetre sem emel
kedett, hanem legfeljebb egyforma maradt. A ten
geren való szónbehozatal pangásának okát különben

Brunner I. L. és Társa
™  B u d ap est I L B B  ».
Egyiké a legrégibb, legnagyobb és legpontosabb cégeknek. Évtizedek óta szállítója a 
kincstári bányáknak és vasműveknek, a cs. és kir. közös hadseregnek és haditengerészet
nek. a m. kir. államvasutaknak, a m. kir. posta- és távirdának, valamint számos magán- 
üzemnek. 1913/14. évi nagy árjegyzékünket komoly vevőknek szívesen küldjük. Sürgönyeim: Brunnerit, Budapest
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szenet szállítottak 
hasonló időszakának

az Ural vidékén  
1906-ban 47G png 28 fou t  
1008-ban 410 púd 0r> font
1910-ben 479 púd 03 font
1911-ben 44*2 púd 25 font 
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Ö sszesen  
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2578 púd 03 font 
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még abban is keresik, hogy Németország évről-évre 
nagyobb mennyiségű szenet szállít vasúton Felso- 
Olaszországba. A lefolyt év első tiz hónapjában 
ugyanis 765.306 tonna német 
Olaszországba a megelőző év 
366.369 tonnájával szemben.

ügy  látszik azonban, hogy az angol szén
sztrájkból Magyarország és Ausztria is hasznot hú
zott, amennyiben 1911-ben 68.594 tonnát, 1912-ben 
pedig 157.818 tonnát vittünk be.

Oroszország aranytermelése 1912-ben. Az 
1912. évben az orosz aranybányaipar a sztrájkmoz
galmak következtében, melyek mindenütt jelentkez
tek, a legnagyobb arányokat pedig a Léna-medencében 
öltötték — jelentékeny veszteségeket szenvedett. A 
munkásmozgalmak csökkentették a termelést, miként 
ez a következő számadatokból is kitetszik :

Szibériában  
179-1 púd 31 font 
21.r>3 púd 39 font 
2791'» púd 35 fon t 
2732 púd 15 font 
— púd — font

A munkáshiány arra készteti a bányatulajdono
sokat, hogy műszaki felszerelésüket lehetőleg töké
letessé ós modernné tegyék. Ezen törekvések arra 
vezettek, hogy úgyszólván valamennyi vállalat fel
emeli az alaptőkéjét.

1912-ben az idegen tőkések (franciák, angolok, 
belgák ós amerikaiak) élénk érdeklődést tanusito ttak  
az orosz aranybányászat iránt. Az Ural vidékén és 
Szibériában — főleg az Amur mentén — számos 
geológiai felvétel tö r tén t  s nem kevesebb mint négy 
uj részvénytársaság alakult francia és belga tőkések 
közreműködésével oroszországi aranytermő területek 
megszerzésére. Ezenkívül az oroszországi arany
bányák finanszírozása céljából külön szindikátus lé
tesült.

Ujzélandi kőolajtelepek. A „British Empire 
Oilfields Ltd.“ Taranaki Oil Welis Ltd. néven egy 
L-os részvényekre osztott 400.000 L alaptőkével 
vállalatot alapított, amely az 1906. Vóv óta fennálló, 
de tőkeszegény „Taranaki Petroleum Co. Ltd.“ vala
mennyi jogosítványát á t  fogja venni ós kerek 23.000 
L-nyi költségen napi 10.000 gallonnyi teljesítőképes
séggel bíró korszerű finomítót fog berendezni. A föld
olaj már ké t  óv óta folyik több New Plymouth (Tara
naki tartomány) közelében lévő forrásból ós egy 
londoni kőolajszakértő jelentése szerint kitűnő tulaj
donlásokkal bir, igy többek között minden más 
nyersolajnál több parafint tartalmaz (az egyik végy- 
vizsgálat szerint 171/2%_ot')- *Az ujzélandi kormány a

nevezett társaságnak az általa termelt további
250.000 gallonnyi nyersolaj után ujabb 2.500 L-nyi 
jutalmat engedélyezett. Egyébként az Ujzélandban 
termelt első 500.000 gallonnyi nyersolaj után eddigeló 
összesen 5.000 L-nyi jutalom kifizetésre. A kőolaj 
elhelyezését illetőleg elsősorban az ujzélandi, azután 
pedig az ausztráliai piac jön tekintetbe. A legjelen
tékenyebb ujzélandi hajózási társaság, a „Union 
Steamship Co. of New Zealand“ rövid idő előtt Angol
országban megépíttette az olajfütósre berendezett
13.000 tonnás „Niagra“ gőzöst ós a  társaságnak állí
tólag szándéka, hogy meglévő hajóinak egy részér, 
olajfütésre rendezteti be, mely esetben term észete
sen elsősorban az ujzélandi termék jön majd tek in 
tetbe.

