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Hiányok a magyar polgári törvénykönyv tervezetében,
figyelemmel az örökbérletekre, továbbá a  bánya- 
örökhaszonbéri é s  bányahaszonbéri ügyletekre.

Irta Osváth Imre, áblabiró.

I.
Nehogy a polgári törvénykönyv tervezete — ha 

törvény lesz belőle — következményeiben súlyos 
meglepetéseket hozzon felszínre, időszerűnek és szük
ségesnek vélem e cikk keretében rámutatni arra, 
hogy a polgári törvénykönyv tervezete teljesen figyel
men kivül hagyta az ideiglenes törvénykezési szabá
lyok VII. rész 15. §-a által -érvenyben fentartott 
osztr. ált. bányatörvény 2. §-át, mely határozottan 
rendeli, hogy mindazon viszonyokra, melyek iránt a 
bányatörvény különös rendelkezéseket nem tartalmaz, 
a bányászati ügyekre is az általános polgári törvé
nyed alkalmaztassanak.

Minthogy az általános bányatörvény és az ezt 
részben módosító ideigl. törv szabályok a bánya- 
bérlet- és haszonbérletekről semminemű intézkedést 
nem tartalmaznak,1) nyilvánvaló, hogyha a polgári 
törvénykönyv tervezetéből törvény lesz> ennek a terve
zetnek a bérlet és haszonbérlet iránt rendelkező
1232—1298. §-ai a bányabérletek és bányahaszon
bérletekre nézve is kötelezők lesz«nek.

Már pedig szerintem nagy bonyodalmak származ
nának abból, ha a bányabérletckre a tervezet
1233— 1247., í 263, 1265., 1272., 1275., 1280, 1284. 
és 1286. §-ai alkalmaztatnának, mert ezek alkalma
zása bányavállalatainkat kiszámíthatatlanul sújtaná, 
esetleg töiikretehetné.

Nem veszi figyelembe a polgári törvénykönyv 
tervezete a bányászatnál szokásos örökbéri, örök
haszonbéri ügyleteket sem, holott régebben ugyszólva 
csak ily alakban kötött szerződést a bányatelek
tulajdonos a bányavállalkozóval, mit bányakönyveink 
betekintése igazol, gyakoriak lévén ezekben az örök
bérleti és örökhaszonbérleti jogviszonyra vonatkozó 
bejegyzések. Éppen ezért szükségesnek tartom a 
polgári törvénykönyv tervezetének tizedik cím I. és II. 
fejezeteihez azt a pótlást, hogy: „a bányaörökbéri, 
bányaörökhaszonbéri és bányahaszonbéri ügyletekre 
az 1233, 1247, 1263, 1265, 1272, 1275., 1280, 
1284. és 1286. §-ainak rendelkezései nem terjednek

!) Az ideigl. törv. szab. VII. rósz 21. g-a csupán azt 
rendeli, h ogy  a bányatársulatok részéről a bérbeadások  
bányatársulati gyű lésen  történjének és szabályos m űvelési 
rencl állapittassék m eg stb.

ki, mert a bányaörökbéri, bányaörökhaszonbéri és 
bányahaszonbéri jogviszony a majdan alkotandó 
bányatörvénykönyvben nyerend szabályozást.“

Szükségesnek tartom a polgári törvénykönyv 
tervezetének a bérlet- és haszonbérletet tárgyazó 
fejezeteit "még azzal a rendelkezéssel is kiegészíteni, 
hogy örökbérleti és örökhaszonbérleti ügyletek jövőre 
nem köthetők s hogy az ily ügyletek nemlétezőknek 
tekintetnek s igy bírói jogsegélyben nem részesít
hetők.

Ennek a tilalomnak a felvételére azért van szűk 
ség, mert az örökbéri, örökhaszonbéri ügyletek külö
nösen alkalmasak arra, hogy az 1848. évi IX. törvény
cikk által eltörült jobbágyságot életre keltsék és a 
régi jobbágy szolgáltatásait a maga egészében vissza
állítsák, sőt ezeket a szolgáltatásokat súlyosbítsák.1)

Ily körülmények közt a jogfejlődés egészséges 
irányával összeegyeztethetetlen az 1896. évi XXV. 
törvénycikk 1., 2. és 4. §-ainak ama intézkedése, 
hogy a szolgáltatás megválthatósága csak azon 
majorsági vagy kúriái is zsellértelkekre (taksás házak 
és senzuális földekre) terjed ki, melyeket a földesur 
az ő allodiális birtokából 1848. január első napja 
előtt engedett át egyeseknek évi szolgálmányok mel
lett mivelés, beültetés vagy beépítés végett.

