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BECK KÁROLY f i
Ma egy hete kisértük utolsó útjára Beck Károly 

nyugalmazott főfelügyelőt, aki bucsu nélkül, legszebb 
férfikorában hagyott itt bennünket. Lapunk múlt szá
mában röviden megemlékeztünk tragikus haláláról és 
a váratlan, megrendítő hir készületlenül ért minket is, 
kik nem gondolhattunk arra, 
hogy legjobbjaink egyikét olyan ^  
kegyetlen gyorsasággal ragadja 
ki sorainkból a halál. Nem 
szánhattunk méltó helyet emlé-~ 
kénok, mi, akiknek ez a tisz
tességadás szomorú, átérzett 
kötelességünk. Csak megsiratni 
tudtuk őt, hogy akkor méltas
suk nagy érdemeit, amikor szi
veinkben már valamennyire el
ült a váratlanul rászakadt fáj
dalom.

Beck Károly Pécsett 1866- 
ban született, iskolai tanulmá
nyait is ott kezdte és a reális
kolai tanulmányok végeztével 
Selmecbányára került, hol tehet
ségével, szorgalmával és óriási _, 
ambíciójával kezdettől fogva ki- * 
emelkedett társai közül. Bánya
akadémiai hallgató korában már 
nem érte be azzal, hogy egye
dül tanulmányainak éljen, amel
lett, hogy kitüntetéssel tette le 
vizsgáit, mindig ráért tudását
más irányban is kifejleszteni. Mint akadémiai hallgató, 
ő rendezte és állította össze a főiskolának képviseletében 
az 1885, évi országos kiállítás bányászati és kohászati 
részét, legalább is neki jutott ki ebből a munkából az 
oroszlánrész, amelyet a legnagyobb önzetlenséggel 
vállalt.

A vaskohómérnöki oklevél elnyerése után a Rima
murányi nyerte meg magának az ambiciózus fiatal 
mérnököt, ahol kezdettől fogva ritka ambícióval dol
gozott. Éppen erre az időre esett a vállalat reorgani
zálása és modernizálása, amiben a fiatal mérnök m eg
becsülhetetlen és fáradhatatlan munkaerőnek bizonyult. 
A nagyszabású munkálatok befejezése után a vállalat 
külföldi tanulmányutra küldte, ahol éles szemmel, 
gyors felfogással tanulmányozta a külföld fejlettebb 
kohóiparát s szerzett gazdag tapasztalatait vállalata 
s az egész magyar kohóipar javára értékesítette.

A Rimamurányitól a Stéghez került a közbecsü- 
lésben álló mérnök s átvette a krassószörényi kohó
telepek igazgatását; később a központi igazgatósághoz

osztották be, ahol nagyszabású organizált munkálatok 
vártak rá. Nagy szaktudását, páratlan munkabírását 
megbecsülték s aránylag fiatal korban központi fő
felügyelővé léptették elő.

De mindez nem elégítette ki a nagy ambíciójú embert.
Óriási kvalitásai mellett nem talált 
elég teret a működésre. Nagyot 
akart alkotni, mindig valami nagy 
után sóvárgott fáradhatatlan tett
ereje. Ez késztette arra, hogy 
önállósítsa magát, kilépvén a 
Stég kötelékéből. Műszaki irodát 
nyitott és egy csapásra óriási 
összeköttetéseket szerzett a kon
tinens legelőkelőbb cégeivel és 
vállalataival, melyeknek nem
csak magyarországi exponense 
volt, hanem mint az igazgató
ságok belső embere intézte azok 
ügyeit.

Emberi, társadalmi kvalitásait 
nincs terünk e helyütt méltatni. 
Aki őt ismerte, az feledhetetlen 
jó barátot ismert benne, akinek 
mindenki előtt nyitva volt a szive 
és lelke. Nagy fájdalom, hogy ez 
a nemes szív oly korán dobbant 
utolsót, hogy ez a nagyratörő 
lélek oly borán szállt az égbe.

Pihenjen csendesen, ki míg 
köztünk é l t : nem tudott pihenni.

Beck Károlyt 8-án óriási részvét mellett temettük 
ol a Kerepesi úti temetőben. A minisztériumot Andreics 
János miniszteri tanácsos, Probstner Alfréd min. tan. 
és Lüschaucr Lajos főbányatanácsos képviselték, a 
Bányászati és Kohászati Egyesületet az alelnök és a 
titkár. A salgótarjáni részéről jelen vo ltak : Dezsényi 
Gyula, Róth Flóris és Gergely Hugó igazgatók. A mű
egyetem részéről Lázár Pál udvari tanácsos, a Mérnök- 
és Épitészegylettől számos tag, a Rimamurányitól Sze- 
lényi dr igazgató voltak jelen. A Fauck Albert cég 
Lázár Pál udv. tanácsost bizta m eg , képviseletével. A 
Stéget György Albert és Zsigmondy Árpád főfelügyelők 
képviselték, ezenkívül számos pénzintézet képviseltette 
magát. Nagy számban vettek részt a temetésen az el
hunyt alkalmazottai, művezetői és előmunkásai. Ott 
volt a Bánya szerkesztősége is : a fővárosból távol
levő Bischitz Béla dr főszerkesztő helyett Zeisz K á
roly dr ügyvéd, Pappert József, Pál Géza, dezséri 
Bacho Zoltán, Hámor Árpád, Balázs Ferenc, Fachs 
Ernő István.
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Bányahatósági szaktanácskozás.
A bányahatósági szaktisztviselők folyó hó 16-án 

tartják az O. M. B. és K. Egyesület budapesti helyi
ségeiben évi rendes tanácskozásukat. Ez az összejö
vetel a második ilyennemü összejövetele a bányaka
pitányságok mérnök jogászainak. Az első szaktanács
kozás ugyanis 1912. évi junius hó 10-én volt.

A bányahatósági szaktanácskozás eszméje néhány 
év előtt merült fel először s az néhány buzgó egyén 
agitálása következtében, a magas pénzügyminisztérium 
erkölcsi és anyagi támogatásával végre a múlt évben 
megvalósult. Így tehát ezután a bányahatósági szak
tisztviselők minden esztendőben összeülnek, hogy a 
bányászati közigazgatás nagyhorderejű kérdéseit 
megbeszéljék.

A tavalyi szaktanácskozás jelentékeny részét a 
szervezkedés és a tanácskozás ügyrendjének a meg
állapítása foglalta le, azonban már ezen is igen fon
tos és a bányászati közigazgatásra életbevágó kérdé
seket vitattak meg az egyes bányakapitányságok és 
bányabiztosságok kiküldöttei.

Bányászati szakközönségünk a bányahatósági 
szaktanácskozás céljáról és mibenlétéről eleddig csak 
rövid hírlapi közlések utjain értesült, épen azért nem 
lesz felesleges dolog, ha ezzel a kérdéssel mi itt, a 
tárgy fontossága miatt, kissé bővebben foglalkozunk.

A bányahatósági szaktisztviselők tanácskozásai
nak főcélja az, hogy az egységes bányahatósági eljá
rásra irányitólag hasson s annak mielőbbi kifejlődését 
előmozdítsa.

A szaktanácskozásnak a bányahatósági eljárás 
és a szolgálat egyöntetűségének biztosítása céljából 
ennélfogva állandó tárgyai:

1. a bányászati közigazgatással összefüggő jogi 
kérdések megvitatása;

2. a bányahatósági szervezetet és szolgálatot illető 
általános érdekű ügyek, továbbá

3. a bányaműveléssel kapcsolatos szociálpolitikai 
kérdések térgyalása.

A szaktanácskozás esetleges tárgyai
1. a bányászati technika haladása és az azzal 

összefüggő általános bányarendészeti ügyek;
2. bányamunkás jóléti ügyek és pedig: a) társ

pénztárak, b) munkásbiztositás, c) lakás, élelmezés, 
d) közegészség, e) nevelés, f )  népmozgalmi statisztikai 
ügyek stb.

Amint a tárgysorozatnak ebből a rövid körvona
lazásából is látható, a bányahatósági szaktanácskozá
sok a bányászati közigazgatás minden fontosabb kér
désével foglalkozni fognak s lehetetlen, hogy ezek
nek a magasszinvonalu tanácskozásoknak üdvös ha
tásuk ne legyen az egész bányászaton.

Az, hogy a bányászati szaktisztviselők, akik a 
bányászat fölötti állami felügyeletet gyakorolják, bizo
nyos időben tanácskozásra jöjjenek össze a bányá
szati közigazgatás életbevágó kérdéseinek a megvita
tására, olyan természetes és kívánatos épen a bányá

szat nagy érdekei szempontjából, hogy azt minden
kinek a legnagyobb örömmel és megnyugvással kell 
fogadnia.