A cementipar Oroszországban is fellendült 
az 1912. évben. Minthogy azonban Szentpétervár kö
rül, továbbá a Balti-tenger vidékén és Dóloroszor- 
szágban mind több uj cementgyár létesült és a meg
levő orosz gyárak is fokozták üzemüket, a külföldről 
való cementbevitel, amely úgyis vámnehézsógekkel 
küzd, mindinkább csökkent. Északoroszországban a 
belföldi cementet hordónként 4*2 rubelért adják, mig 
a külföldit a vám miatt nagyon bajos 4*5 rubelen 
alul eladni.

Mélyfúrási üzemvezető
felső ip arisk ola i v é g ze ttsé g g e l, m élyfúrás terén

W * 6 évi gyakorlattal
furóeszközök szerk esztésében  jártas, 28 éves, nős, 
n yelv ism erete  m agyar-ném et, á llandó a lk a lm azást  
keres, e se tle g  külföldre is. Szives aján latok  „Fúró“ 
je lig e  a latt a szerk esztőségbe kér. (101)3/11)

y t Deutscher Bericht. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Fabriksgrundung. In Szegedin gründete sich 
unter der Firma: Eisenwar enfabriks-Aktiengesellschaft 
„ Ferraria* ein neues Unternehmen mit einem Aktien^ 
kapitale von K 400.000.

Lieferungsausschreibungen. Bosnien. Legiti
mierte heimische Interessenten können im Oester- 
reichischen Handelsmuseum in die Offertausschrei
bungen des Stadtmagistrates Sarajevo für den Bau 
und den Betrieb einer Gaszentrale, ferner für die 
Lieferung von Kleidern und Wäsche für die dortige 
Feuerwehr Einsicht nehmen. Offerttermine sind der
1. April, beziehungsweise der 10. März.

Die Direktion der bosnisch-herzegowinischen 
Landesbahnen vergibt im Offerlweg die Lieferung von
21 Stück linken Weichen (System IV a) und 30 Stück

Felten és Guilleaume
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár 
= = = = =  részvénytársaság  = = = = =

B u d a p est, V., V iza fo g ó  1460. szám .

Ólomkábelek. ^  Villám világítási vezetékek. 
Sodronykötelek.

Elektrotytikus vftrösrézliuzalok, okonitvezetékek, szerelvények stb.
. (B/20#6/86S/24.)
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rechten Weichen (System IV a). Offerttermin 3. April. 
Näheres unter Zahl 5565/Hl im kommerziellen Bureau 
des Ö sterreichischen Handelsmuseums.

Wie der Oesterreichisch-bosnische Interessenten 
Verb.nd mitteilr, vergibt die Bauabteilung der 
Landesregierung für Bosnien und die Herzegowina 
die Lieferung von Automobil-Lastwagen und Anhänge
wagen im Offertwege. Die 0 jF*-rte tind bis längstens 
30. d. M. bei der genannten Abteilung eiir/ureichen. 
Nähere Auskünfte erleilen die Bauabteilung der 
Landesregierung in Sarajevo, sowie die Geschäftsstelle 
des Verbandes, Wien, I., Stubenring Nr. 8/10.

Serbien. Die Direktion der .serbischen S taats
bahnen in Belgrad wird am 20. März (2. April) 1913 
nachstehende Offerl-Lizitationen abhalien, und zwar:
1 für die Lieferung von 120.000 Kilogramm Riibül 
für Brennzwecke, 2. für die Lieferung von 30.000 
Kilogramm Mineralöl für Zylinder, 3. für die Lieferung 
von 180.000 Kilogramm Mineralöl für Maschinen. 
Näheres unter Z. 5959 im kommerziellen Bureau des 
Oesterreichischen Handelsmuseums.

E ine n eu e E lek tr iz itä tsa n la g e  in  F ium e.
Aus Fiume wird uns telegraphiert Die Rappt esen- 
tanza beschloss vor längerer Zeir, mit einem Kosten
aufwand von vier Millionen Kronen eine neue hydro
elektrische Anlage zu errichten. Das Wasser des 
Reesinaflusses würde von Cankovo mittels eines 28 
Kilometer langen Kanals zum Zwir geleitet, wo die 
Anlage erbaut werden, während die bestehende 
elektrische An’age mit Dampfbetrieb t ls  Reserve 
dienen soll. Die bezüglichen Piäne liess die Stadt 
bereits anfertigen.

W cstböh m isch e B ertjbau-A ktieiivcreiii. Der
Verwaltungsrat hat beschlossen, in der am 7. April 
stattfindenden Genoralversammlung zu beantragen, 
für das Jahr 1912 von dem erz'elten Reingewinne 
per K 2,970.891 nach den üblichen Abschreibungen 
und sonstigen Notierungen eine Dividende von 12 
Prozent =  K 24 gegen 10 Prozent im Vorjahre zu 
bezahlen.

E isen h a n d els- und Industrie-A.-G. G reinitz.
Auf der Tagesordnung der auf den 29. d. M. ein
zuberufenden ordentlichen Generalversammlung der 
Eisenhandels- und Industrie-A.-G. s teht nebst den 
regulären Verhandlungsgegenständen ein Antrag auf 
Erhöhung des Aktienkapitals um zwei Millionen auf 
acht Millionen Kronen.

