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Elöntött sóbánya.
Erdély fölött istenítélet vonult el.
Megszakadtak az ólmos, nehéz felhők és a 

belőlök ömlő víztömeg megnövelte a sebesenzugó 
folyamokat, amelyek medrükből kicsapva, keresztül
törtek gátakat, töltéseket és iszapos árjukkal végig
seperték a termékeny, aratásra készülő völgyeket és 
virágzó városokat.

Az égből lezuhanó vízözön megdagasztotta a 
Marost is, hullámai végigsöpörték Marosujvúrt. A 
hömpölygő ár utat talált a sóbányához is. A felszín 
alatt kiszámíthatatlan tömegben nyugovó, megvájkált 
sótest mohón magába nyelte a szennyes, zúgva 
előretörő áradást és utat engedett neki a föld mélyébe 
vájt több száz méter mély, öblös üregekbe, amelyek 
a viz és só mohó egyesülésére lassan, borzalmas 
dübörgéssel beomlottak.

A Rudolf-akna helyén ma már egy behorpadt, 
sószikláktól tarkított földrogyás .van, amely alá el 
van temetve a nemzeti vagyonnak kiszámíthatatlan 
milliókat érő része.

Egy töméntelen sókincs.
És elsülyedt annak a horpanásnak a helyén 

több ezer szegény sóbányásznak mindennapi kenyere. 
Elsülyedt, megrongálódott a bányásztelep nagyrésze. 
Elnyelte a feloldott só fölött szétniállott föld a kicsike 
sóbányász-vityillókat, amelyekben' a bányász nagy
számú családjával éldegélt, amelyet szerény méretei
ben is boldog otthonának vallott.

Aki látott már viz alá került sóbányát, csak az 
tudja igazában elképzelni a marosujvári pusztulást.

A tajtékzó ár, mint valami kegyetlen, olvasztó 
folyam, nekiesett elszabadultában a felszín alatt 
elrejtett sónak és ásta, vájta, fúrta magát addig, 
amig egyszerre csak belerobajlott a Rudolf-akna 
mély, százszorosán visszhangzó üregeibe és ott alá
mosta, magával rántotta a szilárdnak látszó, gond
talanul lakott fölszint.

A másik akna egyelőre még nincsen elöntve, de 
ki tudja, merre vette útját a föld alatt a viz és hogy 
ezt az aknát is nem fogja-e elönteni a zugó, szeny- 
nyes, iszapos ár?

A marosujvári sóbányák évenként több millió 
koroná hasznot nyújtottak az államnak. Kérdés, hogy 
nem marad-e el az a jövedelem ezután egyszer s 
mindenkorra ? De tegyük fel a legjobbat, hogy eze
ket a bányákat sikerülni fog majd vízteleníteni. 
Mennyi küzdelembe fog majd kerülni és mennyi ki
adással fog járni ez a herkulesi munka. Ki tudná 
azt előre megmondani?

A szomorú tényt tehát eszünkbe kell vésnünk. 
Egy több milliót jövedelmező bányája talán örökre 
elveszett az államnak.

Talán kiszámíthatatlan sókincset tett tönkre a 
föld alatt gátat szakított viz. Nem lehet most ezt az 
első pillanatok hatása alatt kiszámítani. Ellenben 
minden túlzás nélkül meg kell állapítani azt, hogy 
az állami sóbányászatot a marosujvári Rudolf-ákna 
elöntésével súlyos csapás érte. És ezt a szomorú 
csapást nekünk mindannyiunknak meg kell gyá
szolnunk

Tudjuk azt, hogy a marosujvári bányák elönté
sétől tartani lehetett. Éppen ezért csináltak a folyó- 
nak évekkel ezelőtt más medret. Azt is mondják, 
hogy a tavalyi áradás megrongálta a gátat s a ki 
nem javított gát 'lett volna oka a katasztrófának. Sőt 
még az is hírlik, hogy a gát megjavítására a szóda
gyár ajánlatot is tett volna a kincstárnak, azonban a 
kincstár vonakodott volna a gát javítási költségeihez 
felerészben hozzájárulni.

Mi nem vagyunk benfentesek. Nem tudjuk, ki 
volt a hibás, vagy egyáltalán rá lehet-e valakire kenni 
a hibát. Csak a legnagyobb szomorúsággal megdöb
benve állunk meg effölött az állami bányászatot ért 
katasztrófa felett.

Nem tudjuk azt megérteni, hogy egy árvízveszély
nek kitett bányát a legelemibb biztonsági intézkedé
sek megtételére sem méltatták. Nem lehet szakem
berek előtt az a mentség, hogy ilyen árviz százesz
tendőben egyszer fordul elő csak.

Ez uraim nem lehet mentség! A veszély
lehetősége ellen kétszeres; háromszoros biztonsági 
óvintézkedéseket kell foganatosítani, hogy az egyik 
még mindig ellene álljon a veszélynek akkor, amikor 
már a többiek ereje megtört a veszély nagyságán.

Mi nem vádolunk senkit, csak csodálkozunk és 
végtelenül sajnáljuk azt, hogy ezeket a dolgokat kellő 
figyelemre nem méltatták. Az illetékes tényezők s ez
zel romlásba döntötték az államnak egyik legjöve
delmezőbb sóbányáját és kiütötték kezéből igen sok 
becsületes bányamunkásnak a mindennapi kenyeret.

Az állami bányászat fölött évek óta tornyosulnak 
a fellegek. A fémbányászat majdnem évi három 
millió korona veszteséggel dolgozik, a szénbányá
szatot éppen csak az imént érte súlyos csapás. Mi 
nem vagyunk hajlandók ezeket a szomorú eredmé
nyeket egyszerűen a véletlennek tulajdonítani. Mi 
nagyon tisztán látjuk, hol van a hiba és tudjuk a 
módot is, hogyan lehetne az államot megkímélni 
hasonló csapásoktól.

De nálunk már a dolgok annyira mentek, hogy 
a szót is kár vesztegetni.
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És az állami bányászatot ért csapások sora nem 
fog bezárulni a marosujvári szomorú esettel.

Ezt mi tudjuk. Itt valaminek változnia kell. És 
ha ez a gyökeres változás hamarosan meg nem tör
ténik, kimondhatatlan károkat fog szenvedni a 
nemzeti vagyon. Mi nem vádolunk. Nem is hisszük 
azt, hogy az állami bányászat rákfenéjét meg lehetne 
gyógyítani a marosujvári szerencsétlenség bűnbak
jának a kivégzésével.

Mi tudjuk azt, hogy a mai rendszer mellett az 
egyéneket alig lehet felelőssé tenni a szerencsétlen
ségért. De mit is ér az állam azzal, hogy egy sze
gény, nyomorult, éhbéren és adósságokkal küzködő 
állami hivatalnokot esetleg nyugalomba tessékelnek. 
Uraim, az államra, a közre csak az a fontos, hogy 
ilyen hallatlan dolgoknak nem szabad lenne megtör- 
ténniök.

Mi tudjuk, hogy a hivatalos vizsgálat eredménye 
mi lesz. Legrosszabb esetben egy kis előléptetés- 
megvonás. De hát hiszen a legtöbb állami bányá
szati szaktisztviselő egész életén át előléptetés
megvonásban sínylődik. És kérdezzük, a hivatalos 
vizsgálat képes-e hidegen és helyesen megállapítani 
a történtek okát, amikor a hivatalos vizsgálat eset
leges vezetői maguk is áldozatai egy szerencsétlen 
szellemnek, egy rettenetes rendszernek, amely terem
teni már alig képes, hanem csak arra jó, hogy teljés 
bukásba sülyessze a jövedelemadásra képes állami 
bányászatot? Ha az orvoslás hamarosan be nem 
következik, ez a bukás teljesen elkerülhetetlen. Mi 
látjuk ezt, aminthogy velünk együtt igen sokan ezen 
a véleményen vannak mindazok, akik a tényeket 
pártatlan nézőpontból szemlélik.