Ami bányahatósági szaktisztviselőknek ez az 
évenkénti tanácskozásra való összejövetele pedig kü
lönösen fontos és nagy horderejű.

Bányatörvényünk, amint tudjuk elavult és nincs 
összhangzásban sem ipari, sem szociálpolitikai vonat
kozásban a mai magasfejlettségü bányászat vitális 
érdekeivel. Ennek a törvénynek alig van egyetlen 
szakasza, amely teljesen végre volna hajtható a mai 
viszonyok között. Nem túlzás az, hogy az általános 
bányatörvény ma már nem segítője, hanem valóságos 
akadója egy minden tekintetben modern bányászati 
közigazgatásnak és ahelyett, hogy jogbiztonságot te
remtene, valósággal mindennapi forrása a bányászati 
jogbizonytalanságnak.

Hogy ebből a lehetetlen jogállapotból mikor fog 
felszabadulni a bányászat, senki sem tudja. Az uj 
bányatörvény még a mai gyors és zavartalan törvény
gyártás korában is aligha kerül sor. A legújabb — 
minössze tiz éves — bányatörvényjavaslat már annyira 
túlhaladott, hogy az javítás és bővítés nélkül nem 
képezheti alapját egy minden tekintetben kielégítő 
bányatörvénynek.

Igaz, a bányatörvény hiányosságát és a mai vi
szonyokra nem illő intézkedéseit lehetne pótolni 
nagyjából^kormányrendeletekkel. A pénzügyminiszté
rium bányászati közigazgatási osztálya meg is tesz 
minden tőle telhetőt ebben a tekintetben, úgy tudjuk, 
azonban s hiányokat pótolni éppen az osztály szer
vezete és csekély számú tisztviselői miatt képtelen. 
Az osztály működését teljesen leköti a folyó ügyek 
intézése és nagyobb tervek végrehajtására nem 
telik idő.

Az ügyosztályiján legalább a legégetőbb kérdé
sek elintézéséig"szervezni kellene egy törvényelőké
szítő és rendeletszerkesztő bizottságot, amely elvé
gezné azokat a feladatokat, amelyek megoldása ilyen 
módon a bányavállalkozó és bányamunkás kárára ki 
tudja meddig fog késni az éj homályában ? A bánya
hatósági szaktisztviselők között annyi modern és szé
les látókörű ember van már, hogy ezekből bőven ki
telnék a megfelelő egyének kiválasztása erre a fontos 
munkára.

Ilyen viszonyok mellett a bányászati közigazga
tási ügyosztálynak nincsen módjában, hogy minden 
ügyet, még ha az elvi jelentőségű is, körrendeletben 
adjon ki. így aztán bizonyos felmerült esetekben az 
egyes bányakapitányságok kapnak csak elszigetelten 
utasításokat, irányításokat és rendeleteket az ügyosz
tálytól. Különben is véleményünk az, hogy a'bányá- 
szati közigazgatást szabályok sokszor ellentétes ren
deletekben már magukban is összhangot teremteni 
toldozással-foldozással nem igen lehet, itt alap
vető és tervszerű munkára van szükség.

Nem csoda ekként az, hogy az egyes bánya- 
kapitányságoknál a törvény hézagos volta, a rende-

THEODOLITOK
nivellálók, felállító készülékek, 
tájolók, mintaszerű, precíziós 
kivitelben mint különlegesség  
(923/41) gyártása.

MAX HILDEBRAND
azelőtt August Lingke & Co.

FREIBERG, Sachsen 47
—  Alapittatott 1791. —
M a g y a ro rs z á g i képviselő:

CONRAD ÉS TÁRSA Budapest, 
VI. kerület, Teréz-körut 15. szám.
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letek elszigeteltsége miatt még ugyanabban az ügy
ben is különféle gyakorlat honosodott meg. Erre leg
jobban azok a bányavállalatok tudnának felelni, ame
lyeknek két, vagy több bányakapitányság kerületében 
van bányászatuk. A bányakapitányságok különböző 
ügykezelésének a törvény- és rendeletek elavult 
voltán kivül az oka niég abban a nagy távolságon 
alapuló elszigeteltségen is nyugszik, amelyben eddig 
az egyes bányakapitányságok éltek egymástól. A kü
lönböző gyakorlat kifejlődésének egyik oka az, hogy 
az egyes bányakapitányságok mint teljesen önálló 
hatóságok intézik az ügyeket s a jogviszonyok ren
dezetlensége következtében igen sok függ a min
denkori bányakapitány egyéni tetszésétől.

Ezeken a bajokon óhajt segíteni a bányaható
sági szaktisztviselők évenkénti tanácskozása. Az 
egyöntetű gyakorlati eljárás biztosítása s a mai meg
gyengült jogbiztonság megszilárdítása szempontjá
ból rendkívül fontos a szaktanácskozás.

A bányahatósági szaktisztviselők helyes érzékkel 
megérezték azt, hogy nekik nem szabad addig várni, 
amig a törvényhozásnak fog tetszeni megajándékozni 
az országot egy uj bányatörvénynyel, amely egyöntetűvé 
fogja tenni a bányászati közigazgatást, nekik oda 
kell hatni felsőbb kötelességérzettől hajtva, hogy bá
nyászati közigazgatásunk a legkifogástalanabb legyen 
és a bányászat terén ne növekedjen napról napra tűrhe
tetlenebbé a ziiizavar és jogbizonytalanság

Mert azzal, hogy az egyes bányakapitányságok 
kiküldöttei az évenkénti szaktanácskozásokon esz
méiket kicserélik, bizonyos eljárási módban megál
lapodnak s ezt magukra hivatalos működésűk köz
ben irányadónak tekintik, rfiár igen sokat tettek a 
mai rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében. 
És ezeknek a szaktanácskozásoknak még egyik je
lentősége abban is van, hogy igy a bányatörvény s 
a bányászati közigazgatás megvitatására egyik leg
illetékesebb társaság jön össze minden évben, amely
nek megállapodásai lehetetlen, hogy befolyással ne 
legyenek az uj bányatörvényre, kibocsátandó rende
letekre és a hatósági gyakorlat kifejlődésére.

A szaktanácskozás ilyen módon való megtartá
sának tehát csak szívből örülhet a bányászati szak
közönség.

A legnagyobb elismerés illeti meg azokat, akik 
a bányahatósági szaktanácskozások eszméjét először 
fölvetették és nem szűnő buzgalmukkal ezeket a 
tanácskozásokat nyélbe ütötték. Ezzel nemcsak az 
ország bányászatának tettek hasznos szolgálatot, 
hanem, mi hisszük, magának a bányahatósági szak
tisztviselői karnak is.

Mi a legnagyobb reménnyel nézünk ezek elé a 
szaktanácskozások e lé ; uj, teremtő gondolatokat vá
runk tőlük, uj lüktetést ebben az eltespedt bányá
szati szakéletbe, ahol maholnap olyan tétlenség 
lesz, hogy még az Ítélet trombitája sem képes föl
ébreszteni és modern eszmék követésére sarkalni 
a kényelmes állásokban szunyókáló kincstári urakat.

A szaktanácskozás fontosságával ezzel végez
tünk is.

Azonban mi még ez alkalommal valamit a saját 
szakálunkra szeretnénk szóvá tenni.

A szaktanácskozmány állandó tárgyai közé a 2. 
pontban föl vannak véve a bányahatósági szerveze
tet és szolgálatot illető általános érdekű ügyek is. 
Nem tudjuk azt, hogy ezalatt a pont alatt milyen 
tárgyak kerülnek majd szóba az évenként meg-meg- 
ujuló szaktanácskozásokon. De lehetetlen, hogy ott 
majd a bányahatósági szaktisztviselők anyagi hely
zetéről is szó ne essék. Éppen ez az, amiről mi itt

az alkalmat fölhasználva szólni kívánunk. Még egy
szer kijelentjük, hogy ezt saját felelősségünkre és 
saját kezdeményezésünkre tesszük.