Bizonyosnak látszik, hogy a törvényhozó nem 
vetett számot azzal, hogy a jobbágyi szolgáltatásokat 
eltörlő 1848. évi IX. törvénycikk és az 1853. március 
2-iki úrbéri nyilt parancs kihirdetését követőleg bárki 
is bátor lenne majorsági zsellérségeket, taksás bér
földeket létesíteni, pedig ime, itt a példa: a főváros 
tőszomszédságában, Újpesten, itt gróf Károlyi Sándor 
az 1870-es években osztott ki pénzbeli szolgáltatás 
ellenében örökbéri jogviszony létesítésével száz és 
száz házhelyet. Ennek az eredménye az lett, hogy 
sem a majorsági zsellér (t. a földtér-haszonélvező 
és felülépitmény-tulajdonos), sem az állagtulajdonos 
földesur az 1896. évi XXV. törvénycikkben meghatá
rozott megváltást igénybe nem vehetik; további 
hátránya ennek a jogviszonynak az, hogy a város 
fejlődését megakadályozza, nagyobbszabásu épületek 
nem létesülhetnek, mert a pénzintézetek az ily telkekre, 
vagyis magára a felülépitményi és földtér-haszon- 
élvezeti jogra kölcsönt nem folyósítanak, ha pedig 
a majorsági zsellér magához váltani akarja az allag- 
tulajdont, az esetben a földesur rendszerint oly 
összeget követel, mely az 1896. évi XXV. törvénycikk 
5 —7. §-aiban meghatározott’ megváltási’ összeget 
sokszorosan felülhaladja.

!) L ásd az örökbéri, örökhaszonbéri szerződésekre nézve  
e lap 28. és 29-ik szám aiban közölt cikkeket.
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Megemlítettem ezt, mert ha az 1848. január első 
napja előtt létesített majorsági zsellérségek megvál
tását szükségesnek ismerte fel a törvényhozás, még 
fokozottabb mérvben szükséges gátat vetni annak, 
hogy újabban a közgazdaság és a hitel hátrányára 
örökbérletek, prökhaszonbérletek keletkezzenek.

Éppen ezért szükséges lenne, ha az alkotandó 
polgári törvénykönyv az örökbérleti és örökhaszon
bérleti szerződésekre vonatkozólag határozott tiltó 
rendelkezéseket állítana fel, mert amint e lap 28. és 
29-ik számaiban megjelent cikkemben közöltem, az 
ország egyes vidékein a régi jobbágyi szolgáltatások 
visszaállítására vezető eljárás folyik, melynek szo
morú eredménye az, hogy a paraszt itt-ott ismét 
robotba jár és földtermésének egyrészét dézsma alak
jában a földtulajdonos szedi el tőle.

Kevés az a biró, aki azon jogszabály alapján: 
„a feleknek a szerződés szab törvényt", meg ne 
Ítélné az örökhaszonbéri jogviszony alapítójának 
(a végrehajtatónak) a követelését, ha az akár a 
termés bizonyos hányadának kiadására, akár kár
térítésre irányul amiatt, mert a bérlő a szerződés
szerű munkanapokat le nem szolgálta.

Az ily ügyletektől a bírói segély határozottan 
megtagadandó az általam kifejtettekhez képest és 
azért is, mert az ily ügyletek nagyszabású uzsorát 
palástolnak.

Visszatérve a bányászati jogviszonyokra, említe
nem kell, hogy a bányatörvény mint különleges 
törvény mindazon viszonyokra, melyek iránt rendel
kezéseket tartalmaz, az általános (polgári) törvények 
alkalmazását kizárja, ellenben ahol különös intéz
kedéseket nem tartalmaz, ott a bányászati ügyekre 
az általános polgári törvények és jogszabályok alkal
mazását rendeli (I. Általános bányatörvény 2. §., 
Ideiglenes törv. szabályok VII. rész 15—31. §§-ig). 
Ebből kiindulva, miután sem a bányatörvénynek, 
sem az ezt életbeléptető 1854. évi végrehajtási szabá
lyoknak nincs egyetlen egy szakasza sem, mely az 
örökbéri vagy örökhaszonbéri jogviszonyról szólana; 
miután továbbá hazai törvényeinkből az azokba 
lefektetett irányeszmékből megállapítható, hogy nálunk 
ezidőszerint örökbéri, örökhaszonbéri szerződések jog- 
érvénynyel nem köthetők, nyilvánvaló, hogy a bánya- 
örökbéri, örökhaszonbéri szerződések a levegőben 
lógnak, érvényük kétség alá jő és még inkább kétség 
alá fog jönni, ha a magyar polgári törvénykönyv 
javaslatából — mely ilynemü ügyleteket nem ismer — 
törvény lesz. Ehhez járul az, hogy a bányatelek
könyvek törvényszerű vezetése már most sem tartható 
be, mert az id. törv. szab. VII. rész 67. §-a szerint 
bányatelekkönyvezett birtoktestekre zálogjogot csakis 
a köz(polgári)törvény szabályai szerint lehet betábláz- 
tatni;' már pedig a dologi jog szerzése, megváltoz
tatása és elenyészte tekintetéből az osztrák polgári 
törvénykönyv szakaszai és a telekkönyvi rendtartás 
szabályai irányadók, azon változtatásokkal, melyeket

az ideiglenes törvénykezési szabályok és az azóta 
keletkezett törvényeink létesítettek.