Igen nagy baj az, hogy nálunk a közvélemény
nek nem sok érzéke van a bányászat iránt. Más 
kulturállamokban egy ilyen eset alkalmából emberek 
tűnnének el, nem azért, mert mulasztásuk volt, hanem 
azért, mert előre nem látták a marosujvárihoz hasonló 
dolgokat.

Mi szerencsétlen ország vagyunk. Nálunk az 
előrelátás nem sine qua non-\a annak, hogy egyé
neket fontos állásokra alkalmazzanak.

De ne huzzuk szét a sötét foltokat eltakaró 
fátyolt. Hiszen olyan elszomorító ezeknek a dolgok
nak a szemlélése, különösen akkor, amikor azokat 
a sötét foltokat olyan egyszerűen, úgyszólván máról 
holnapra el lehetne tüntetni.

Egészen bizonyos, hogy a hivatalos vizsgálat 
után, ha lehet, vizmeníesiteni fogják a Rudolf-aknát 
és meg fogják építeni a védőgátat, amely a haragos 
Marost többé be nem ereszti a sóbányákba. De mi 
haszna ennek, ha a dolgok tovább fognak folyni 
olyan mederben, mint eddig folytak az állami bá
nyászatnál.

Mi szomorúan és megdöbbenve állunk- ezek 
fölött a szomorú pusztulások fölött. Azzal az elfojtott 
keserűséggel, amelynek már S2ava is alig van, mert 
a dolgok jobbrafordulásában is kétkedik.

De itt kétkedni a nemzet elleni bűn. Nekünk, 
még áldozatok árán is beszélnünk kell, mert nem 
fojthatjuk el szomorúságunkat akkor, amikor nagy 
nemzeti érdekek pusztulását látjuk.

Csak mindenkinek meg kellene tennie köteles
ségét, csak a közvéleménynek kellene éberebbnek 
lennie, ezek az anyagi veszteségek mind el volnának 
kerülhetők. A Rudolf-akna elöntése keli, hogy földre- 
sujtó csapás legyen az állami bányászat kezelési 
rendszerén. Itt változásnak kell beállania addig, amig 
nagyobb katasztrófák nem következnek be . És 
ha ez a csapás sem hoz változást, akkor igazán 
méltó az állami bányászat arra, hogy elpusztuljon, 
hogy áldozatul essen egy szerencsétlen rendszer 
gyámoltalanságának és nemtörődömségének

Örökbéri, örökhaszonbéri szerződések kö
tését magánjogunk és a bányatörvény 

megengedik-e ?
I r ta : O sv á th  I m r e  kir. táblabiró.

* *
II.

Szerintem az alkotandó polg. törv. könyvbe kol- 
lone felver. a bányabérleti viszony szabatosabb 
meghatározását, erre vonatkozólag véleményem egyéb
iránt a következő

Az örök vagy felmondásig való bérletek köléso 
természeténél fogva - elárusitásnak vagy zálogjognak 
tekintendő s igy mint álcim alatt kötöttek jövőre fel
tétlenül eltiltandók.

Az eddig megkötött és bányakönyvileg kitüntetett 
ilynemü bérletekre vonatkozólag azok érvényesitéséro, 
avagy érvényük korlátozására vonatkozó eljárás tekin
tetében különbség^lenne leendő azok között, amelyek 
a törvény életbeléptelése és az azt megelőző időben 
és a jelenleg érvényben levő általános bányatörvény 
s annak végrehajtására vonatkozó szabályrendeletek
nek megfelelő módon folytonos mivelés alatt állottak 
s azok között, amelyek mivelés alatt nincsenek, illető
leg a megjelölt időszak alatt folytonos mivelés alatt 
nem állottak. Továbbá figyelembe veendő lenne az is, 
hogy ha a bérlet tárgyát képező gyökjogu bányajogo- 
sitvány a bányakapitányság által el vonatott vagy a 
tulajdonosok által elhagyatott, azonban annak bérlete 
mint különálló bányatelekkönyvi tárgy kezeltetik. F i
gyelembe veendő lenne, ha az örökbérlot a folyó vagy 
a legközelebbi években köttetott s azóta a bájxya a 
bérlők által üzemben tartatik.

Ha a bérlet tárgyát képező gyökjogu, vagy ala
kult bányajogositvány a bányakapitányság által jog- 
érvényesen olvonatott, avagy a jelzett időtartam alatt 
mivelés alatt nem tartatott, ezen ténynek megállapitása 
mellett a bérletnek feljegyzése akár a bérlet tárgyát

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 r o r s z á g i  képviselő:

CONRAD ÉS TÁRSA Budapest, 
VI. kerület, Teréz-körut 15. szám.



1913 julius 20. (29, szám.) A B Á N T A 3

képező bányajogositvány bányakönyvi lapján, akár 
külön bányakönyvi lapon van is felvéve, feltétlenül 
törlendő lenne, mert az elvont és igy a bányahatósági 
felügyelet alól kihagyott, a bányakönyvből kitörült 
bánya mint bérlet és mivelés tárgya nem lehet, nem 
maradhat, habár mint bérleti tárgy külön bányakönyvi 
lapon kezeltetik is.

Ha az örök, vagy felmondásig kötött bérszerző
dés szerint bérelt bánya rendes mivelés alatt tartatik 
és a bérszerződés a közelebbi időben köttetett, az 
ily bérleti szerződés érvényének megszüntetése az ősi
ségi nyílt parancsban foglalt elvek alkalmazásával 
lenne keresztül viendő, vagyis záros határidő lenne 
tűzendő a bérbeadók, vagy azok igazolt jogutódainak 
arra, hogy a bérlővel, vagy a bérlőkkel a polgári 
törvénykönyv (vagyis magánjogunk) szabályainak 
megfelelő bérszerződést kössenek és azt a bánya- 
hatóságnak jóváhagyás és feljegyzés végett mutassák 
be, különben a tulajdonosi igényük elenyészettnek 
fog kijelentetni és az örök vagy felmondásig szerződő 
bérlők fognak tulajdonosoknak tekintetni s bányatelek- 
könyvileg felvétetni. Ezen tervbe vett intézkedés helyes
ségét a fentebb előadottakon kivül bőven indokolná 
az ilynemü szerződéseknek a bányaiparra, annak 
fejlesztésére való káros hatásuk éá az ilynemü birtok
lásnak nemzetgazdászati szempontból is tarthatatlan 
volta s azon körülménynek figyelembe vétele, amelyek 
között az ily örökbérleti szerződések keletkezek. 
Ugyanis ha az ily bérleti _ bányák bányakönyvi 
lapjait megtekintjük, azt tapasztaljnk legtöbbjénél, 
hogy a tulajdonosok személyében való változás 
20—30 és néha régibb idő óta nincsen feltüntetve. 
A bánya tulajdonosai nagy részben elhalálozván, az 
örökösök mint tulajdonosok bányakönyvileg ismeret
lenekké lettek, a bányaigazgatók és az ismert bánya- 
tulajdonosok a mivelési költség összegét azokból be
szerezni nem tudván és az osztrák általános bánya- 
törvény életbelépte előtt érvényben volt Mikses-féle 
bányatörvény ily esetekben való kisegítő eljárásról 
nem intézkedvén, a bányának eladása szabályszerüleg 
eszközölhető nem lévén, ez akadályok megkerültével, 
annak örökbérletbe adása iránt szerződtek. És ezen 
eljárásuknak törvényességét a szerződések kötelező 
színezetének kitüntetését a bányagyülésre való meg
hívók szerkesztése által igyekeztek megszerezni. 
Ugyanezen eljárási módszert alkalmazzák jelenleg is, 
rendkívüli közgyűlések összehívása által.