Először is köztudomású, hogy a bányahatósági 
szaktisztviselők a legképzettebb bányászati és köz- 
igazgatási tisztviselőink Jogászok, mérnökök, a ké
pesítésükhöz két diploma szükséges. Nagy gyakor
lati tapasztalattal rendelkeznek, melyet különösen a 
fiatalabbak külföldi bányáknál szereztek meg. A 
A bányászati szaktisztviselőnek, amig elvégzi a jogot, 
a Selmecbányái bányász főiskolát és két gyakorlott 
éve alatt megszerzi a mérnöki oklevelet, amig tehát 
megszerzi a képesítéséhez szükséges előtanulmányp- 
kat, kerek tiz hosszú esztendőre van szüksége. És 
akkor a harminc éves, kettős képzettségű bánya- 
eskiidt belejut a X. fizetési osztályba és ott marad 
a mindenkori pénzügyminiszterek jóvoltából 3—4 
évig. Ha valaki érettségi után elmegy számgyakor
noknak, többre viszi 30 éves korában, mint hogyha 
elmegy bányahatósági szaktisztviselőnek. Valóban 
szomorú, hogy ezeket a magas képzettségű és szé- 
leslátkörü szakközigazgatási államhivatalnokokat a 
pénzügyminisztérium még olyan elbánásban sem 
részesíti, mint a számtisztjeit A legsürgősebb szük
ség volna tehát arra, hogy ezeket az államhivatal
nokokat az állam legalább részben kárpótolná 
azokért a nagy szellemi és testi fáradságokért, amely- 
lyel hivatásuk betöltése közben meg kell küzdeniök. 
Már az is különös követelmény, hogy valakinek 
jogásznak és mérnöknek kell egy személyben lennie. 
Az ember elcsodálkozik, amikor ezekről a magas- 
képzettségü hivatalnokokról megtudja, hogy 35—36 
éves emberek ilyen munkakörben és ilyen különös 
képzettséggel alig 3600 koronáért szolgálják éven
ként a bányászat nagy érdekeit. És még hogy szol
gálják !

A bányakapitányság szaktisztviselői képzett
ségükkel, kötelességtudásukkal, széles látókörükkel 
és azzal a finom, úri fellépésükkel, amely őket más 
közigazgatási tisztviselőinktől olyan élesen megkülön
bözteti, a bányászati szakemberek között általános 
tiszteletet és megbecsülést vívtak ki maguknak. Ez 
az egy közigazgatási tisztikarunk az, amellyel kép
zettség tekintetében bátran odaállhatunk a müveit, 
nagy népek mellé. És mi a jutalom az állam részé
ről ? Az, hogy ezeknek a tisztviselőknek 80%-a a 
VIII. fizetési osztályban kénytelen leélni a szolgálati 
idejének 75%-át.

Hát mondjuk meg őszintén, hogy ez az állam 
részéről ezekkel az urakkal szemben a legnagyobb 
méltánytalanság. Nagy oka ennek az, hogy a bányá
szati közigazgatás a pénzügyminisztérium alá tarto
zik, ahol a szakemberek közül, ugylátszik, csak a 
fémkohászoknak van becsülete.

Az első dolog tehát, hogy a bányahatóságokat 
ki kell szabadítani a pénzügyminisztérium sorvasztó 
öleléséből s be kell osztani vagy a kereskedelmi, 
vagy pedig a belügyminisztérium fennhatósága alá, 
mint ahogy más országokban van, ahol majd nem 
fogják őket kevesebbre értékelni, mint a számtiszteket.

A második dolog, hogy a bányahatósági tiszt
viselők státusrendezését nem szabad tovább halo
gatni.

Egy ilyen hivatalnoki kar egyéneinek, ilyen kép
zettséggel és ilyen szellemileg és testileg megeről
tető foglalkozásban legalább is a VIII. fizetési osz
tályban kellene kezdeniük a pályafutásukat. És néz
zük csak meg a semetizmust, azt látjuk, az ország 
hét bányakapitánya közül csupán hat van benne a 
VI. fizetési osztályban. Amig a pénzügyigazgatók,
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erdőigazgatók és államépitészeti hivatalok vezetői 
majdnem kivétel nélkül bejutnak az V. fizetési osz
tályba, addig ez a bányakapitányokra, akik amazok
nál sokkal magasabb képzettségűek, nehezebb és 
veszedelmesebb foglalkozás-körben töltik el életüket, 
lehetetlen.

Az állami bányászati műszaki tisztviselőket néz
zük csak. A bányaigazgatók, gyárigazgatók az V. fize
tési osztályban vannak, pedig ezek nemcsak kép
zettség, hanem még a teendők nehézségét tekintve 
sem hasonlíthatók össze a bányakapitányokkal. Bi
zony mondjuk, nagy igazságtalanság az, hogy a hét 
bányakapitány közül legalább három-négy benne 
nincsen az V. fizetési osztályba és miniszteri taná
csosi rangban.

Ha az állami üzemeknek az utóbbi években 
való vajúdását megfigyeljük, azt látjuk, hogy a sok 
kudarcnak egyik oka az, hogy ezeknél az üzemek
nél sok helyen hiányzanak a szélesebb látókörű, te
remteni képes emberek. A bányahatósági szaktiszt
viselők között, szinte mondhatnánk, fölös számban 
vannak ilyen egyének. Az állami fémbányászat, szén
bányászat vezetőségét, a gáz- és petróleum-akciót 
el lehetne látni innen mérnök-jogászokkal, akik — 
mi hisszük — fényesen be tudnák tölteni ezeket az 
állásokat nagy tudásuk, gyakorlati tapasztalataik 
révén. Itt mindenesetre akadnának olyan üzleti és 
tehnikai érzékkel megáldott emberek, akik nem pos- 
ványositanák el a nagy gazd isági eszméket és nem 
fecsérelnék el tehetetlenségükkel a nagy nemzeti 
értékeket. Dehát hogyan is lehetne nálunk az arra- 
való embereket a megfelelő helyeken alkalmazni ?

A bányahatósági státusrendezést néhány évvel 
ezelőtt megkezdte az akkori pénzügyminiszter. A 
dolog most teljesen abbanmaradt.

A bányahatósági szaktisztviselőknek nagy sze
rencsétlenségük az, hogy nehéz foglalkozásuk miatt 
még eddig nem jutottak másod vagy harmadizigleni 
rokonságon valamelyik pénzügyminiszterrel. Bezzeg 
akkor nem lgnne a statusrendezés annál is inkább, 
mert a fedezetet is könnyen elő lehetne teremteni. És 
amig a múlt évben az állami bányászati szaktiszt
viselők tömegesen előléptek, addig a bányahatóságia
kat az előző évekhez képest visszaszorította a pénz
ügyminisztérium ki tudja miért

Állami bányászati műszaki tisztviselőnek lenni 
nem valami fényes dolog, megfelelő adag protekció 
nélkül. És a mi bányamérnök jogászainknak még 
azokénál is rosszabb aránylag a dolguk.

Mi csak csodáljuk azt a türelmet és megadást, 
amellyel ezek az urak a pénzügyminisztérium részé
ről jövő mellőzést viselik. Elvégre egy mérnök jogász 
hivatalnok csak elvárhatná azt, hogy a pénzügymi
nisztérium méltányolná annyira a munkáját, mint egy 
végrehajtóét, vagy egy számtisztét.

De mi esküdni merünk rá, hogy az illetékes

tényezők közül soknak fogalma sincsen a bányaható
ság munkájáról.

Mi tehát más tanácsot nem adhatunk a bánya
hatósági tisztviselőknek, ha nem akarnak teljesen 
lemondani, hát mozogjanak. Mozogjanak az illetéke
sekhez vezető utón, vagy ha úgy tetszik, a nyilvá
nosság előtt a sajtóban. De mozogjanak és kérjenek, 
mert a pénzügyminiszterek nem igen törődnek a 
bányahatósági szaktisztviselők bajával.

És nagy igazság van abban a közmondásban, 
hogy szemérmes koldusnak üres a táskája.

1913 junius 15. (24. szám.)

Eljárás és készülék ércek föltárására.
II.

A m últ szám unkban tözölt cikket a készülök ugy- 
novczett otetőszerkezetének ism ertetésével fejeztük  be. A 
3. ábrán feltün tetett m etszetben az előrelejtő csatornák nem 
láthatók, a 4 , és G. ábrán azonban szem léltetve vannak.

A. 4 ,  5. és 6. ábrán látható vezetőelomck (44) és (45) 
karim ákkal ellátott (42) belső és (43) külső hengeres falak
ból, a (4G) választófalból, sugárirányú  keverő és hőelosztó 
(47) bordákból, az ércQt olőrevezető (48) és visszafolótorelő 
(49) átjárócsatornákból állanak. A vezetőelem ek közé ik ta 
tott botétolomok egy-egy gyü rüa laku  (50) lemezből állanak, 
am elyen az előrp, illetve visszafelé haladó érc átbocsátására 
való (51), illetve (52) nyílások, a gyüriia lakban  körülfutó 
(53) és (54) k iem elkedések és sugárirányú  keverő és hő- 
elosztó (55J~ bordák vannak  elrendezve. Azon karim ák, 
am elyekben az érc előrehalad, a betételem ek baloldalán, 
azok pedig, am elyekben az érc visszafelé mozog, a betét- 
elem ek jobb oldalán vannak. Az átjárócsatornák  a megfelelő 
oldalra lojtenok s az érc előrehaladását előidézők a 6. ábra 
alsó felén, a visszafelé vezetők pedig ugyanezen  ábra felső 
felén vannak szem léltetve. Az előr vezető (48) átjárócsator- 

ák (5G) beümlési torkolata az előremozgó ércet tartalm azó 
cam rák egyikébe jiy ilík , ahonnan a csatorna a szom szédos, 
visszafelé mozgó ércet tartalm azó kam rán át, attól elzárva, 
balfelé nyúlik  és az ércet (57) kiöm lési torkolatán és a 
határos betét-elem  (51) nyílásán  át a következő baloldali, 
előremozgó érctörm elék fölvételére szánt kam rába ontja. A 
visszafelé vezető (49) átjárócsatornák (59) beömlési torkolata 
viszont a visszafelé mozgó ércet tartalm azó kam rák  egyikébe 
nyílik, ahonnan csatorna a szomszédos előromozgó ércet 
tartalm azó kam rán  át, attól c lz á rv t, jobbfelé nyúlik  és az. 
ércet (59) kiöm lési torkolatán határos betét-elem  (52)
nyílásán a következő jobboldali, visszafelé mozgó érctörm e- 
lék fölvételére szánt térbe ontja.