Telekkönyvi rendtartásunk megengedi ugyan a 
bérleti és haszonbérleti jog bekebelezését, de nem 
tartalmaz engedélyt arra nézve, hogy a haszonbérleti 
jogra jelzálogjog alapittassék, t. i. a haszonbérleti 
jogra követelések kebeleztessenek be. Ezzel szemben 
ime azt látjuk, miszerint a gyakorlat oly irányban 
fejlődött, hogy a bányahaszonbérleti jogra zálogjog
bekebelezések engedtetnek, bár nincs tisztázva az az 
előtérbe nyomuló kérdés, hogy a haszonbérleti jogra 
bekebelezett követelések a jelzálogul szolgáló haszon- 
bérleti jogból mi uton-módon nyerhetnének kielégítést, 
ha végrehajtásra kerülne a sor.

a) Az egyik, vélemény az, hogy a bekebelezett 
haszonbérleti jogra a végrehajtás az 1881. törvény
cikk 132. §-ának megfelelően foganatosítandó, eszerint 
„ha végrehajtást szenvedőnek valamely ingatlan va
gyonra vonatkozólag élők közötti jogügylet által szer
zett joga foglaltatik le, a végrehajtató a végrehajtás 
foganatosítására illetékes bíróság által végzésileg fel
jogosítandó, hogy _ a lefoglalt jogot érvényesíthesse. 
Fentebbi végzés feljogosítja a végrehajtatót, hogy a 
végrehajtást szenvedő javára a tulajdonjogot vagy 
más dologjogot oly módon érvényesítse, amint a 
végrehajtást szenvedőnek érvényesíteni jogában állott 
volna“ stb.

b) K  másik vélemény az, hogy a bekebelezett 
bányahaszonbérleti jogra a végrehajtás az 1881. évi 
LX. törvénycikk ^oá. §-ának megfelelően foganato
sítandó, mert a bekebelezett bányahaszonbérleti jog, 
mely a legtöbb esetben 60—75, esetleg 80 évre 
terjed, az ingatlant képező bányatelek haszonélveze
tével ugyanazon fogalom alá esik. Tulajdonképpen 
tehát a kőszénkiaknázás jogosultságát jelenti, már 
pedig a végreh. törv. 208. §-a szerint „ha a végre
hajtást szenvedőt másnak tulajdonát képező ingatlanra 
telekkönyvileg bejegyzett haszonélvezeti jog illeti, 
ezen haszonélvezeti jogra elrendelt végrehajtás eseté
ben a végrehajtási zálogjog bekebelezése tárgyában 
a 135 — 136. §-ok intézkedései megfelelően alkalma
zandók. A végrehajtási zálogjog bekebelezése után 
a telekkönyvi hatóság a haszonélvezetnek végrehajtási 
zár alá vételét rendeli el és a végrehajtató ajánlatá
nak figyelembe vételével zárgondnokot nevez ki, 
s ennet bevezetésére és a zár alá vett haszonélve
zetnek és tartozékainak leltár melletti átadására 
kiküldöttet rendel. A zárlat alá vett haszonélvezetnek 
házikezelés vagy bérbeadás általi hasznosítása iránt 
az érdekeltek meghallgatása után a telekkönyvi ható
ság határoz és a zárgondnokot a szükségei kezelési 
utasítással látja el.“ (Végreh. törv. 245. §.)

(Folyt.

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.
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Uj gáztüzelésű körkemence.
Most, hogy végre a földgáz felhasználására kerül 

a sor, különös érdeklődésre tarthat számot egy uj 
szerkezetű gáztüzelésű körkemence, amely előnyeinél 
fogva méltán kelti fel a szakemberek figyelmét. A 
kemencét Halbrohr Adolf mérnök, a szakma régi, ki
váló szakembere szerkesztette.

Ismeretes, hogy a gáztüzelésű körkemence min
denféle és .a  logkülönbözőbb méretű alakáruk égeté
sére kitünően bevált, mig szabálytalan kövek, mint 
mészkő, magnezit, gipsz stb. égetésénél az a hátrány 
mutatkozott, hogy ezek a kövek zsugorodásuk követ
keztében az égetőkamrákban szabálytalan rakásokban 
összeesnek és ennek következtében a gázlángzókat 
könnyen megsértik. Ennek elkerülésére a találmány 
értelmében a kamrák végein áttört falakat alkalmazunk 
és a gázlángzókat ezen falak által védett helyen ren
dezzük el, úgy hogy azok az égetendő anyag által 
való megsérülésektől meg vannak védve. A falak nyí
lásainak alakja és mérete az elérendő égetési hőfoktól, 
az égetendő anyag minőségétől a kemence telje
sítményétől függ. A közfalak mész* azt a célt is szol
gálják, hogy az emlitett kőfajták égetésénél az ö*sze-

Maguk a gázlángzók a találmány értelmében 
szintén sajátosan vannak kiképezve. A gyakorlat 
ugyanis megmutatta, hogy tüzáramok nagyobb távol
ságokra képesek hatni, ha az áramok utjukban talál
koznak, illetve egymást metszik. Ezen cél elérésére 
a találmány értelmében a kör- vagy sokszögletes 
keresztmetszetű gázlángzókat úgy rendezzük el, hogy 
a két-két szemben fekvő gázlángzóból kilépő áramok 
egymást szögben (pl. 45° alatt) találják.