Az örök időre és a felmondásig köiött bérleteken 
kivül vannak még a bányakönyvekben a bérlet tár
gyát, terjedelmét, minőségét jelző, különböző, más 
cimek alatti bérletbejegyzések is. Ú gym int: Firsten 
Transaction ; Firsten und Sohlen Transaetion; Sohlen 
Transaction ; Saltzerische Transaction; Vereinigte Sub- 
transaction; Sohlen Morgenfeld Transaction ; Abend
feld Transaction; Vordere Sohlen Transaction; cimek 
alattiak. Megemlítem még pótlólag, hogy úgy a fen
tebbi cimek alatti bérletek, mint az albérletek között, 
vannak olyanok, amelyek nem terjednek az egész 
bányaműre, hanem annak csakis egyes részére vagy 
meghatározott irányban való mivelhetésre.

Az 1890-ik évi Bányatelekkönyvi rendtartásjavaslat 
8 §-ában említett Transactio név alatt bejegyzett bér
letek a legegyszerűbb alakban kötött bérszerződések 
és a legszámosabbak.

Urbura név alatt bányabérlet ritkán fordul elő a 
bányatelekkönyvekben, mert Urbura név alatt rend
szerint az általános bányatörvény 219. §-ában emlitett 
bányavám értetett, melyet a bányamérték-illeték vált
ván fel, az azon cim alatti adózás is meg szűnt.

Milyen nehéz kiküszöbölni az örökbérlet, örök
haszonbérletről való téves fogalmakat, arra mutat a 
komáromi kir. törvényszék felebbezési tanácsának ogy 
közelebb kelt Ítélete, mely örökhaszonbérleti szerző
désnek deklarál egy a kőszéntelepek és kőszénbányá
szati jog örökös átruházása tárgyában 1896. évben 
kötött szerződést, bár a szerződés világos kifejezései 
szerint a birtokosok kőszénbányászati jogaikat jára
dék, illetőleg a kőszénbányászat megkezdése idejétől 
járó termelési osztalék mint vételár ellenében örökre 
eladták. Annál kevésbé volt félre ismerhető az adás
vételi jogügylet, mert a földbirtokosok által a vevőre 
örökösen átruházott kőszénkutatás, kőszénbányanyitás 
és kőszénkiaknázás joga az eladó birtokosok telek
könyveiben a vevő javára az 1886. XXIX. t.-c. 76. §. 
alapján kelt 2419—1888. számú I. M. rendelet értel
mében telekkönyvi bekebelezést is nyert s ez a beke
belezés is jogerős.

A kőszénbányászati jog örökös átruházására vo
natkozó szerződést, a bányatulajdon minőségének vala
melyes ismerete mellett örökhaszonbérleti szerződésnek 
minősíteni nem lehet, mert a bányamivolési jog átru
házása által osztott tulajdon nem létesül, mivel az 
átruházott bányamivelési jog az ingatlanra vonatkozó tulaj ~ 
donjogtól függetlenné vált.

Törvény alapján kimutatható, hogy a kőszénkiak- 
názási, illetőleg kőszénbányászati jog annyira önálló, 
hogy azt az ingatlantól külön lehet választani és 
elidegeníteni anélkül, hogy osztott tulajdon létesit- 
tetnék.

Ezt az önállóságot mutatja az 1871. LIII. t.-c. 
84. §-a, mely a következőleg hangzik : „a 2. és 83. 
§§ ok alapján mind azon jogok, melyek a binyatörvény 
értelmében a volt földesurat illetik, a volt jobbágyok
nak jutott vagy jutandó területen ez utóbbiakat fogják 
illetni. Azonban az ily jogokra nézve a birtokrendezés 
előtt a volt földesurak részéről kötött és a rendezés 
alkalmával kimutatott vagy már foganatba vett szer
ződések és a bányatörvények értelmében eddig szer
zett bányajogok — eddigi joghatályukban érintetlenül 
maradnak.“

Ez azt jelenti, hogy ha a földesur az úrbéri ren
dezés és tagosítás előtt bányavállalkozóval szerződött 
és ezt a körülményt az úrbéri rendezés alkalmával 
kimutatta, (habár ez a szerződés bányatelkek adomá
nyozására nem vezetett is) az úrbéresek ingatlanában 
rejlő kőszéntelepek kiaknázásának a joga elválasztva 
a földtulajdontól, a földes űré lesz, vagyis az a hely
zet áll elő, hogy az úrbéresek földbirtokában rejlő 
kőszéntelepek tulajdonjoga nem az úrbéreseket, hanem 
a földesurat fogja illetni.

Megállapítható ebből, valamint az 1886: XXIX. 
t.-c. 76. §. és a 2819/1888. sz. igazságügyminiszteri 
rendeletből, hogy a kőszénbányászati és kőszénkiak- 
názási jog az ingatlantól némely esetben a törvény 
kijelentései alapján lesz elválasztva és hogy a bánya
művelési jog önállóságára való tekintettel a földtulaj
donos akarata folytán is különválasztható és akár 
ideiglenesen, akár véglegesen elidegeníthető anélkül,
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hogy az osztrák polgári törvénykönyv 1122. és 1123. 
§§-ai szerinti osztott tulajdon képeztetnék.

Egyébiránt meg* kell említenem, hogy amidőn a 
földbirtokosok kőszénbányászati jogaikat a vételárt 
képező járadék és termelési jutalék ellenében elszer
ződték, osztott tulajdon már csak azért sem keletkez
h etett mert az adományozandó bányatelkek tulajdon
joga a szerződés világos szavai szorint a vevőket, 
vagyis a bányavállalkozókat fogja illetni, már pedig a 
jogtudomány megállapítása szerint a bányatulajdon 
egy toljosen egész, önálló jogintézmény, mely ugyan
azon jogi szabályozás alá esik, melyet az általános 
magánjog az ingatlanokra vonatkozólag tartalmaz. A  
bányatulajdonra nézve ugyanis éppen oly dologi jogviszo
nyok keletkezhetnek, mint aminökct az általános magánjog 
az ingatlan javak tekintetében megállapít.

Mindezeknél fogva a bányamivelési jogot, vagyis 
a bányatulajdont ingatlan dolognak kell tekinteni és 
reá az ingatlan tulajdonra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. (Vö dr. Fodor Ármin magyar magánjog 
cimü munkájában Lányi Bertalannak a bányatulajdon 
meghatározására vonatkozó kiváló dolgozatát az 507— 
545. lapokon.)

A fentebbiekben folvilágositván az örökhaszon
bérlet érvénye felőli tévedéseket, azt vélem, hogy a 
kérdés tisztázása helyénlévő.

Még megjegyzem, hogy az örökbéri örökhaszon
bérleti jogviszonyt sem dr Rajner János átdolgozásá
ban megjelent Zlinszky-félo, sem a dr Fodor Ármin, 
sem a dr Raffay Ferenc-félo tekintélyes magánjogi 
müvek egyike sem ismeri, illetőleg nem foglalkozik 
azzal, miután ez a jogviszony áradva van a jogtörté
nelemnek.

Megemlítendő, hogy a R ajner—Zlinszki-féle jogi 
mü, az osztott tulajdon eseteit szinte ugy ismerteti, 
hogy ezen jogviszony nálunk csakis a majorsági 
zsellérségekben a majorsági taksás bérföldekben és 
az ezen alakulathoz tartozó telepitvények helyzetében 
található fenn, vagyis azokban, melyek jogviszonyait 
az 18G8: XXIX., 1873 XXII. és az 1896: XXV. t.-c. 
rendezte, már pedig ez is azt bizonyítja, hogy más 
egyéb alakban az örökbéri, örökhaszonbérleti jog
viszony nálunk elő nem fordulhat. Visszás ennélfogva, 
hogy a bányászatnál ez a jogviszony ma is fennáll 
és ma is akadály nélkül keletkezhet.

Elektromos iizemü függő vasúti kocsik 
emelése és leeresztése.