A m ost le írt elem ek sorát ism ét egy különleges elem 
zárja be, am ely az érchaladási iránynak  m egváltozását esz
közli. Ezen a G. ábra  bal szélén látható irányváltoztató 
elem, lényegileg a vezetőelem ekhez hasonló, azonban előre
lőj tő (GO) átjárócsatornái a (Gl) -álasztófalának baloldalára 
eső térbe n jálnak, ahelyett hogy azon, m int a többi vezető
elemnél, keresztü lhaladnának. Ezen tere t egy  (62) fenék- 
lem ez zárja, am elytől a m ár leírtakhoz hasonló visszafelé
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m inthogy t. i. a visszafelé mozgó amfidált érc a boömlő 
őre m ellett halad  el és eközben az utóbbinak átad ja  saját 
m elegének egy részét. E nnek eredm ényekép nem csak hogy 
v isszatartjuk  a m eleget az am üdáló készülékben, m inthogy 
a sokkal alacsonyabb hőm érsékletű bcömlő érc a m ár amíi- 
dált érc m elegét m ég annak  kiömlése előtt elvonja, hanem  

m eleg egyenletesen is oszlik el az érctörm elék egész 
ümegében, ami a hőm érséklet h irtelen  em elkedésének elejét 

ve. A rendszer regeneráló volta tovább;' nem csak azért 
fontos, m ert igy tüzelőanyagot takaritunk  m eg és az ellen
őrzés kevésbé szükséges, hanem  m ég inkább azért, hogy a 
reakcióhőnek a folytonosan utánaöm lő érctöm egre való el- 
osztódása folytán a reakció a szulfát keletkezéséhez szük
séges hőmé ’sékle határain  belül menjen, végbe. Oly anya
gok hővel történő kéz élésénél ugyanis, am elyek a vegyi 
reakcióhoz bizonyos m eghatározott hőm érsékletet k ívánnak 
meg, az ellenőrzés k isebbithetősége szem pontjából rendkívül 
fontos, hogy a kem encének és tarta lm ának  kevés hajlandó- 
ága legyen ezen m eghatározott hőm érsék m egváltoztatására.

lejtő (63) á tjárócsatornák az ércet visszafelé terelik, hogy 
az m ost m ár ellenkező ’ányban haladjon keresztü l az 
amíidáló dobon.

f S W .
'•sitése a szoniszé-

(4~>) karim f közbeeső betét-
üsszeszegecseljiik-; vagy m ás módon 

kö is vezetőelomek belső (44) karim ái a beté
ele gyiiriialaku (5.‘>) kiem elkedéseihez illeszkednek 
keverőbordák k; •ákb.* ’áltakozva helyezkedni*
el. Az elem ek ilye m egyesítése ut;' a vezetőelem ek belső 
(42) hengeres falai, tovább;' a beté emek belső szélei 
folytonos (64) fiitőosatorní alkotnak, am elyen az ércher 
vezethetünk. E célra bárm inő hőforrást, például a rajzon 
jelzett (65) égőt alkalm azhatjuk, am elynek m elege átvonul 
a (64) íiitőc/atornán, miközben az ezt körülvevő- ércet hevíti 
és a m;' em lített ()U) huzam esatornán távozik el.

A leirt ék m űködése következő A (10) töl
csérbe töltött érctörm eléket (15) csiga a (27) összekötő- 
darabb; tereli, ahonnan az jobbról balirányban. átvonul a 
leirt elemekből összeállított forgódobpw, m ajd visszat;' bal
ról jobb irányb; a (40) nyílásokon a (41) torokba ömlik. 
A ke verőbordák tiltakozó elrendezések folytán egyrészt 
kevésbé gátolják u’c mozgását, m ásrészt azt egyik oldal
ról ási<ra tologatják. Ha szükség van hevítésre, a (64) 
fütőcsatornán át m eleget vezetünk, am ik is az érc folyto
nosan m elegszik, mi m ellett a hevítés regenerative történik,

X.<ZÍt'd.

W H }
Világos, hogy ha a reakció fentartása  végett hozzáadott hő 

a készülékben meglévő hőhöz viszonyítva csekély, a hőm ér
séklet ingadozása sziik határok  közé szorul. Ha valam ely 
érctöm eget regenerálás nélkül 1000 fokra hevítünk, nyilván
való, hogy evégből ötször annyi hőegységet kell hozzáad
nunk, m int am ennyit akkor kellene, ha a regenerá lás olyan 
hathatós volna, hogy a készülékből kiömlő érc hőfoka csak 
(200) fokkal volna m agasabb, m int am ellyel a készülékbe 
kerü lt s az előbb em litott esetben a hőm érséklet úgyszólván 
ötszörte gyorsabb változásoknak volna kitéve, m int az utóbbi 
körülmények között.

Az itt leirt amfidáló készü lék  gyakorlati a lkalm azásá
ban kitűnt, hogy ha  csak annyi hőt vezetünk bele, am ennyi 
a sugárzás folytán ós a k iü ríte tt ércben eltávozik, a reakció

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz. 6~  lEnEl°-n,
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
(B|209ő|8G9|24.) J '
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hőm érséklete állandóan m egm aradt a szulfát keletkezéséhez 
m egkívánt hőfokon és a kezeié átm ent érc körülbelül 
200 fokkal m agasabb hőfokon távozott, m int aminővel be
vezettük, miközben a készülék  m űködése oly .abaly. íriie 
megy végbe, hogy a kezelőnek *sak alkalm ilag kell 
ellenőriznie.

A késziilé 
í ”désének 
nossága az érc
nek az ide-oda tolo
gató mozgás ered
m ényezte benső ke
veredő folyt;' 
egyszerre nagy
m ennyiségű érc ha
tékony an kezelhető.
Az amíidáló ké 
lékbe végbemenő 
vegyi folyam at 
kezelt m inem ii- 
sége szerint válto
zik. l la  rézszulfátot 
akarunk  előállilani 
oly *ekl)ől, am e
lyek ezen célra ele
gendő ként ta rta l
m aznak, a le irt lég- 
vezetőcsatornán megfelelő sz; pl.
szele]) alkalm; .ása m ellett lovegőt
a készülékbe, am ikor is a hőm érsékletet a vas- ’';zszultY 
disszociációhőfoka között:, előnyösen kb. f>r>0 C°-on tartw  az 
oxydálódó réz egyesül az oxydálódó kénnel. A szakem bernek 
számos mód áll rendelkező. hogy a hőmérsékletet, a kívánt 
fokon tartsa. M egjegyzendő azonban, hogy sok esetben a reak- 
íió elegendő vagy kelleténél tölj hőt ejlcszt, am ikor 
külső hő forr;' 'ak üzem m egindításakor van szüksé*»* 
és ha kell, m estersége, hűtést, pl. fúvókat- alkalm azunk, 
hogy a hőm érséklet a rézszulíV disszociációhőfokon túl ne* 
em elkedjék.

Ha m agában az ércbe oglalt alkotórészek nem alkal
m asak az amfidáláslioz hőm érséklet föntartásár«. 
szénnel vagy más tiizeloany. ’agy nagyobb kéntartalm ú 
érccel köve rlietj ii k.