A találmány tárgya végül maguk az égetőkam
rák kiképzésére vonatkozik, amennyiben azok falai 
és boltozatuk a tüzelés előrehaladásának irányában 
konvergálnak, ami által egyenletesebb égetést érünk 
el. A kamrafalaknak a kamravég felé való konvergá- 
lása következtében még az az előny is adódik, hogy 
az emlitett lángzóvédőfalak könnyen rendezhetők el, 
úgy hogy a lángzók helyénél a falak beépítése foly
tán keresztmetszetcsökkenés nem létesül és a tüzelés 
jó hatása biztosítva van.

A mellékelt ábrákon a talál
mány tárgyát képező kemence egy 
kiviteli példája van feltüntetve és 
pedig az

1. ábrán a kemence egy rész
lete alaprajzban.

A 2. ábrán ugyanez, az 1. 
ábra A —B vonala szerint vett 
metszetben.

A 3. ábra a gázlángzó egy 
foganatositási alakját tünteti fel.

Az (a) gázlángzók elrende
zése a 2. ábrából vehető ki. Két- 
két (b) égető kamra között (c) 
közfalak vannak elrendezve, me
lyok az (a) lángzókat az összeeső 
anyag által való megsérülések el
len megvédik. A lángzók kiviteli 
példája a 3. ábrán láthatók. Mint 
említettük, a találmány értelmében 
két-két lángzót úgy rendezünk min
dig el, hogy a belőlük kilépő gázára
mok, illetvo lángok szögben talál
kozzanak. Ezen célból szögletes 
keresztmetszetű lángzóknál a gáz
kibocsátó nyílásokat a sokszög 
valamely a kilépési szögnek meg
felelő hajlású oldalán, kör vagy 
félkörkeresztmetszetü lángzóknál 
pedig (a 3. ábra) a kívánt szög alatt sugárirányban 
képezzük ki.

A kamrák konvorgáló kiképzése az 1. és 2. áb
rából vehető ki. Ezen ábrákból látható, hogy úgy a 
kamrák (e) oldalfalai, mint azok (f) boltozatai a tüze-

2 . ábra:

eső kőrakás fölött keletkező káros teret, melyen át lés előrehaladásának'irányában a (b) kamrák végei
hideg levegő léphet be, csökkentik, vagy esetleg felé csökkennek. ÜT w J
egészen meg is szüntetik, - A rajzon feltüntetett^., kemence általános elrende-
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zése ismeretes ésismertetést nem igényel. Természetes, 
hogy a találmány tárgya sem az ábrázolt kemence- 
tipushoz, sem pedig a találmány tárgyát képező 
újításoknak a rajzon feltüntetett alakjához és részle
teihez nincs kötve.

X  H A Z A I H ÍR E K . ^
Két kitüntetés.

Két különböző pálya, kétféle működési kör és 
két külön egyéniség. Mindkettőben a fáradhatlan 
előretörekvés, munkaszeretet, párosulva tudással majd
nem egy napon teremtette meg mindkettő számára a 
megérdemelt elismerést. Báró Kornfeld Móric drt a 
III. osztályú vaskoronarenddel tüntette ki Őfelsége, 
dr Schafarsik Ferenc nyilvános rendes műegyetemi 
tanárt pedig az V-ik fizetési osztályba nevezte ki.

B áró K ornfe ld  Móric dr.
Bajos volna nem azon kezdenünk, hogy a vas

korona rendnek legifjabb lovagja igazán az apja fia. 
És talán mindjárt az elején jó lesz megállapítanunk, 
hogy azok között, akik a közgazdasági rovatoknak 
csak a címét szokták elolvasni, sokan lesznek, kik 
azt fogják mondani, hogy: Könnyű a nagy Kornfeld 
Zsigmond fiának. Mégse herbertizmus a fiatal dr 
Kornfeld Móric pályafutása. Vagy nem a legneme
sebb cselekedet-e, hogy amikor pénz, rang, tudás, 
családi összeköttetések, személyes intelligencia arra 
predestinálnak egy fiatal embert, hogy a politikai 
élet sik talaján keressen könnyű babért, az apja 
odaültesse a számok mellé?