Hogy elektromos üzemü függő vasúti kocsikat 
folytonos sorrendben az egyik szintről a másikra 
szállítsák, eddig állandóan mozgó vontató kötelet al
kalmaztak, mellyel a kocsik a lejtős szakasz kezdetén 
önműködően kapcsolódtak és melyből a szakasz másik 
végén ismét kikapcsolódnak, hogy azután áram alatt 
menjen tovább. Áz ilyen kötélvontatásos lejtős szaka
szoknak az a hátrányuk, hogy térigényük igen nagy 
és terjedelmes, drága vasszerkezeteket követelnek 
meg. Áz Adolf Bleichert & Go. cég most egy olyan 
berendezést szerkesztett, amelyiknél a kocsik emelé
sére és leeresztésére csavarpálya szolgál, amennyiben 
a kocsit csavarvonalban meghajlított fix pályasinen 
egy második, állandó forgást végző sin nyomja föl
felé, a fölvonó előtt megálló kocsit pedig a nyomó- 
sinnel együtemben mozgó berendezés mindig a kellő 
pillanatban tolja be a fölvonóba.

A csatolt rajzon az uj berendezés foganatositási 
alakja látható, nevezetesen az

1. és 2. ábra a kocsi emelésére szolgáló csavar- 
pálya és a kocsikat a csavarpályára a kellő pillanat
ban, mikor a nyomósin ezt megengedi, betoló beren
dezés oldal-, illetve fölülnézete. mig a

3. és 4. ábra a kocsi leeresztésére szolgáló csa
varpálya és ama berendezés oldal- és felülnézete, 
mely a kocsikat éppen a kellő pillanatban állítja a 
njomósinre, hogy ezt lökés nélkül érhesse.

A csatolt rajzon (1) a csavarvonalban görbülő, 
merev futósin, melyen a kocsik fu tn ak ; (2) a nyomő
sin, melyet a (3) karok kötnek össze az állandóan 
forgó (4) tengellyel. A kocsik kerékszerkezetét (5, 
5 \ 511), szállitó - szekrényét pedig (6, 61 és 611) jelzi. 
Hogy az 1. ábrán a 2) nyomósinek ugyancsak 
csavarvonalalakuak, annyiban előnyös, hogy a nyomó
sin a kerékmü tetszőleges pontjára hathat, minthogy 
az (5) kerékszerkezet és a (6) szállitószekrény között 
szabadon átm ehet; lehet azonban a nyomósin egyenes, 
mint az a 3. és 4. ábrán látható, vagy más alakú is.

I l k a .

Az 1. és 2. ábrán feltüntetett pillanatban az (51) 
kocsi közvetlenül az emelkedő szakasz előtt már meg-

K örülbelül WOO darab  
légcsatorna
2 méter hosszal, 400 mm. belső átmérő
vel, l'A mm. falvastagsággal, igen jó, 
részben használatlan állapotban azonnal

♦  átadó. Érdeklődések „L égcsatorna“ 
jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek.
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állott, mig a (2) nyomósin a kocsihoz közeledik. Mi
előtt azonban a kocsi (7) nyomógörgőjét érintené, a 
(2) sinen megerősített (8) orr a (9) kapcsolót forgatja 
és igy a két (10) és (11) sint egymással összekap
csolja, minek következtében a pozitív vezetéktől a (10) 
és (11) kontaktusokon át áram megy a csupasz 
munkavezeték (12) részébe, melyre az (51) kocsi áram
szedője éppen ráfekszik. A kocsit tehát a motor gyor
sítja, Közvetlenül ezután pedig a (2) nyomósin meg
fogja és a csavarpályán föltolja A (9) kapcsolórugó 
hatása alatt ismét a kezdeti állásába tér vissza és igy 
a (12) vezetéket árammentessé teszi.

Múbta
"19

A forgós nyomósin forgásánál most már a (13) 
karkeresztet működteti és a (14) vezetéken át az 
áramforrás és a (15) vezetékdarab között létesít kap
csolatot úgy, hogy az itt álló kocsi mozgásnak indul, 
mig az árammentes (12) vezéték szakaszon 'meg nem 
áll. A (2) sin később a (16) karkeresztet is forgatja, 
minek következtében a (15) vezeték darab felé a kap
csolat megszakad, úgy hogy az önműködő szakasz- 
kapcsoló által ismert módon ide juttatott következő 
kocsi ismét megáll. A leirt folyamat ekkor pontosan 
megismétlődik.

Ila a lefelé mozgó kocsiknak a lejtős pálya- 
szakaszra való bejárását ugyanígy szabályozzuk, az a 
veszély állhatna fönn, hogy a kocsik a féket egyen
lőtlen működése, vagy a hálózati feszültség változó 
volta miatt korábban vagy későbben futnának be a 
lejtős szakaszra és ezen hosszabb vagy rővidebb utat 
tennének meg, mig a nyomósint érik. Ez heves lökést 
idézhet elő, ami könnyen adhat kisiklásra vagy törésre 
okot. A találmány szerint ezért a nyomósinnel ’kény- 
szermozeásszerü kapcsolatban álló mechanikus beren
dezést alkalmazunk, mely a kocsikat pontosan a kellő 
pillanatban tolja a lejtős pályaszakaszra. Eme beren
dezés foganatositási alakja a 3. és 4. ábrán látható. A 
nyomósin (4) forgástengelyével a (17, 18) fogaskere
kek közvetítésével a (19) vontató lánc van összekötve, 
melynek (20) orra van. Az áttevési viszony és a lánc 
hossza olyan, hogy az orr keringési ideje a nyomó- 
sinével egyenlő, vagy ezeknek egész számú többszö 
röse. A folyamat most már a következő:

Valamely a nyil irányában megérkező elektro
mos üzemü (21) függő vasúti kocsi a munka vezetéket 
olhagyja és annak következtében, hogy a fék műkö
désnek indul, az árammentes szakaszon megáll és itt 
mindaddig állva marad, mig a (20) orr meg nem fogja 
és pontosan a kellő pillanatban bele nem tolja a lejtős 
szakaszra. A kocsi tehát minden esetben közvetlenül 
a nyomósin mögött ér a csavarpályára, tekintet nélkül 
arra, mekkora utat tett meg áramraentes állapotban 
eme pályaszakasz felé.

Magától érthető, hogy a pontos bevezetés kérdése 
más módon is megoldható, pl. akként, hogy az erősen 
lejtő pályaszakaszon megálló kocsi elől egy reteszt 
huzunk ki úgy, hogy a most lefutó kocsinak a sínnek 
megfelelő sebességét kell fölvennie, lényegesen azon
ban mindig az, hogy a nyomósin az illető berendezést 
mindig kényszermozgásszerüen működtesse.

Ha a kocsikat különböző szintekben lévő pályákra 
akarjuk átvezetni, az egyes pályaszintek között egy
mástól független csavarpályákat lehet alkalmazni úgy, 
hogy pl. az első magasabban fekvő szintre megérke
zett kocsik vagy ezon haladnak tovább rendeltetési 
helyükre, vagy pedig a következő csavarpályára men
nek át. Lényeges megtakarítást biztosit az 1. ábrán 
látható elrendezés. Itt a különböző csavarpályák egy
más fölött, egy tengelyben vannak elrendezve és egy
mással váltók utján kapcsolva, a (2) nyomósin azon
ban az összes csavarpályákkal közös úgy, hogy csak 
egy hajtómű szükséges. Ha a (22) váltónyelv — mint 
a (24) elágazásnál — nyitva van, a kocsik a vízszin
tes, ba ellenben — mint a (23) elágazásnál — zárva 
van, az emelkedő pályaszakaszra mennek át.