V! . j b r d

A főváros kőbánya-üzlete.
Budapestnek egyöntetű, a kerületük érdekeit igaz

ságosan felölelő kövezőprogramja még ma sincsen. Az 
ut- ís csatornaépítési ügyosztály állítólag doldozik egy 
ilyen nagyszabású tervezeten, amelyet egyébként sürii 
homály fest. Az ügyosztály első ilyirányu ténykedése 
természetesen egy nagyszerű, közel kétmilliós üzlet 
megkötésében nyilvánul meg, illetőleg akart megnyil
vánulni, mert a főváros pénzügyi bizottsága egyelőre 
áthúzta az ügyosztály elsietett számításait.

izekből a .ámításokból csodálatosképpen az 
tűnt ki, hogy a fővárosnak ez a tervezett rossz üzlete 
alapjában véve egy páratlanul fényes üzlet, amelyik 
nagyobb nyc ■ üget fog p roduká ln i (!) városi kezelés 
mellett, mint magán üzem bon. Ezt mindenki készséggel 
hitte el, mert hiszen köztudomású tény, hogy nálunk 
az állami és községi üzemek gyors, fürge üzleti ad
minisztrációja, közismert üzleti élelmessége, rend' 
szorint nagyobb üzleti eredményt produkál, mint a 
nehézkes és aktaszerüen dolgozó magánvállalatok. 
Példa rá szénben a Salgótarjáni, Magyar Általános 
Kőszénbánya, vasbí a Stég és a Himamurányi s 
ezekkol szemben viszont jó példák az állami vasmű
vek, de különösen az állami szénbányák. Es főleg 
akkor remélhető a községi üzem jobb üzleti eredm é
nye, amikor — mint mostani esetben — a kezdet 
kezdetét, vételt magát is szörnyű módon, soha 
helyre nem hozhatóan elhibáznák. Nincs okunk ki
váló .akemberne F ock  E de  tanácsnoknak és ügy
osztályi' >\k optimjsztilvus számításainak „matematikai“ 
helyességében kételkednünk, azért csak annyit jegy- 
zünk meg e helyütt, hogy a gyakorlat igazi, tapasz
talt üzletemberek reális számításait sem respektálja 
mindig.

Ezeket vette figyelembe a főváros pénzügyi bi
zottsága, amikor az ügyosztálynak visszaadta az elő
terjesztést, szükségét látván annak, hogy iizemot, 
könyveket és mérlegeket szakértőkkel újból átvizsgál- 
tassák s a telepet ugyancsak *zakér lökkel újból fol- 
becsültessék. A mig ezek történtek, a tulajdonosok 
sietve engedtek az árból százezer koronát s fognak 
még — mi mondjuk ezt — nagyobb engedményeket 
tenni a felbecsülés s a könyvek ujabb átvizsgálása 
fo'yamán, ám a finoüi üzletből nem lesz semmije mert 
ki fog derülni, hogy a főváros mindenképen rossz 
üzletet kötne. Érthetetlen különben, hogy a főváros 
mi^rt ragaszkodik a korláti ba?altbányahoz, amelynek 
átvétele részvényok vásárlásával van komplikálva 
amelyik nagyon messze esi 1c Budapesttől s oly kiter
jedésű, hogy a főváros ki nem használhatja. A korláti 
kőkockák pedig, amelyekkel a Baross utcában kísér
leteztek, nem váltak be. Az útépítési ügyosztályban 
őrzik a Baros utcai korláti diszkockákat, amelyok két 
évi használat után széttöredeztek. Csodálatos ez a ra 
gaszkodás a korláti bányához, amikor M agyarország
nak alig van oly része, ahol kőbányák és sokkal 
különb bazaltbányák 110 volnának; a városházára pl. 
tizennégy bazaltbánya ajánlata érkezett be.

Ugylátszik, ezért volt sürgős az üzlet por- 
fektuálása ?
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M ni t szám unkban rövidé 
je len te ttük  m ár, hogy Faller 

K ároly kir. főbányatanácsos, a bányászati főiskola
rendes anára, életének 5(5-ik ''íbc* elhunyt. Faller 
K ároly főiskolának kiváló 'ágú tan;' volt,
a legképzettebb, legjobb bán j'í egyik akinek
elméleti kutatásait gyakorla ti tapasztalatait külföld 
is elism erte. F aller Károly tanár 1857-ben született 
Selm ecbányán, hol aty ja  a bányászati ós erdészeti akadém ia 
tanára  volt. A fém kohászati szakot 1878-bí végezte s 
nagybányai bányaigazgatósághoz nevezték ki gyakornoknak. 
Állami szolgálatát a horgospataki ezüstkohónál kezdte, ahol 
gyakornoki m inőségben, a kohó vezetésével bizták meg. 
1880-ban N agybányára kerü lt v í s s z í  m ajd a kapniki kolió- 
és lugzómiiliöz kü ld ték  ki az akkoriban végzett k isérletek  
ellenőrzésére. 1881-ben a budapesti fémjelző- és beváltó- 
hivatalhoz helyezték át. 1882-ben a S e l m e c b á n y á i  központi 
kohóhivtítal kém lője lett s 'ig ugyanabban az 'évben a 
Selmecbányái bányaiskolához nevezték ki a kohászat taná
rává. Kilenc évet töltött ebben az állásában s ezalatt az idő 
alatt bő alkalm a nyilt a hazai bányák és kohók tanulnu 
nyozására. 1891-ben a Selmecbányái központi ezüstkohó 
üzem vezetője lett. 1892-ben főnök m inőségben a tajói réz
kohóhoz helyezték át, m ajd a kohó m egszüntetése után, 
1893-ban a Selmecbányái bányakerü leti vegyelem zőhivatal- 
hoz osztották bo. 1894-ben kohófőm érnökké lépott elő s 
A ranyidkára küldő.ték, hol hivatalfőnök lett. U gyanennek 
az évnek a végén a bányászati és erdészeti akadém ia fém kohá
szati tanszékére hív ták  meg. Főbb m unkái A fém kohászat- 
tan kézikönyve. N égy kötetben. Fö ldünk jégkora. A vas 
geológiája. A fém ek olvasztása elektrom os utón. A tellur. 
Az ujabb robbanóanyagokról. Az Aluminium. A seien m aga
tartása  az elektrom os áram körben. UtazásT jegyze tek  N ém et
országban és Belgium ban. E lektrom os liőfejleszté \  A skandi
náviai félsziget bányászati és kohászati viszonyé

Kinevezés. Őfelsége Fekete Zoltán főiskolai rend kivüli 
tanárt a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti főisk 
Iához a VII. lizetési osztályba rendes tanárrá  nevezte ki.

A m. kir. pénzügym iniszter Steincr Lajos segédm érnö
köt a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
bányam éréstani tanszékéhez tanársegéddé nevezte ki ; Sokol 
V alér eddigi tanársegédet pedig segédm érnöki m inőségben, 
a sulm ccbányai m. kir. bányaigazgatóság terü letére  helyezte át.

A bányászati szaktanácskozásról lapunk vozotő cik
kében irunk részletesen. E helyütt csak azt a kevesek 
által ismert tényt említjük fel, hogy az egész bányá
szatra nézve oly rendkívül fontos és üdvös tanácsko
zás eszméjét Hajdú Lajos dr. ügyvéd, oki. bányamér
nök vetette fel. A kiváló főbányatanácsos fáradozásá 
nak és lelkes agitácíójának köszönhető, hogy az eszmét 
röviddel azután, hogy Hajdú dr. publikálta, meg is

valósították. A tanácskozás előkészítéséből, a program 
összeállításából most is oroszlánrész jut neki, mint a 
tanácskozás mindenkori főtitkárának. El kellett ezt 
végre mondani róla, mert közismert szerénysége el- 
tagadtatja velő érdemes munkásságát.

A Rapp Romhányi Kőszénbánya r.-t. közgyűlése.
Mint a hozzánk beküldött meghívóból látjuk, a 
Rapp-Romhányi Kőszénbánya r.-t. 2-ik évi rendes 
közgyűlését junius 27-én féltizenkét órakor tartja 
Losoncon a Takarék és Hitelbank r.-t. üléstermében. 
Az 1911. évben egymillió korona alaptőkével alakult 
részvénytársaság első évi mérlegében 37.000 korona 
veszteséget tüntetett fel, mig a mostani 2-ik évi 
mérlege az első évi veszteséggel együtt 145.607 ko
rona 25 fillért mutat. Ezen nagynak látszó veszte
ség azonban nagyon redukálódik, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy a föld és házbérlet cimén fizetett össze
gek, alapítási költségek, az egész évi tisztviselői 
fizetések, sőt az üzemi befektetések is veszteségnek 
vannak feltüntetve.

Egyébként a Rapp-Romhányi Kőszénbánya r.-t. 
újabban egy második táróval ismét nagyobb szén
területet tárt fel és készített elő lefejtésre, amely a 
bánya termelő és szállítóképességét csak növelni 
fogja úgy, hogy a Magyar Államvasutakkal kötött 
szállítási szerződés alapján az Államvasutak részére 
is megkezdhetik a szállítást.