D nxer K ohlenverein . Der Duxer Kohlenverein 
beschloss die Verteilung einer Dividende von 15 
Pro /en t (im Vorjahr 14 Prozent).

Dr techn. A lo is W e ish o p f: E ljárás v a s
ércek  b rik ettezésére . (Verfahren zur Briket tiei ung 
von Eisenerzen.) A monográfia tömören összefoglalja 
mindazon adatokat, amelyek a gyako.lati brikette- 
zésre vonatkoznak: a munkamenetet, az eljárások 
sajátossága ', a hatásfokét és végül a rentabilitást. 
Részirít a szerző saját tapasztalatain, részint az ide
vágó szakirodalmon és a telepek adatainak alapján 
Íródott nagy lelkiismeretességgel és hozzáértéssel 
ez a füzet, amely kitűnő forrása mindazoknak, akik 
e problémával behatóbban foglalkozni kívánnak.

A dressbuch 1 9 1 2  säm tlich er B erg w erk e, 
Hütten- und W alzw erk e D eutsch lan d s n eb st der  
N eben b etr ieb e. A németországi bányák kohók és 
hengerművek teljes címtárának 8-ik évfolyama ala
posan átdolgozva jelent meg. A csinos kiállítású kö
tetben elsősorban a cégjegyzéket találjuk a követ
kező sorrendben : barnaszénbányák (briketgyárak, 
téglagyárak és ezek melléküzemei); kőszénbányák 
(brikett-, ammóniák-, benzol-, kátránygyárak, tégla
gyárak); kálibányák  (sóbányák és sófőzőmüvek); érc-

1913 március lö. (11. szám.)

bányák  (ólom-, ezüst-, réz-, cink- ós ónbányák,
l-arnakö- és vasérctelepek); kohótelepek (ólom-, ezüst-, 
vas-, ón- és c in k k o h ó d r ó th u z ó g y á r a ’s, zománcozó 
kemencék, acél- és rézmüvek, hengerművek, nagy- 
olvasztók). — A telepek pontos címein kivül á könyv 
felvilágosítást nyújt a cégvi^zonyokró), a tulajdonosok 
és a kereskedelmi, valamint a műszaki vezető sze
mélyzetről. — A könyv kiadója H. A. Ludwig Degen er 
Leipzig. Ara vászonkötésben 8 Márka.

X SZERKESZTŐI ÜZENET. X
P —r  J —f. 1. Impregnált bükkfával nálunk 

csak kisérletek folytak, ellenben Németországban 
(különösen a Ruhr vidékén és Angliában hosszabb 
idő óta alkalmazzák bányafa gyanánt. Franciaország
ban évtizedek óta használnak impregnált bükkfából 
való vasúti talpfákat; megjegyezhetjük itt,  hogy a 
vasúti ta'pfa általánosságban kedvezőtlenebb helyen 
van, mint a bányafa.

2. Legolcsóbb mó 1 a cinkchlóriddal való telítés 
volna, ezt azonban éppen nem mondhatjuk gazda
ságosnak. Az egyetlen célravezető eljárás a krensot 
tartalmú kátrányolajjal való impregnálás (lehet ezt 
olcsóbb o'ajokkal vegyítve alkalmazni).

3. Ami a bükkfa szilárdságát illeti, az attól 
függ, hogy mily lelkiismeretességgel történik a telí
tés. A frissen'döntött (ez a körülmény a bükkfánál 
kétszeresen fontos) és szakszerűen te l i te t t  bükkfa 
szilárdságilag túltesz a tölgyfán, tartósság tek in te
tében pedfg legalább oly tartós, mint a nem te l í te t t  
tölgyfa. Ha azonban a döntés után hevertetik  a fát, 
ez gyorsan elpodvás >dik, a gombák átjárják, úgy, 
hogy hiába való már az impregnálás. Az ilyen fa 
nemcsak szilárdságából vészit, hanem tartóssága 
nincsen. Ha lelkiismeretes telítésről ós egészséges 
fáról van szó, akkor az impregnált bükkfa teljes 
mértékben pótolja a tölgyet. Az olajat természetesen 
nem szabad sajnálnia

Ezek u tán-tisztán  kalkuláció dolga, hogy bük- 
köt vagy tölgyet alkalmazzunk-e. Ha a te l í te t t  
bükkfa olcsóbb, mint a telítetlen tölgy, az előbbit 
alkalmazzuk.

H ám or. írjon kérem érthetőbben, mert igy 
nem értjük meg a kérdését.

A szerkesztésért felelős: Dr. Bischitz Béla.

atkányok és egerek I
kipusztulnak , b ú vóhelyeiken  kivü l, a 
DANYSZ VÍRUS alkalm azása által.
A párisi Pasteur-intézet TALÁLMÁNYA. H  
Más állatok és emberekre ártalmatlan.
Egy doboz ára 2 5 K., 5 doboz ára 10 K. H  
Tömeges használathoz cseppfolyós állapotban. H  

Elárusíts telepek: Fr̂ nz Wilhelm & Co., Wien 111/2, Török H  
_József és Thallmayer <fe Seitz, Budapest. HZZH
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