„Csak sast nemzenek a sasok!“ Kornfeld 
Móric dr büszke lehet arra, hogy a nagy Kornfeld 
Zsigmond bárónak a fia. Nem kell ezért pirulnia. 
Nem is kell semmit kölcsönkérnie az apja érdemei
ből. Becsületesen rászolgált a kitüntetésre nagy tudá 
sával, fáradhatatlan tevékenységével és általában 
azokkal az érdemekkel, miket a közgazdaság, jóté
konyság és társadalmi élet terén szerzett

Kornfeld Móric báró egész eddigi pályafutása 
össze van forrva a Ganz-gyárral, ezzel az óriási vál
lalattal, melynek helyettes vezérigazgatója. Mint igaz
gatósági tag, sok más vállalatban is vezető szerepet 
visz. Az apjától örökölte a nevét, de tudása, nagy 
szakértelme évek szorgalmas munkáján épült fel; 
szeretetreméltósága, képzettsége és mély intelligen
ciája egyéni tulajdona, nála különösképen megvesz- 
tegetően sugárzik ki szeméből. Ez a tulajdonsága, 
kiváló jellembeli tulajdonai, kedves közvetlensége és 
előkelőségében is megnyerő modora régen megsze
rezték számára nemcsak a tiszteletet, hanem mind
azoknak őszinte becsülését és szeretetét, akiknek al
kalmuk volt vele bármikor is érintkezni. Valóban 
érdemes férfiút ért ezúttal a királyi kitüntetés.

Dr báró Kornfeld Móric nemcsak mint közgaz
dász érdemel méltatást, elismerten kiváló szociológus 
is, kinek e téren szerzett tapasztalatai párosulva filo
zófiai ismereteivel és tudásával őt valósággal pre
desztinálják arra, hogy e téren is maradandót alkos
son. Talán ennek a helyes szociális felfogásnak első 
hajtása volt az az alapítványa, melyet mint az Orszá
gos Iparegyesületnek oszlopos tagja, apja nagy emlé
kének áldozva tett. Ennek a „báró Kornfeld Zsig
mond könyvtáralap“ cimen meglevő alapítványnak 
kamataiból egy részt évi 2000 koronát közgazdasági 
jeles munkák díjazására szánt.

Eddigi kiváló munkásságának elismerése ünnep

napot jelenthet mindazok számára, akik a társadalmi 
munka nagy műhelyében a fejlődésnek és haladás
nak lendítő kerekét forgatják.

Schafarzik Ferenc dr.
Von Pick auf szolgál, de nem ugy mint azok 

szokták, kik megtaposott utón törtetnek előre. Ami
kor ő pályát választott, azt azzal a tudattal tette, 
hogy az ut, amelyen haladnia kell, még töretlen; 
azon minden talpalatnyi tért külön-külön meg kell 
hódítania. Neki kétszeresen dicsősége, hogy odáig 
vitte, ahol most tart. Hiszen ő a hivatásánál fogva 
tudhatta, hogy az a föld, amit ő akar taposni rögös, 
a tudományos pálya pedig egész embert kiván. Vagy 
talán épen ez vitte őt erre a pályára, amelyen olyan 
ritkán terem babér. Amikor munkába állt, csak a ke
nyerét akarta megkeresni, ami abból is kitetszik, 
hogy mint szegény és tehetséges ember csinált 
karriért.

Végig egész pályáján a szerény magábazárkozott- 
ság, párosulva a komoly előretörekvéssel jellemzi 
Schafarzik professzort. Ha más pályára lép, ha ke 
resi a zajos, tülekedő lármát, ahol kevesebb tehet
séggel és kevesebb' tudással nagyobb karriért is csi
nál sok reklámhős, ugy ma már legtetején állana 
megérdemelt dicsőségének. így csak ott tart, ahova 
hosszú éveknfek szorgalmas, becsületes és tehetséges 
munkája emelte. Valami magasztos, nagyszerű van 
ebben az-előretörtetésben, ebben a szerény, munkás 
pályafutásban. A legdemokratikusabb foglalkozás az 
övé s aki arra szánja magát, a legalsó fokon kezdve, 
az a tudásnak firmatábláján kivül vajmi ritkán hasz
nálhat egyebet cégérül. Neki sem volt soha egyéb 
eszköze az érvényesülésre tudásánál, tudomány- 
szomjánál, szorgalmánál és kötelességtudásánál; de 
hiszen oly eszközök ezek, amelyek kevés halandó
nak adattak együttvéve.

Pedig maga a sors is megkísértette egyszer, 
hogy Mars istenhez pártoljon a tudomány múzsájá
tól. A boszniai okkupációkor mint fiatal tartalékos 
hadnagyot a hősök mintaképéül állítottak oda. Sza- 
páry tábornok a legveszedelmesebb helyekre az ő 
zászlóalját vezényelte. Elöljáró tiszttársai mind kidől
tek mellőle, ekkor ő maga vette át a parancsnoksá
got. A fiatal tartalékos hősies nyugalommal és ret
tenthetetlen bátorsággal vitte mindig előbbre zászló- 
alját. A király soronkivül főhadnaggyá, majd kapi
tánnyá léptette elő, a haditörténelem két oldalt 
szentel a magyar tartalékos tiszt hőstetteinek mélta
tására, például állítja oda-a fiatal katona-nemzedék- 
nek és a fiatal hős mégis hátat fordít Mars istennek 
és hü marad első szerelméhez — a tudományhoz. 
1876-tól 1882-ig mint tanársegéd müködik"a tudo
mányegyetemen Szabó József professzor oldalán, 
akinek jobbkeze volt. 18o7-ben második segédgeolo-
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gus lesz a Földtani intézetben, 1889-ben első 
segédgeologussá nevezik ki. 1892-ben osztálygeolo- 
gus lesz, 1902-ben bányatanácsosi cimet kap. 1903- 
ban már főgeologus s két évre rá a műegyetemre 
kerül, mint professzor. Már ekkor oly tekintély, hogy 
geologiai megállapításai megdönthetlen orákulumok
nak vannak elismerve.