A Selmecbányái főiskola ügye. Régebbi számaink 
egyikében egész terjedelmében közöltük a memoran
dumot, amelyben Selmecbánya városa a mostani 
bányászati és erdészeti főiskolának műegyetemmé 
való kifejlesztését kéri a minisztériumtól. A memo
randumot megküldötték az összes törvényhatóságok
nak is, amelyek lelkesen szállnak sikra a főiskola 
kifejlesztéséért. Horváth Kálmán polgármesterhez 
újabban a következő átiratok érkeztek:

Xógrádvármegyc törvényhatósági bizottságának folyó évi 
m ájus hó 16-án tarto tt rendes közgyűlése a következő hatá
rozatot hozta „A törvényhatóság közönsége általában is 
híve lévén az egyetem ek decentralizációjának, illelőleg an 
nak az irányzatnak , hogy az ország ily célból megfelelő 
vidéki városaiban egyetem ek, egyetem i faku ltások  és ezek
kel egyenlőrangu főiskolák létesitossenek, m ásrészt, in d ít
tatva az á tira tban  fölhozott, különleges m éltánylást érdem lő 
kö rü lm ények tő l: határozatilag  kim ondja, hogy a szóbanforgó 
m űegyetem ek Selm ec- és Bélabánya szab. kir. városban lé
tesítése érdekéből, az á tira t szellem ében, tám ogató kérelem 
mel fordul a vallás- és közoktatásügyi m. kir. m iniszter ú rhoz“ 

Pozsony szab. kir. város tanácsának  1913 m ájus 17-én 
tarto tt ülése a következő határozatró l értesíti a város pol
gárm este rét : „F. évi jan u á r hó 16-án, 431/11. kgy. 1912. sz.

I FALLER KÁROLY, j

Blackman
ventilátorok, 
exhaustorok, 

fűvók minden célra

S z e l l ő z ő
szárító, szívó 
berendezések

M a g y a r  S z e l lő z ő  M ű v e k
Budapest, VII., Aréna-öt 80. (37931a 863 35) T  eíefon: József 26—56.
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a. hozzánk in tézett m egkeresésére é rtesítjük  a t. Címet, hogy 
törvényhatósági b izottságunk Selmec- és B élabánya sz. kir. 
város közönségének a bányászati és erdészeti főiskolának a 
budapesti József-m üegyetem m el leendő egyeurangusitása  é r
dekében a m. kir. korm ányhoz in tézett íö lira tát hasonló 
szellem ű ío lirattal a legm elegebben pártolta."

A harm adik  á tira t Liplóvármegyéböl jött, m elynek kö
zönsége, 1913. évi m ájus hó 19-én tarto tt közgyűlésén  hozott 
alábbi határozatáról értesíti a p o lg á rm es te rt: „Liptó várm egye 
közönsége Selmec- és B élabánya közönségének á rira tá t köz
érdekű  voltánál fogva, m agáévá teszi s u tasítja  a várm egye 
a lispárjá t, hogy erről, je len  határozat kapcsán, a m iniszter- 
elnök, a pénzügyi, a vallás- és közoktatásügy, valam int a 
földm ivelésügyi m in iszter u rak a t értesítse.

Elhanyagolt bánya. A zalatnai b á i^ ak ap itá n y ság  felhívja 
a K áptalani Szent H árom ság bányatársulato t, hogy a lm nyad- 
niegyci Pojana község határában  l'ekvő bányatelkeit, am elyek 
üzem en k ivül állanak, helyezze tartós üzem  alt m ert 
különben a hivatalos e ljárás során  a bányajogositványok 
el vonatnak.

Felszámol a Kapriorai Márványbányák r.-t. A vállalat 
lej közelebbi közgyűlésén mondja ki a felszámolást. Ez 
azért meglepő, mert a vállalat legutolsó mérlege nye
reséggel zárult és az előző évek veszteségével szem
ben az üzem immár aktívnak mutatkozik.

Tanulmányút. A selmeci főiskola negyedéves vas
kohómérnökhallgatói, Barlai Béla dr rektor és? Lány 
Károly főiskolai tanárok vezetésével, folyó hó 6-án 
indultak külföldi tanulmány útra. Tanulmányutj ukon a 
németországi és a bécsi vasmüveket, gyárakat és 
technológiai gyűjteményeket fogják megtekinteni s 
folyó hó 21-én térnek vissza Selmecbányán.

A Selmecbányái bányaiskola évzáró ünnepét junius 
elsején tartották meg. A kedves ünnepséget a bánya
iskola „Jó szerencsét“ köro rendezte. A kör jövő tan
évi elnöke, Jablonovszlcy Márton lelkes megnyitóban, 
a mostani elnök, Császár Kálmán pedig szép záró
beszédben buzdították tanulótársaikat a kitartó mun
kára. Székely Vilmos igazgató-főmérnök megköszönte a 
vendégek érdeklődését s bezárta az ünnepet.

Gyárvizsgálat Vajdahunyadon. Az állami vasgyárak 
felügyelő-bizottsága o hó 2 án tartotta meg Vajda
hunyadon a rendes évi gyárvizsgálatot. A bizottság 
tagjai vo ltak : Barvits Albin és Tichtl János nyug. 
kereskedelemügyi miniszteri tanácsosok, Mály Sándor 
és Grünn János dr pénzügyminiszteri tanácsosok, 
Vajkay Károly miniszteri tanácsos, központi igazgató 
és Lichtsclieidl Lajos államvasgyári főfelügyelő.

A gyárvizsgálat folyó hó 3-án a reggeli órákban 
vetto kezdetét és Buczelc József gyárfőnök kalauzolása 
mellett majdnem az egész napon át tartott. Megszem
lélés tárgyát képezte főleg az időközben létesített uj 
berendezések működése. A vizsgálat befejezése után 
a bizottság teljes megelégedésének adott kifejezést.

Másnap Boltbarlangra utazott a bizottság, hogy a 
kincstári faszénüzemet is megtekintse.

Balesetek. Megemlékeztünk már Klancsék József 
pécsbányatelepi bányamunkás halálos balesetéről. A 
pécsi kir. ügyészség már befejezte a vizsgalatot s meg
állapította, hogy a munkaadó részéről semmi mulasz
tás fenn nem forog. A vizsgálat kiderítette ugyanis, 
hogy a biztonsági lámpa teljesen rendben volt s a 
végzetes baleset, minden jel szerint, a szeroncsétlen 
bányász vigyázatlanságából történhetett.

Egédi József 36 éves mecsekszabolcsi bánya
munkás, a Ferenc Józsof-szénosztályozó telepen dol
gozott. A szénnel rakott kocsit a lovakkal a mérleg 
felé huzatta s a mérlegnél ki akarta fogni a lovakat. 
Eközben történt, hogy a homlokát véletlenül a kocsiba 
ütötte, úgy hogy elszédült és a kerekek alá esett. 
Jobb kezét és lábát összeroncsolta a súlyos teherrel 
rakott jármű. Egédit a kórházban ápolják. Négy gyer
meke van.

Tóth Ignác a szabolcsmogyoi Kenézlő községből 
vándorolt Amerikába, ahol Standfordban egy bányá
ban kapott alkalmazást. A 32 éves bányászt egy másfél 
tonnás kődarab halálra zúzta. A szerencsétlent más 
állapotban lévő özvegye és három gyermeke gyá
szolja. A szerencsétlenség halla*ára egy orosz nőtlen 
bányász kijelentette, hogy bár inkább őt találta volna 
a kő, mint a szegény családos magyart. Másnap ezt 
az oroszt elkapta a gép, elvágta mindkét lábát, úgy 
hogy magyar kollégájával egy sirba temették.

Az almásvölgyi vasút. A bozovicsi állami szénbánya 
ideiglenes beszüntetését azzal okolta meg a pénzügy
minisztérium, hogy a szén elszállítására nincs vasút. 
A Bozovicsig terjedő vasútvonal kiépítése már évek 
óta k isé r t; legutóbb a Magyar Épitő Részvénytársaság 
ajánlatot tett a vonal közös megépítésére, miután a 
pénzügyminisztériummal a megegyezés nem sikerült, 
a részvénytársaság a kapott előmunkálati engedelem 
alapján egyedül fogott hozzá az almásvölgyi va^ut 
létesítéséhez. A terv az volt, hogy az államvasut 
an ina—kirsai iparvasutját erősebb alapépítménnyel Bo
zovicsig vezetik. Most tartották meg végre Halászig 
László m iniszteri'tanácsos vezetésével a vonal köz- 
igazgatási bejárását, de a sok viszontagságnak most 
sem szakadt xvége ; a kereskedelmi miniszter képvise
lője a vidék érdekeltségének álláspontjára helyezkedett 
s utasította a Magyar Épitő Részvénytársaság képvi
selőjét, hogy a bozovics—aninai vasútvonal helyett a 
bozovics—kirsa—marilla—oravicabányai összeköttetést 
vigyék keresztül. Az aninai beágazást nem is tárgyal
ták, hanem utasították az engedményes társaságért, 
hogy a Marilláig kiépített vonalnak közvetetlon a? 
oravicabányai állomáshoz való becsatlakozását tervez
zék meg.