§< H A ZA I H ÍR E K . ^

Személyi hir. Dénes Aladár n agyági m. kir. bányamór-
a kolozsvári egyetem en  a jogtudom ányi doktorátust

Jtt o.
Ünnepelt munkások. A diósgyőri vasgyárban nyolcvanöt 

m unkást ünnepeltek, akik közül egy  n eg y v en  óve, a többi 
pedig huszonöt óve van gyár szolgálatában. A llcnder  
Henrik Jobányatanácsos, gyárfőnök üdvözölte a jubilánsokat, 
köztük W ünsch  János vasesztergályost, akit a király által 
adom ányozott negyvenó vés szolgálati diszó rémmel ék esí
tett fel.'

A köpec-vidéki szénterületek felkutatása. Múlt 
számunkban tudósítónk jelentése alapján megírtuk, 
hogy Bányai János geológus Köpec vidékén szén 
után kutat.

A földtani intézet igazgatósága most arról értesít 
bennünket, hogy Bányai János tanárt a m. kir. 
földtani intézet, illetőleg a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter bizta meg azzal, hogy Köpec vidékén 
bányageológiai felvételt teljesítsen az intézet költsé
gén és részére. Ugyanilyen természetű felvételi 
munkálatokkal bízattak meg: Böckh Hugó dr pro

R Ű M V E D O
fflDFESIHC

KRAYEPEisTÁRSA
CSÁSZ. és KIR. UDVARI SZÁLÚTOK 
FESTÉK-KENCE-IAKKGYAR 
BUDAPESTCKRWERFESTÉKUDWR)
v í  , váci-at 3 i.
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fesszor, Vitális István dr főiskolai tanár, Papp Simon 
dr, Löw Márton dr, Xántus János dr, Wachner Hen
rik dr tanárok és Pálfy Mór dr főgeológus.

Érdekes geológiai tüneményt észleltek Margitta 
mellett, Vámoslazon. A szőlőskertok alatt körülbelül 
száz méter hosszú földrész másfélméternyire lesülyedt 
és a sülyedés helyére aszfaltszorü, fekctés anyag 
jutott. Valószínűnek tartják, hogy a földrepedést a sok 
esőzés okozta. Cséfíay járási főszolgabíró az esetot 
bejelentette a geológiai intézetnek.

Uj vasúti állomást kap a diósgyőri vasgyár. A ni. kir. 
diósgyőri vas- és acélgyárban 4—5 millióra menő uj 
vasúti állomást építenek. Az uj közforgalmi vasúti 
állomás közigazgatási bejárása most ment végbe. 
Tervezve van egy uj vasúti közforgalmi állomás épí
tése. A Ruz?inhegy nyugati részében körülbelül négy- 
százötven mé er hosszú alagutat építenek. A nagy
szabású uj közforgalmi állomásból, melynek építéséhez 
nemsokára hozzáfognak, vágányok lesznek a vasgyár 
belterületéhez, az üzemekhez is.

A bozovicsi vasút. A Bozovicsig terjedő vasút
vonal kiépítése évek óta kisért, mig most végre 
megtartották a vonal közigazgatási bejárását. A sok 
viszontagságnak azonban még nincs vége; a keres
kedelmi miniszter képviselője a vidék érdekeltségé
nek álláspontjára helyezkedvén, utasította az enged
ményest, hogy a bozovics -  anina vasútvonal helyett 
a bozovics—kirsa—marilla—oravicabányai összeköt
tetést vigye keresztül.

A Földtani Intézet uj palotájának ügye ismét eltoló
dott bizonytalan időre. A főváros tan .csa ugyanis a 
belügyminiszterhez véleményezés végett beadott egy 
iratot, amelyben az foglaltatik, hogy a Földtani Inté
zetnek kétszáz koronás (négyzetölenkint) forgalmi ár 
helyett százötven koronáért adják a megfőlek) területet. 
Ez összesen százezer korona kiadást jelentene a Föld
tani Intézetnek, amely ezt a terhet egyáltalában nem 
bírja. A közgyűlés pedig csak akkor foglalkozhat az 
ügygyei, ha a belügyminiszter visszaküldi a vélemé
nyezett iratokat. A Földtani Intézet most azon buzgól- 
kodik, hogy meggyőzze az illetékes köröket arról, 
hogy a telek átadása ingyen kötelessége ugy a fő
városnak, mint a minisztériumnak.

Nemzetközi vaskereskedelmi kongresszus. A vas
kereskedők egyesületeinek nemzetközi szövetsége 7 én 
és 8-án Ghentben tartotta meg ez évi kongresszusát, 
amelyen a belga, francia, német, angol, svájci, német- 
alföldi és magyar egyesületek képviseltették magukat. 
A kongresszuson a belga egyosijlet elnöke, Du’ry Pál 
ghenti vasnagykereskedő elnökölt. Foglalkoztak a 
tizedes rendszernek a vaskereskedelemben való álta- 
talános meghonosításának ügyével, aminek legfőbb

akadálya az angolok konzervativizmusa. Tárgyalták a 
vasárukartelck és a gyárosegyesületekkel való meg
egyezés dolgát, az áruházak és a fogyasztási szövet
kezetek illetéktelen versonyét. Dr. Kádár Gyula 
magyar kiküldött a gazdasági egyletek újabban ta
pasztalt versenyét tette szóvá. A nemzetközi szövetség 
fel fogja hivni a gyárosokat, hogy áruházaknak, 
fogyasztási szövetkezeteknek és gazdasági egyleteknek 
no szállítsanak. Sorra került azonkívül a vaskeresko- 
dolem számos aktuális kérdése-. A jövő évi kongresz- 
szust Bernben fogják tartani, ahol ez alkalommal világ
kiállítás lesz.

Pör a bihari széntelepek miatt. Egy budapesti 
napilap közölte a következő hírt:

N agyszab ású  pör foglalkoztatja m ost a nagyvár« 
örvényszéket, am elynek ítéletétől íü g g  egy  eg ész  k özség  

soiVc Bihar egy ik  szeg én y  községéről Kardóról van  
szó, ahol Márián Traján bőséges szénereket fedezett fel. 
Márián Traján a 1‘alu lakosaival nyilatkozatot iratot alá, 
am elynek állítólagos tartalma az volt, h ogy  a lakosság  
jogot ád neki, hogy  ki-k i földjén talált szenet szabadon  
értékesítheti. Am ikor azonban gazdasági vá lság  nyo-

ása alatt a községbeli gazdák kénytelenek  voltak je lzá lo g 
kölcsönökhöz fo>yTimodni, m egdöbbenve hallották, hogy  
öldjeikre sem m it sem  kaphatnak, azokat sú lyos szo l

galm i jo g  terheli. A m egrém ült kardóiakat ez a csapás 
szinte a tönlv szélére juttatta. Kitudódott, h o g y  Márián 
Traján az'.al az *ással, am elyet a kardóiaktól vett, Buda
pesten  £ g y  csoportot hozott össze, am elynek  megbíz*' á- 
ból szerződés aláírására liivta egybe a kardóiakat. A 
szerződé m int néviró és okm ánym agyí ’ázó a köz
ség i jegyző  szerepel és az ig y  h ite lessé  vált okirat tanú
sága szerin t: Kardó k özség  földtulajdonosai Márián Traján 
kardói lakosnak és budapesti társainak száz évre zárt ku
tatási jogot adnak, m elynek  érvényositéso  esetén  Márián 
Traján és t,;' sai holdankint évi tizenhat korona bért t; 
foxil v fizetni. Ez annyit jelent, hogy  a csoport lioldan- 
kónti. tizenh at koroija év i bér ellenében  jogosítva van  
bárm ely földtulajdonos földjét felturatni, a term és leh e
tőségétől m egfosztan i és a tulajdonost tetszésszerin ti 
időre a föld gazdasági hasznától elzárni. Kardó község  
lakói m ost m onstre-pört indítottak a szerződés érvény
telen ítése és a szolgalm i jog  telekkönyvi törlése iránt.