Ez a röviden összerótt kivonatos életrajz doku
mentálja legjobban, hogy akinek élete ezekből az 
évszámokból van összeállítva, megjárta becsületesen 
azt az iskolát, amelyet csak azok járnak végig, akik
nek útját nem törte meg előre az ifjú nemzedék 
nagy kalapácsa: a mindenható protekció. A rang
létra minden fokáig önmagának kellett az utat meg
törnie ennek a nagytudásu, nemes lelkületű ember
nek, akit kiváló jellembeli tulajdonai már régen 
érdemesítettek volna erre a kitüntetésre, ha közis
mert szerénysége nem lett volna mindig önkéntelen 
leleplezője az ő nagy tudásának, ritka tehetségének, 
fáradhatatlan munkásságának. Most is, miközben 
kötelességszerüen megemlékezünk az őt ért kitünte
tésről, Erdélyben kutat, ázik és izzad, hogy szabad 
óráiban is gazdagítsa tudásának gazdag tárházát.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Csizmadia 
János sóhivatali ellenőrt a vágujhclyi sóhivatalnál a 
IX. fizetési osztályban való meghagyása mellett, sótár
nokká a parajdi m. kir. sóbányahivatalhoz nevezte ki.

Gerö Nándor ünneplése. A Salgótarjáni Kőszén
bánya Részvénytársulat salgótarjáni bányamüveinek 
tisztikara folyó hó 2-án Gerö Nándor bányaigazgató, 
oki. bányamérnök huszonötéves szolgálati jubileumát 
és mérnöki oklevele elnyerésének harmincéves évfor
dulóját fényes ünnepség keretében ünnepelte meg. 
A bányatisztikar Murányi szobrászművész által készí
tett, egy Salgótarján-vidéki bányászt ábrázoló bronz
szobor átnyujtásával is tanujelét adta ragaszkodásá
nak. Az ünnepélyt kővető s a bányatisztikar által 
rendezett banketten a központi igazgatóság, valamint 
a központi tisztikar is képviseltette magát.

Selmeci főiskolai tanárok tanulmányuton. A Selmec
bányái kir. bányászati és erdészeti főiskola tanárai 
közül a nyáron többen mennek külföldi tanulmány
úira. Barlai Béla dr. a főiskola rektora, Svájcba, 
Németországba és Belgiumba, Fodor László dr. és 
Boleman Géza Németországba, Lang Károly Francia- 
országba, Réz Géza Angliába, Walck Károly dr. és 
Mihalovics János dr. podjg Németországba és Svájcba.

Elszámolás a „Mensa £cademloa“ céljaira befolyt adomá
nyokról. A főiskolai „M ensa A cadem ica-E gyesü let‘v eln öksége, 
őszinte ')s hálás köszönetének  nyilvánításával, ujabban a kö

vetkező adom ányokat n y u g tá zz a : 1913. évi á llam segély  1. ós
2. ezerkoronás részlete fejében 2000 korona, Selm ec- ós Bóla- 
bánya szabad királyi város e lsé  fólóvi seg é ly ö sszeg e  100 
korona.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
szepesi fiókosztálya julius 26-ikán Merényben tartotta 
évi közgyűlését, molyon Miinnich Kálmán udvari ta
nácsos elnöklete alatt 22 tag és 17 vendég volt részt. 
A gyülésro legtöbben Igló felől utaztak a két posta
automobilon. Az egyik Münnich Kálmán gondoskodása 
folytán külön járatként már reggol fél nyolc órakor 
indult.

Az érkezőket Klein Mór, az Oberschlesischo 
Eisenindustrie Aktiengesellschaft, igazgatója fogadta 
tisztviselőkara és d ’szbo öltözött bányászai élén. Majd 
a közgyűlés következett, melyen az elnök köszönetét 
mondott Klein Mór szives vendéglátásáért, üdvözölto 
Piovarcsy Károly bindti főbányagonduokot bánya 
felügyelővé történt kinevoztetése alkalmából, meg
említi, hogy a tisztujitást őszszol tartják meg a kidol
gozás alatt álló uj alapszabályok értelmében, felolvassa 
W inkler Pál köszönő levelét 40 éves vármegyei szol
gálata alkalmából kapott üdvözléséért, bemutatja Jakab 
Dénes besztercebányai főbányabiztos által készített és 
ajándékképpen küldött iglói bányakapitánysági át
nézeti bányatérképet, mely nők kapcsán az osztály 
Jakabnak jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