A. Magne&itipar é s  Bányászati R észvénytársaság
mérlege ismét nagy “veszteséggel zárult. A vállalat
nak a stájerországi Arzbachban és Szent Jacobban 
niagnezitbányái, Horvátországban pedig szénbányái 
és petróleum-telepei vannak. A társaság a 2,000.000 
koronára fölemelt alaptőkéjét már két alkalommal 
elvesztette. 1910-ben 592.360 korona, 1911-ben 
738.920 korona, most pedig 800.116 korona veszte
séggel zárult a mérleg. Éppen ezért az igazgatóság 
javaslatot tett a legközelebbi közgyűlésnek az egy
millió korona részvénytőke leszállítására, a részvé
nyek lebélyegzésére és összesítésére, egyben pedig 
javasolja az alaptőkének uj részvényekkel való föl
emelését. A társaság a horvátországi olajterületein 
túladni szándékozik s erre vonatkozóan a közgyűlés 
döntését kéri.

Beruházások a Máv. fatelitö telepein. A kir.
államvasutaknak ez idő szerint Sofronyán, Mczőteleg- 
den, Nagycnyeden és Perecsenyen van talpfatelitő 
telepe, amelyeken a kereskedelmi miniszter intézke
dése értelmében az üzem gazdaságosabbá tétele ér
dekében uj berendezéseket állítanak elő, hogy ezek 
segélyével a talpfák fel- és lerakása, valamint a 
kengyelkocsiknak a telitőhengerekből való kihúzása és 
betolása géperővel történhessen. Egyelőre a mező- 
telegdi és sofronyai telepoket látják el ilyen gépészeti 
berendezésekkel, melyeket már a nyár folyamán hasz
nálatba vesznek, de a teendő tapasztalatokhoz képest 
a másik két tolitőtelepen is rövid időn belül előállítják 
az említett berendezéseket. Értesülésünk szerint a 
mezőtelegdi és sofronyai berendezések kivitelével 
Épp és Fekete céget bízták meg.
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Kutatás arany után. Csikmegyébon, Gyergyófalu 

határában, a Bucsin-hágó közelében némot vállalkozók 
aranyéré után kutatnak. Az eredmények biztatók s a 
kutatók már több zártkutatmányt jelontettok be a 
zalatnai bányakapitányságnál.

Elvont bányajogositvány. Az iglói bányakapitányság 
az Igló város határában fekvő Andreas védnevii bánya 
jogositmányát elvonta, mert a tulajdonosok az ismételt 
felhivás dacára som votték fel az üzemet. A bánya 
részvényesei között volt az Oborschlesische Eisenbahn
bedarfs- Action- Gesellschaft is.

Közgyűlések. A Brassói bányarészvény társaság junius 
hó 23 án tartja Amsterdamban évi közgyűlését; a 
rendes közgyűlés után rendkívüli közgyűlést tartanak.

A Melocco Péter cementárugyár és építési vállalat r.-t. 
junius^l6-án tartja Vl-ik évi rendes közgyűlését. 1. Üz
leti költségok számlának 142.334-39. 2. Kamat 50.270-51.
3. Nyeroségegyonlog 4.660*67. 1. Veszteség- és nyoro- 
ségszámlától 1911. évi áthozat 2.257 50. 2. Gyártmá 
nyok és épitkozésok jövedelme 195.014 07.

A „Dunántuli bányavállalatok r.-t. junius hó 23-án 
Budapesten tartja rendes évi közgyűlését.

A „Budapesti vas- és acélhengermü r.-t“ junius hó 
22 én tartja rendes közgyűlését.

Az Egeresein kőszénbánya \-t. junius hó 27-én 
Budapesten tartja VI. rendes közgyü'ését.

A .Magyar kerámiai gyár \ - t*  junius hó 19-én 
Budapesten tartja rendes évi közgyűlését. N^yereség- 
és veszteségszámla Tartozik: Költségek, úgymint 
tiszti fizetések, felügyelő-bizottság tiszteletdija, iroda- 
bér, hirdetések, nyomtatványok 144.813-02. Kamat
számla 17.506*35. Adó 25.485-10. Botogsegélyző-pénztár 
9.304*36. Veszteség értékpapírszámlán 850* Érték
csökkenési tartalék 150.000*—. Tiszta nyereség 
259.298-16, múlt évi áthozat 28.145*35 =  287.443*51. 
Összesen 635.402*34. K övetel: Nyoroségáthozat az
1911. üzletévről 28.145*35. Ingatlanok utáni bérjövede
lem 10.542*36. Gyártási számla 596.714*6íT Összesen 
635.402*34.

A Bihar-Szilágyi olajipar r.-t. juflius hó 18-án 
Budaposten tartja XX-ik évi közgyűlését.

A Hazai kőolajipar r.-t. junius^ hó 28-án tartja VI. 
évi rendes közgyűlését.

Magnezit ipar és bányászati r.-t. junius 21-én tartja 
hatodik rendes közgyűlését, amelyen a részvénytőké- 
nok a részvények lebélyegzése és összesitéso utján 
való leszállításáról, a részvénytöko felemeléséről hatá
roznak. Az igazgatóság megbízást kér az olajterűiét 
értékesítésére. A mérlegtételek a következők Vagyon : 
Pénztár 5219 K 57 f, ingatlanok 299.553 K 64 f, bánya- 
értékek és bányajogok 290 000 K, gyári épületek 121.572 
K 45 f, gépek és felszerelések 53.000 K, iparvágány, 
fék- és drótkötélpálya 62.929 K 28 f, leltár 61.337 K 
50 f, letétek 16.300 K, nyersáru és készárukészlet 
32.555 K, adósok 39.451 K 77 f, veszteség 800.116 K 
40 f, összesen 1,782.235 K 61 f. T ehor: Részvénytőke
1,000.000 K, hitelezők 779.291 K 20 f, átmenoti tételok 
2944 K 41 f, összesen 1,782.235 K 61 f.

A Szénkereskedelmi r.-t. junius hó 26-án tartja 
III. évi rendes közgyűlését. A m érlegtételok: Veszte
s é g : Üzleti költségek 11.307 K 49 f, könyvek és nyom
tatványok 1523 K 84 f, irodabér 2434 K 01 f, raktárbér 
1305 K 60 f, értékcsökkenés 1489 K 18 f, veszteség 
követeléseinknél 4931 K 33 f, igazgatósági tisztifizetés

(lakbér) 28.638 K 64 f, utazási költség 3715 K 69 f, 
fuvardijak 152.794 K 96 f, adó 7502 K 47 f, összeson 
215.643 K 21 f. N yeroség: Nyereségáthozat 1911. évről 
8000 K 62 f, nyereség különfélo szénfajoknál 172 487 
K 36 f, kamatbevételek 24.418 K 90 f, adómentes 
értékpapírkamat 779 K, folyó évi veszteség 9957 K 
33 f, összesen 215.643 K 21 f.

Uj iszap-lebocsátó berendezés gőzkazánokhoz. A Gerdts 's 
Strauch, bremeni cég Gcsira név alatt egy uj berendezést 
hozott piacra, amelynek segítségével a kazánban kivált ká
ros hatású iszapot igen alaposan és e mellett igen egysze
rűen és kényelmesen eltávolíthatjuk. Üzemközben úgy nyit
hatjuk a szelepet, hogy lábunkkal egy emeltyűt nyomunk
lo, vagy pedig ogy kézi-láncot rántunk meg, a szelep zárá- 
rását a gőznyomás eszközli.

Igen lényeges körülmény, hogy a „Gestra“ szelep két 
egymástól független kúppal van fölszerelve, miáltal kettős 
záródás és biztonság létesül, úgy, hogy a viz szivárgása 
kivan zárva. Hasonló lebocsátó-szepeleknél előfordult, hogy 
a kazánviz nagymérvű szivárgása folytán a viz szine any- 
nyira alászállt, hogy a kazánfal áttüzesedett. A „Gestra“ 
berendezésnél az meg nem történhetik. Igen örvondetes, 
hogy végül sikerül oly iszaplebocsátó szelepet konstruálni, 
amelyik az eddigiek hátrányait kiküszöböli.