A hírhez csak annyi megjegyzést füzünk, hogy 
a száz éves zárkutatmányokra vonatkozó rész képte
lenség, mert szabadkutatási engedélyt az általános 
bányatörvény idevonatkozó 22—38. §§-a szerint az 
illetékes bányakapitányság adja, anélkül, hogy a föld- 
tulajdonosok beleegyezését kellene kikérni.

A zártkutatmány különben ásványszénre vonat
koztatva, az anyaország területén semmi jogot nem 
a d ; mert az ország területén a kőszén kjaknázási 
joga a föld tulajdonosoké. A zártkutatmánnyál szénre

Blackman
berendelések jí| Üm , ♦

♦  
❖

❖ sBudapest,VII., Aréna-tit 80. 37933 «3m Teíefon: József  26—56. ♦

ventilátorok, 
exhaustorok, 

ftivók minden célra

S z e l l ő z ő
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M a g y a r  S z e l l ő z ő  M ű v e l i
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csakis úgy lehet kutatni, a szenet csakis úgy lehet 
kiaknázni, ha azt a földtulajdonos megengedi.

Lehetségesnek a fenti hír alapján csakis annyit 
lehet feltételezni, hogy a kiaknázás, bányanyitás jo
gát bizonyos időre, esetleg 100 évre a hírben emli
tett Traján és társai az 1886: XXIX. t.-c. 76. §. 3. 
ponlja alapján kiadott 2819/1883. szánni igazságügy
miniszteri rendelet értelmében megszerezték.

Értelmes pénzintézet különben a bekebelezett 
kőszénkutatási, bányanyitási és kíaknázási jogra vo- 
natkezólag elsőbbségi nyilatkozatot nem igényel, 
mert ennek a jognak a létezése az ingatlan értékét 
nem hogy csökkentené, hanem emeli.

Szerencsétlenségek. Múlt héten a rudóbányai és a 
királdi kőszénbányákban végzetes szerencsétlenség 
történt. A rudóbányai aknában egy nagy kavicsos 
földtömeg, leszakadt és maga alá temetett két munkást. 
A zuhanásra elősiotő munkások elől teljesen elzárta 
az aknát a lezuhant földtömeg. A beszakadt nagy 
földtömeg alól két a felismerhetetlenségig összezúzott 
bányászt huztak ki. Az ogyik Varga S. József, a m á
sik Muncsár János. A királdi kőszénbánya egyik tár
nájában egy hatalmas szénréteg omlott bo s Barczik 
János munkást ölte meg.

Vacka közelében (Németország) bányászértv
esetlenség történt. A Buttler kálibányában éjjel két órakor 
egy függőhíd törése következtében több víztartó, amoly 
az aknába volt építve, leszakadt és a mélységbe zu
hant. Hat bányász, köztük öt nős, azonnal meghalt, s 
négyen súlyosan m egsebesültek..

Villám csapott a tivoli Nassenreuih Közelében fekvő 
bányába. A villám a sínek m c tén végigfutott az 
ogész bányán ós négy bányászt súlyosan meg* 
sitett.

Anbini jelentések szerint ottani bányában 
bányalégrobbanás következtében tizencg}r bányász 
életét vesztette.

Kutatások az 1912. évben. Zólyomvármegyében az 
ércek és szén után való kutatás nem járt különös 
eredmény nyel. Az erdőbádonyi szénbányainünél a tu
lajdonos Unió cs. kir. szab. vas- és bádoggyár tár
saság az eredménynyel járt mély fúrások alapján 
telepitett uj lojtakna mélyítését befejezte és a szén
telepet ezen lejtaknában feltárta.

Nógrádmegyében v?.s és szén után folytak a kuta
tások. Etréfáivá község határában a vasércre adomá
nyozott régi bányatelek szomszédságában Wiegner 
Gusztáv budapesti lakos vég ett, kutatásokat és a 
feltárt vasérctelepre bányaadományozásért is folyamo
dott. Mühlstein Mihály losonczi lakos Má'napatak 
község határában fejtett ki vasérc felkutatására na
gyobb tevékenységet, de minden különös eredmény 
nélkül. Az Ipolytarnőcz község határában Wystrichovszky 
Richárd és társai által fel1 árt széntelepro a múlt évben 
egy bányatelek adományoztutott. A nagy szénbánya

vállalatok is kutatások és feltárások utján több holyon 
fejtésro érdemes széntolepckct nyitottak meg, ame'y 
feltárásokra az uj adományozások folyamatban vannak.

Lip lómegy ében az elmúlt évben a kutatás nagyon 
alárendelt módon folyt és csakis a magurkai m. kir. 
bányahivatal volt az, amoly ujabb feltárásokon dol
gozott.

ITonlmngyében csak Sclmeczbányán és környékén 
végzett ku tata-okát &. bányakincstár, amiu: a többi 
bányakutatóknál a kutatási munka úgyszólván teljesen 
szünetelt.

Bursmrgyében a körmöcxbányai m. kir. bánya
hivatal fokozott mértékben folytatta a kutató és feltáró 
vágatoknak Jánoshegy felé való hajtását, de még nem 
érte a jánoshegyi régi bányák alatti ércteléreket.

A nyugatmagyarországi koszénbányarészvénytár
saság Uj gyár inat község határában a mélyfúrásokat 
még nem kozdto mog, azokat csakis a folyó évben 
kívánja megkezdeni.

A folsorolt megyékben az adományozott terület 
az 1012. évben, az előző évhoz képest 102*62 hektárral 
szaporodott. Uj adom ányozások: Marék Károly zólyom- 
brézói lakosnak Zólyomvármegyében, Li botbánya 
község határában vassalakra 1 külmérték 2 03 hektár 
területtel. A salgótarjáni köszénbányarészvényiársulatnak 
Nógrádvármegyében Etes és Baglyasalja községek 
határaiban ásványszénro négy bányatelük összesen 
125'0 hektár területtel. Wiegner Gusztáv budapesti la
kosnak Nógrádvármcgyébon Etrcfalva község határá
ban vasérc feltárásra két bányatelek összesen 36*09 
hektár területtel.

Uj sodronykötélpálya. A Krausz és Kovács cég 
poltáron sodronykötélpályát építtet, amoly az agyag
bányát fogja a gyárteleppel összekötni. A közigazga
tási bojárást hó 2-án tartották meg s az építési 
ongedélyt megadták. A több kilométer hosszú sodrony
pályát Iliisken, Gonda és Vértes budapesti cég épiti.

Elárverezik a zagóriai bányabirtokot. A zágrábi kir. 
törvényszék mint bányabiróság árverési hirdetményt 
bocsátott ki, melyben a zagóriai szénbányatársulat 
összes bányavagyonának birtokeladására julius hó

=  AKAR =
ujabb vevők ot szorozn i, akarja ü zle ti körót tág ítan i, az ú jdon
ságok  ós specia litások  legjo:>n b eszerzési forrásait m eg ism ern i, 

az ü zem éve l nem  várt

e re d m é n y t
iV S zerezze t e  a leg jobb  cím anyagot. E zt legjobban  ú gy  l o /ja

=  e lé rn i,  =
ha beszerzi

LEUCHS CÍMTÁRÁT
az egész világ iparáró l és kereskedelm éről.
P rosp ek tu st in g y e n  ós b órm en lve  k ü ldünk.

C. L e u c h s  & Co., N ü rn b e rg .
T u la jd o n o s: Kommerzienrat Wilhelm Lduchs und Gg. Leuohs.

A lapittatott 1794-bon.