Örömmel fogadták a Délmagyarországi Közműve
lődési Egyesület közlését, hogy debreceni uj nevelő- 
intézetében bányászok gyermekei 1000 korona helyett 
700 koronáért nyelhetnek elhelyezést, valamint in
gyenes és félingyonos helyet. Az egyesületet érintő 
több belső ügy letárgyalása utá'i pártoló tagoknak fel
vették dr. Forberger Béla városi ügyészt és Halmos 
Nándor villamostelepi cégjegyzőt. A közgyűlés után 
megszemlélték a bányatelepet, uj modern gépházat és 
ércmosó müvet. Délben ogy órakor az egész társaság 
Feketehegy fürdőbe rándult, ahol a bányavállalat 
fényes bankottel vendégelte meg a résztvevőket.

Felköszöntőkot mondottak Münnich Kálmán, 
Bolla Mihály min. tanácsos, Klein Mór, Iiönsch Árpád, 
dr. Förster Lajos, Fox Aurél a hölgyvendégekre, Göbl 
Henrik és mások. A társaság bányásznóták éneklésével 
a legjobb hangulatban sokáig együtt maradt, sőt né- 
hányan még résztvettek az este megtartott feketehegyi 
Anna-bálon is.

Szerencsétlenségek. A borsodm egyi kőszénbányákban há
rom szeren csétlen ség  történt az elm últ héten Jardánházán.

Blackman
v e n t i l á t o r o k ,  

e x h a u s t o r o k ,  

f t í v ó k  m i n d e n  c é l r a

S z e l l ő z ő
s z á r í t ó ,  s z í v ó  

b e r e n d e z é s e k
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Jancsár János n eg y v en eg y  éves [segédvájárt érte a végzetes  
katasztrófa. Jancsár a sik lón  dolgozott. E g y  csille  fülborult 
és halántékon csapta Jancsárt, aki eszm életlenül összeesett. 
A sajószentpéteri kőszénbányában e g y  hatalm as szónróteg  
leszakadása okozta a szerencsétlenséget. A z aknában, ahol a 
katasztrófa történt, Podm anyicz Gáspár fejtetto a kőszenet. 
Társai már akkor figyelm eztették  a veszedelem re, am ikor 
m unkához fogott reggel, de dolgozott tovább. E g y  hatal
m as csákányiitósnél aztán leszakadt a több m ázsa su lyu  tö
m eg. E szm életlenü l ásták ki a szerencsétlen  bányászt a föld
ből. A bordája közül több eltört és testének több h elyén  
szenvepett nagyon sú lyos sérü léseket. B eszállították a kór
házba, ahol a halállal vivódik . A harm adik szeren csétlen ség  
a bánszállási kőszénbányában történt. Varga István bányász  
a fölvonógép kosarából eset ki és nagyon sú lyosan  m egsérült- 
A kórházban ápolják. A szeren csétlen ség  üg}rében a m iskolci 
ü g y é sz sé g  elrendelte a viszgálatot. — Am erikában. Postvil- 
lebon katasztrófa történt a Ilead ing Coal and Iron társaság  
E ast Brookside-i bányában. K étszer egym ásután robbant a 
bányalég  és 18 bányászt m egölt. — G lasgow i je len tések  sz e 
rint Cadder m ellett eg y  szénbányában tűz ütött ki. Attól tar
tanak. h ogy  123 bányász, akiknek hollétéről tudnak, 
életét vesztette. E g y  később érkezett je len tés szerint a Cad- 
der-bányába behatolt m entő legén ység  húsz holttestet talált. 
A m entési m unkálatok igen  nehezek .

A Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű R.-T. összeállí
totta és kiadta jóléti intézményeinek leiiusát. A könyv 
187 oldalon ismerteti a nevelésügyi intézményeket, 
úgymint nép- és ipariskolákat, árvaházakat, templo
mokat, ifjú*ági, olvasó- és zeneegyleteket, az egész
ségügyi intézményeket, (kórházak, fürdők, vízellátás), 
az élelmezési, lakásügyi és munkásbiztositó intézmé
nyeket, végül a tiszti nyugdijintézetet. A szövegen 
kivül számos rajz, fénykép és statisztikai tábla mu
tatja be a társulati és a szövetkezeti m unkásgyaraia
tokat, az élelmezési intézeteket, a rokkanttelepet stb., 
végül külön fejezet szól a balesetbiztosításról, a társ- 
betegsegélyző pénztárról.

A tordai szódagyár munkálatai már nagyrészben 
befejeződtek. A gyár augusztus 10-én indítja meg 
üzemét ötszáz munkással.

A Lukács evangélista bánya augu sztus 24 én N agybányán  
k ö zg y ű lést tart.