Ismét csökkennek a vasárak Németországban. A né
met vasfogyasztási viszonyok egyre gyengébben ala
kulnak, aminek a vasárak további leszállítása a kövot- 
kozményo. így  legutóbb a rudvas bolföldi árát szállí
tották le cca 3 márkával, amivel azonban még nem látják 
elérkezettnek az alsó határt. A gyengülő export 
érdekében egyébként a müvek külön alapot szándé
koznak létesíteni, amelybo a belföldön eladott minden 
tonna rudvas után 3 márkát fizetnének be. Ebből az 
alapból adnának azután megfelelő kiviteli prémiákat. 
Az amerikai vasjriacon ugyancsak gyenge az irányzat, 
de itt a konjunktúra javulását s ezzel együtt a vas
árak szilárdulását várják.

Transzvál aranytermelése. A transzváli bányakama
rához tartozó aranybányákban május hónapban 761.349 
uncia aranyat termeltek 3,220.682 font sterling értékben, 
mig az előző hónapban 755.858 unciát 3,210.682 font 
sterling értékben. A kamarához nem tartozó bányákban 
32.957 uncia aranyat termeltek 133.994 font sterling 
értékben, mig az előző hónapban 29.116 unciát 126.676 
font sterling értékben.

A ruhrvidéki bányamunkások keresete az 1913. év első 
negyedében újból emelkedett, amint ez a dortmundi fő
bányahivatal legutóbbi jelentéséből kitűnik. Az összes 
vájószemélyzot átlagos munkabére (beleszámítva a 
fiatalkorúakat is) 5.28 márka volt, az előző évi 5.17 
márkával szombon. A vájárok átlaga 6.35 márka volt 
(előző évben : 6.21 M.). Az utolsó négy év első negye
dében (1910—1913) a kövotkező átlag béreket fizették:
a) .az összos vájószemélyzotnél 4.48 M., 4.64 M., 4.83 
és 5.28 M. volt a m unkabér; a negyedévi kereset 324, 
356, 371 és 424 M. b) A vájároknál a munkabér 5.29, 
5.49, 5.74 és 6.35 márka v o lt; a negyedévi kereset 
371, 410, 429 és 502 M. Az 1910. év első negyedétől 
a vájószemélyzet munkabére 80 pfg.-el, azaz 17*9c/o-al 
emelkedett, a vájárok keresete 1*06 márkával, azaz
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20% al. Az adott időben a vájószemélyzet negyedévi 
jövedelme 100 márkával, a vájároké 131 márkával 
emelkedett. Egy-egy munkás mostani átlagos napi
bére 29 pfg-ol volt nagyobb, mint az 1907. leg
magasabb bérénél (4.99 M.), amikor a kitűnő konjunk
túra folytán a kereseti viszonyok is legjobbak voltak.

A dortmundi főbányakcriiletben az első negyed
ben 159 85 millió márka munkabért fizettek ki (az 
1912. év negyedik évnegyedében 152*27 milliót, ugyan* 
ezen év első negyedében 12922 milliót). A foglalkoz
tatott munkások szám a: 377.437. Az adott számok a 
netto-béreket jelölik.

A Ruhr-vidéki szénpiac helyzete április havában 
nem változott, a forgalom a fiitőszénétől eltekintve, 
elég élénk volt s csak a pirszénnél volt valami el lany
hulás észlelhető, aminek magyarázata abban is rejlik, 
hogy a fogyasztók április 1 - je előtt, amikor is az 
árakat felemelték, nagyobb készleteket szereztek bo. 
A belga osztrák kedvezőtlen hatással volt a pir?zén- 
piacra. A Rajna vi/'á'lása kedvező volt. A zsiros szén 
iránt eléggé érdeklődtek. A gáz előállítására való szén 
forgalma ugyanakkora volt, mint tavaly. Ugyanez 
mondható a többi minőségekről is. Kohószenet a belga 
sztrájk folytán kevesebbet rendeltek meg. mert több 
kohóüzemét kellett beszüntetni. A koksz megrendelése 
különben szintén csökkent, do a kivitel emelkedett. A 
brikett termelése és forgalma egyaránt nagyobb volt, 
mint a mült hónapban.

K  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKWIRTSCHAFT.

Investitionen. Die kgl. ungarischen Staatsbahnen 
besitzen in Sofranya, Mezőtelegd, Nagyenyed und 
Perecsenye Holzimprägnierungsanlagen, deren Betrieb 
durch eine Verfügung des Handelsministers rationeller 
gestaltet werden soll. Zu diesem Zwecke werden 
für das Auf- und Abladen des Holzes sowie für das 
Einbringen der beladenen Transportwagen in den 
Füllkessel maschinelle Einrichtungen angeschafft. 
Vorläufig ist indes nur die Ausrüstung der beiden 
erstgenannten Betriebe geplant und erst, wenn sich 
die Einrichtung bewährt hat, sollen die beiden an
deren Betriebe auch damit versehen werden.

Erweiterung der Vajdahunyader Eisenfabrik. Das
Ärar lässt die Vajdahunyader Eisenfabrik bedeutend 
erweitern und wird die Erzeugung des Roheisens auf 
ganz moderne Basis umgestalten. Nächst der 
Vorjahre erbauten Schmelzungshalle wird eine neue 
Separierungs-Abteilung eingerichtet, welche zur Be
arbeitung bedeutend entsprechenderes Eisen ermög
licht. Der Bau einer Sch’ackenziegelei wurde bereits 
begonnen. Nach Fertigstellung der Ziegelei wird der 
Bau eines Fabriks-Krankenhauses und einer Arbeiter
kolonie in Angriff genommen. Dio in Aussicht genom
menen Investitionen beanspruchen einen Kostenaufwand 
von 3 —4 Millionen Kronen.

Erweiterung der ungarischen staatlichen Eisenwerke 
in Diósgyőr. In Verbindung mit der Errichtung der 
neuen ungarischen Kanonenfabriks-Aktiengesellschaft

in Rabb wird eine Erweiterung der staatlichen Eisen
werke in Diósgyőr vor sich gehen, in welchen gemäss 
den Intentionen der Kriegsverwaltung die Herstellung 
dor Geschützrohre erfolgen soll. Zwischen dem un
garischen Finanzministerium und den K rupp’schen 
Werken ist eino Vereinbarung zustande gekommen, 
laut welcher letztere gehalten sind, gogen eine E n t
schädigung von einer Million Kronen in Barem zu 
gestatten, dass Ingenieure, W erkführer und Arbeiter 
der staatlichen Eisenwerke in Diósgyőr in der Essener 
Fabrik die Erzeugung des K rupp’schen Geschützstahles 
studieren. Sobald dio Diósgyőrer Werke in der Lage 
sein werden, die Geschützrohre technisch untadelhaft 
liefern zu können, ist die ungarischo Kanonenfabriks- 
Aktiengosellsch'aft verpflichtet, das Geschützrohrmato - 
rial im Wego der staatlichen Eisenwerke in Diósgyőr 
zu beschaffen.

Erweiterung des Fiumaner Hafens. Ilandolsminister 
Ladislaus Beöthy hat verfügt, dass für die Kosten zur 
Erweiterung des Fiumaner Hafens 2,830.000 Kronen 
zu verwenden sind. Von diesem Betrage entfallen
545.000 Kronen auf dio Anschaffung von elektrischen 
Laufkranen, 185.000 Kronen auf elektrische Aufzüge,
500.000 Krbnen auf den Bau eines Magazingebäudes, 
eino Million Kronen auf den Bau eines vierstöckigen 
Bahnnmgazins, 100.000 Kronen auf die Pflasterung 
von Strassen und 500.000 Kronen auf Arboiten im 
Hafen von Brajdica.

Wirtschaftliche Rundschau. Kohlenproduktion 1910 
und 1911. In den bedeutendsten Kohlenbergbau trei-
benden Staaten wurden in den Jahren 1910 und 1911
folgende Quantitäten Kohle gewonnon

m 1910 1911
T o n n o n

Vereinigte Staaten 454,930.000 453,110.000
Grossbritannion 268,521.000 280,640.000
Deutschland

Steinkohle 152,127.777 160,742.272
Braunkohle 69,547.299 73,516.789

Österreich-Ungarn
Steinkohle 15,076.088 15,670:000
Braunkohlo 33,573.680 34,189.656

Frankreich 37,862.000 38,000.000
Belgien 23,927.000 23,125.000
Russland . . 24,600.000 25,000.000

1.080,864.844 1.103,993.717 
Wie aus den vorstehenden Ziffern ersichtlich ist, 

hat die Weltproduktion im Jahre 1911 einen Zuwachs 
von 23,100.000 t =  20% zu verzeichnen.

K—r., Vajdahunyad. K öszönjük kim erítő tudósítását., 
egész terjedelm ében felhasználjuk.

Z. M , Gurabárza. Á llásközvetítéssel nem  foglalkozunk.

Szakiskolát végzett, nagy  gyakorlatta l biró egyén 
akár külszíni, ak á r m ély m űvelésnél

BÁNYAVEZETŐI
állást keres. „Törekvő" jeligés leveleket kiadóba kér.