B R U N N E R  I. L. É S  T Á R S A I
.*. .*. gép, szerszám, műszaki és elektrotechnikai nagykereskedés
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BRUNNERIT,
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E gyike  a legrégibb, legnagyobb ós legpontosabb cégeknek . É vtizedek  óta szállitója a 
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15-ét tiizte ki. Több hitelező azonban fölebbezett az 
árverést elrendelő birói végzés ellen s főleg1 azt kifo
gásolták, hogy a nagy kiterjedésű bányabirtok nem 
egyes részekben külön-külön, liánom teljes egészébon 
egyszerre kerül eladásra. Miután pedig a bányabirto
kot cirka másfél millió korona jolzálogtartozás torheli, 
a kis hitelezők nem alaptalanul tartanak attól, hogy 
követeléseikre egy fillért sem kapnak. Ennek az egész 
ügynek igen figyelemreméltó részlete, hogy a kis hi
telezők többnyire szállítók köréből rekrutálódnak, 
akiktől a vállalat az üzem fentartásához szükséges 
anyagokat vásárolta és akik az utolsó pillanatig biztak 
Hohenlohe herceg és a Borliner Ilandolsvereinigung 
által kirendelt üzemvezetőknek azon igéretébon, hogy 
követeléseiket teljes összegben megkapják, csak szál
lítsanak, mert a herceg a vállalatot csak azért hagyja 
csődbe menni, hogy egy terhes szénszállitási szerző
déstől megszabaduljon ; mihelyt ez bokövetkezett, uary 
a vállalatot újra szanálják. E biztatásoknak vakon 
hittek is, rniglon egy szép napon a bányaüzem vezetők, 
még mielőtt a c-ődtömeggondnok, illetve zárgondnok 
az üzem fentartásáról gondoskodhatott volna, a 
konscinai bányákból kiépítették az összes szivattyúkat 
és viz alá hagyták jutni a bányákat. Erre a hitelezők

Acetylen Bányalámpák Gyára

Budapest, Vü„ Hernád-ntca 39/b

büntető följelentést tettek a konscinai bányaiizemvezotő 
ellen, aki a vizsgálat során azzal védekezett, hogy 
Berlinből kapott magasabb utasitásra cselekedett igy.

Fúzió. A Budapesti Szivattyú- ér (iépgyár-R .-T  
TcudloU' K. Ditlrich (íépynár R .-T  között lét ejö 
fúzió. Az eg y esü lt gy;' ,/íeiidlo/f-D itirich Budapesti Arma
túra-, Szivattyú- (*ép( R .-T  “ céget vették fel.

Az Orsz. Magy. Bány. és Koh. Egyes. Borsod—Gömöri Osz
tálya közhírré teszi, hogy  a rozsnyói bányaiskolán f. é. 
szeptem ber hó *2-An v esz i kezdetét a harm adik kétéves  
tanfolyam . A bányaiskolába jsak oly bányam unkások v eh e
tők fel, kik m agyar állam polgárok, m agyarul beszéln ek , 
olvasnak, irnak, az elem i iskola szám tan-anyagában jártasak  
ós m indem e k ép esség ek et a bányaiskola fe lügyelő-bizottsága  
előtt tartott felvételi v izsgán  igazolják, továbbá h ite lesen  
igazolják azt, h ogy  legalább eg y  éven  át bányam unkával 
gyakor 1 ati 1 ag fogl a 1 ko z tak.

F elvételi v izsga  alól fel vannak m entve azok a bánya
m unkások, kik a középiskolának, vag y  ezzel egyenrangú  
m ás intézetnek legalább 4 osztályát v égezték  s ezt liitoles 
bizonyítványnyal igazo 1 já k .

F elvételért folyam odók kötelesek  sajátkezüleg  irt 
folyam odványaikat azon vállalat utján, m elynek szolgálatá
ban állanak, a „B ányaiskola felügyelő-b izottsága elnökéhez  
Rozsnyó*' f. é. augusztus hó l«r>-ig benyújtani. A folyam od
ványhoz c sa to la n d ó k * S z o lg á la ti b izonyítvány arról, hogy  
valam ely bányam űnél legalább eg y  Wen át bányam unkával 
foglalkoztak. L egutolsó iskolai b izonyítvány (legalább is 4 
elem i osztályról). A nyakönyvi kivonat. 18 évesnél idősebbek  
részéről annak igazolása, hogy katonai kötelezettségük  által 
az iskola két évi látogatásában akadályozva nem  lesznek .

f f í y a r a l ó ü n a ü

p ia n in ó t  : :  
kölcsönöz

Sternberg Ármin és Testvére
cs. és kir. udvari hangszergyár

Budapest. VII., liáhóczi-ut 00.

LA N G E N  E S  W O LF
B u d a p e s t, VI., l íá c z i-  k ö rú t  59 = W ien, X., L a x e m b u rg e r s tr .  53

K érje azonnal díjtalan prospektusunkat a világhírű

eredeti „ O T T Ó “ benzin-Iobomotivohról eredeti „ O T T Ó “ - m o to r o k r ó l .
■  bánya, erdei és iparasutak számára. ■  ■  Tüzelőanyag: nyersolaj, benzin, benzol, szivógáz stb. ■

!!Elsőrangú gyártmány!! 
Leggazdaságosabb üzem! 

Négyszáznegyvenkét ki
tüntetés, köztük negyven- 
■  négy állami. ■

(98!I|47|II)
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B ányaorvos vag y  hatósági orvos által kiállított és a fo lya
m odó ép, erős, bányam unkára alkalm as testalkatát, jó látó 
é s  halló, valam int beszélő szervezetét igazoló bizonyitvány  
é s  ujraoltási b izonyitvány.

A felvételi v izsgára való bocsátás felett a bányaiskola  
fe lü g 3^elő-bizottsága dönt ós elhatározását a folyam odókkal 
közli. Az évi tandij 40 korona. A tanulók R ozsnyó város 
környékén fekvő  bányák üzem einél alkalm azást nyernek.

A gyermekek lelki világa a pedagógusoknak évezredekre  
visszam enő szorgos kutatásai dacára, m ég m anapság is nagy- 
részben „terra incognita“. Vannak azonban a p szichológ iá
nak oly dónthetetlen m egállapításai, m elyek  a tapasztalat 
rendszeres bizonyítékai alapján állanak és ezért a gyerm ek- 
nevelésn ek  alapelveit képezik . Ily  réges-rég i m egállapítás  
például az, hogy a szórakoztató ism eretek  elsajátítása ós a 
ve lü k  való foglalkozás em eli legnagyobb m értékben a fogé
kon y értelem  nívóját. A szórakoztató ism eretek  legnem eseb- 
bike k étségen k ivü l a zenei ism eret, m elyn ek  fontosságát 
csak  a legutóbbi időkben kezdik  m inden körben kellőkép  
m éltányolni. N agy, sőt m egbecsü lhetetlen  érdem e van a zenei 
kuliura em e hathatós terjesztésében  a jelen  évtizedében  
óriási tökéletesedést produkáló m agyar hangszeriparnak, 
am -lynek term ékeiről k ész ség esen  küld árjegyzéket a 
ST E R N BERG -cég Budapest, VII. Rákóczi-ut GO. sz.

K  K Ü L F Ö L D I H ÍR E K . ^
Bányászok balesetbiztosítása Ausztriában. Az osztrák 

kormány az ipartanács elé terjosztette a bányamunká
sok balesetbiztosítására vonatkozó javaslatot. A javas
lat szerint biztosításra kötelezettek a bányahatóságok 
felügyelete alatti bányákban alkalmazott összes mun-

VIII. évfolyam Vll

kások és üzemi tisztviselők. A biztosítás külön e célra 
alakitandó szakszövetkezetnél (Berufsgenossenschaft) 
történik. A biztositás helyi teendőit az intézet átruház
hatja a társládákra. A biztosítási járulékokat teljesen 
a munkaadók fizetik. Egyébként az 1887. évi baleset
biztosítási törvény rendelkezései alkalmaztatnak itt is. 
A társládákhoz való viszonyt a törvény úgy szabá
lyozza, hogy amennyiben valamely munkás baleseti 
járulékra és társládanyugdijra is jogosult, a nyugdíj 
csak oly mértékben fizetendő, hogy az összes járadék 
a kereset 60°/o-át meg nem haladja. A halálos balesetet 
szenvedett biztosított hozzátartozói csak balesetjáradé
kot, társláda-jutalékot nem. Vitás ügyekben a rendes 
választott bíróságok Ítélnek a bányaérdekeltség be
vonásával.

Vámmentes szénbevitel Oroszországba. Néhány hó
nappal ezelőtt irtunk már arról, hogy az orosz szén
fogyasztó érdekeltségek sürgetésére törvényjavaslatot 
terjesztettek a birodalmi duma elé, amely a vámmentes 
szénbehozatalt javasolja. A duma julius 5-iki ülésén 
elfogadta a javaslatot, amely szerint az állami és ma- 
gánvasutak külföldről vámmentesen behozhatnak sze
net.

Sztrájkmozga'mak. A st-etiennei bányatelepen al
kalmazott bányászok és a bányavállalatok bérszer
ződése, amely három évre szólott, most járt le. A bá
nyászok azt követelik, hogy a szén árának három

A B Á N Y A

Bromberger Maschinenbau-Anstalt G. m, b, H.
“ " ■ Ä * 1“ :  Ppinztnftal bel Dromberg.
Mindennemű transportörök, elevátorok min- ♦  Drótkötélpályák, elektr. fiiggövasutak, hajó
dén anyag részére, továbbá szalagszállítók, J  kirakodó berendezések, szén-, kőtörö és tároló 
szállító csigák, felvonók, daruk, mindennemű ♦  berendezések, továbbá minden egyéb szállító- 

emelőgépek. ^  berendezések.

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  -A b ro m b erg i g ép g y á r  v e z é r k é p v is e le te :

Faber és Erd^yi oki. gépészmérnök
dezések tervezésé és m ű sza k i irod ája  

kivitele. Telefon 5 -3 2 . BUDAPEST, V., Wahrmann-U. 13. Telefon 5 -3 2 .

Centrifugális és körforgó
SZIVATTYÚK, FÚVÓK,

GÁZSZ1VÓK,
T  u rb in a sz  iva ttyúk  é s  tu rb o k o m p re s so ro k . 
C. H. Jaeger & Co., Leipzig Plagwitz.
V ezérképviselő  a m agyar korona országaiban:

V E C S E Y  J E N Ő  oki. g ép észm érn ö k ,
Budapest, V., L ipót-körút 21. Telefon 105—84. 
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éven át mutatkozó emelkedésével arányban fizessenek 
nagyobb napibéreket az egyes bányatársaságok, kü
lönben nem kötnek uj kollektiv bérszerződést, hanem 
sztrájkba állanak. A bányavállalatok hallani sem akar
tak a követelésről s erre a munkásvezetőség elren
delte a szavazást a st.-etiennei központban. Nem na
gyon lelkes a hangulat a sztrájk mellett, s igy történt, 
hogy csak csekély többséggel mondták ki a sztrájkot.

Uj kéntermelő terület. Nem is oly régen még ki
zárólag az olasz dirigált a kénpiacon, ellátta a világ
szükségletet ; egy idő óta azonban nagy változás állott 
bo a sziciliai kénbányákban. Mindig mélyebbre kellett 
a kibányászandó kénért leszállani, a t'elfakadó viz 
n a g y  károkat okozott, a munkabér erős emelkedése 
lassanként lenyomta a produkált kénmennyiséget. A 
világ kénfogyasztása kb. 850.000 tonna s ebből ma 
már Szicília alig tud 400.000 tonnát fedezni; uj kén- 
területek után láttak a geológusok s Luisiniában hatal
mas mennyiségre bukkantak. Az amerikai kén ma 
már erős versenytársa az olasznak. A vezotőszerepet 
máris kivette a kezéből s ami a legérdekesebb a 
dologban, főleg olasz munkások művelik az amerikai 
bányákat is.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Ein Erfolg u n se re r Industrie. D ie  Ungarischen 
Zinnwerte Enterich Lossinszky haben einen bemer
kensw erten Erfoiu zu verzeichnen Die königlich 
preussischen Staatsbahnen hatten für den 28. Juni 
eine Offertverh^ndiung für die Lieferung von Zinn

anbenmrnt, wobei die genannte Firma mehr als 
zwei Drittel des Bedarfes zugesprochen erhielt. An der 
Offertverhandlung nahmen nicht nur europäische, 
sondern auch überseeische Zinnhütten teil. Da die 
preussischen Staatsbahnen hinsichtlich der Ma
teriallieferungen die weitestgehenden Ansprüche 
stellen, ist das Ergebnis der Offertausschreibung 
ein Beweis dafür, dass unsere heimischen Zinn
hütten sowohl in bezug auf die Qualität als auf 
den Preis mit dem Auslande erfolgreich zu kon
kurrieren vermögen. Die Firma Emerich Lossinszky 
ist Besitzerin der einzigen Zinnhütte in der Mo
narchie und Lieferantin der grösseren heimischen 
Bahnen, sowie der meisten Industrieunterneh
mungen in Ungarn und Oesterreich.

Die Siebenbürger Erdgasquellen. Die von den un
garischen Banken Verein mit dem ungarischen 
Finanzministerium nach Siebenbürgen entsendeten 
englischen Experten sind seit kurzer Zeit an Ort und 
Stello tätig, um die Ergiebigkeit der Erdgasquellen 
Siebenbürgens fegtzustellen. Dio bisherigen Unter
suchungen ergaben ein ausserordentlich gutes Resultat, 
so zwar, dass für den Fall, als die Expertise in der 
bisherigen günstigen Weise fortschreitet, dio Gründung 
eines grossen Unternehmens unter der Ägide der 
Ungarischen Allgemeinen Kreditbank zu erwarten ist, 
der neben ungarischen und österreichischen Banken 
auch zwei grosse .Londoner Institute angehören wer
den. Da cs sich um dio Überleitung des Siebenbürger 
Erdgases für industrielle und Beleuchtungszwecke bis 
nach Budapest handeln wird, ist ein grosses Kapital 
notwendig, das Teil Ungarn, Teil in
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Szabadalm azott

Osztrák-Hagyar Államvasut-Társaság
♦ ♦ ♦  MAGYAR BÁNYÁI, HUTÁI ÉS URADALMI IGAZGATÓSÁGA

Budapest, IV., Egyetem-utca I. szám
Vas- és acélművek: Resicán és Aninán. = Hídépítő- és gépgyárak: Resicán. = Gazdasági gépgyár: 
Román-Rogsánon. = Petróleumfinomitó, malmok, cementgyár, erdészet és gazdaság: Oravicán.

Megrendelések a budapesti igazgatósághoz: IV. her., Egyetem-utca I. sz. alá hüldendííh.
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Bessemer-acélsinek bárm ily szelvényben , m indennem ű SÍnkapcS0lÓ Szerek, vasfelép itm ény, váltók, 
váitósinek és keresztezések, hidak és egyéb  m agasép ítkezési vasszerkezetek, forditókorongok és
tolópadok, vizáiiom ási berendezések, tartányok, kész vasúti kerekek és kerékcsoportok mozdonyok, 
szerkocsik és waggonok részére, csillekerekek és csM okerékpárok, tengelyek, abroncsok (tyres), kerék
csillagok, acélöntvények és m indennem ű kovácsolt alkatrészek vasutak részére és hídépítésre, hajó- 
építés, gépgyártás bányák,r hengerm űvük \s hám orok részére, m ezőgazdasági gépek , ekék és eke- 
alkatrészek, m indennem ü"gép- és épitési Öntvények, csövek állva, öntve, víz-, gőz- ós gázvezetékek! 
részére, öntött vaskályhák' és takaréktüzhelyek nagy választékban, oszlopok, korlátok, mű- és  
egyéb  öntvények, csaváranyák és szegecsek, rúd- és faQonvasak, hengerelt és szeg ecse lt épités 
és waggontartók, sim a és rovátkolt vas- és acéllemezek, liydraulikus m ész, épitő-tégla ós cem ent.
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