Merkur vasmüvek r.-t. (Nagykanizsa) cég alatt a 
nagykanizsai Franz-féle Merkur vasmüvek 300.000 ko
rona alaptőkével részvénytársasággá alakult át. Az 
igazgatóság tagjai Franz József nagyiparos (Marburg), 
Franz Lajos gyáros (Trieben), Franz Rudolf dr. nagy
iparos (Marburg), özv. Lienhart Lipótné gyártulajdo
nosnő (Wolfsberg), Warton Rudolf (Bécs), W irth 
Henrik malomigazgató (Marburg). A vállalat kereske
delmi igazgatója és cégvezetője László Vilmos.

Cégjegyzési hirek. Standard műszaki kereskedelmi r.-t. 
Budepest. Kertész Arthur és Halmos Sándor társasági

tisztviselőknek alapszabályszerü cégjegyzési jogosult
ságuk bejegyeztetett. Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. 
Budapest. Dr. Reimann Ernő társasági tisztviselőnek 
alapszabályszerü cégjegyzési jog’osnlt-ága bejegyez
tetett. — Budapesti szivattyú• és gépgyár részvénytársaság 
Budapest. Az 1913 évi április hó 30-ik napján tartott 
rendkívüli közgyűlés által elhatározott egyesülés beje
gyeztetett. Ezen egyesülés folytán a részvénytársaság
nak 920.000 koronát tevő alaptőkéje leszállittatik
92.000 koronára s azután a részvénytársaság olyan 
módon egyesül a kereskedelmi társas cégek jegyzé
kének bejegyzett Teudloff K. és Dittrich F. gépgyár 
részvénytársaság“ céggel, hogy őzen most említett 
részvénytársaságba beolvad. — Bányafalui kőbánya 
vállalat Szolyva. Közkereseti társaság, mely 1913. évi 
február 21 én vetto kezdetét. Tagjai: Róth Jenő, 
Mermelstein Izrael és Mormelstein Hers kőbánya
tulajdonosok, szolyvai lakosok. A céget az előnyomott 
vagy előirt cégszöveg után a cégtagok együttesen 
jegyzik.

A Műszaki Unió R..T. (Schvarcz József és Fia) cim 
alatt múlt számunkban közölt hírnek ogy része 
téves volt.

A vállalat közli velünk, hogy Sándor Gyula 8 év 
óta cégvezetői és '4 év óta igazgatói állást tölt be.

Szénszállítás. A m. kir. központi szőlészeti kisér- 
loti állomás ÍOOO q szén, 600 q pirszén és mintegy 200 
q nyersolaj szállításának biztosítása céljából a íold- 
mivclésügyi miniszter rendeletére az alulírott jgazga- 
tóságnáU(Budapest, I I ,  Debrői ut 15 — 17) 1913. év' 
augusztus hő 16-án déli 12 órakor nyilvános zárt aján
lati versenytárgyalás fog tartatni. Az ajánlathoz csa
tolandó a szén, pirszén és nyersolaj minőségét igazoló 
vegyvizsgáló bizonylat. Megkivántatik, hogy az aján
latba hozott szén legalább 6.500 Caloriás legyen. 
Ajánlatok kizárólag csak hazai szénre, pirszénro és 
nyersolajra tehetők.

Árjegyzéke a besztercebányai m. kir. rézpöröly - 
hivatal kovácsolt~ és hengerelt rézgyártmányainak. 
Érvényes 1913. évi j+ilius hó 30-tól. Mosó- és pálinka 
katlanok, mosótál, süvegek és ezekhez hasonló mélyi- 
tett gyártmányok. 400 mm-ig 100 kgr. 243 korona, 
400—800 inm-ig 100 kgr. 237 korona, 800 -  1100 mm-is: 
100 kgr. 267 korona, 1100—1200 mm-ig’ 100 kgr. 277 
korona, 1200 — 1300 mm-ig 100 kgr. 297 korona. Ta 
karéktüzhelyüst 100 kgr. 253 korona. Kacsula 9 — 12” 
mm-ig 100 kgr. 230 korona, 12—28” mm-ig 100 kgr. 
220 korona. Kazánfenék 100 kgr. 225 korona. Rudréz 
négyszögletes 100 kgr. 217 korona. Ócskaréz 100 kgr. 
141 korona. Árengedm ény: Arak helyt Beszterce
bánya vasúti állomás. 50 kgr-ot meghaladó rendelés 
esetén az áruk a vevő fél vasúti állomására bérmentve 
szállíttatnak.

A sárgaréz áremelése. Az osztrák hitelintézet 
sárgarézosztálya julius hó 26-ával a sárgaréz árát 4, 
a tombák árát 100 kgr.-ként 5 koronával felemelte.

Draeger-Hefte Nr. 13. A bübecki Draegerwerke 
időszakos közleményeinek legutóbbi füzete részletesen 
leírja a vezetéknélküli, szabadon vihető Draeger-féle 
buvárkészüléknek szerkezetét. Közli használatának
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S ü rg ö n y e im :
BRUNNERIT,
BUDAPEST.
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Egyike a legrégibb, legnagyobb és legpontosabb cégeknek. Évtizedek óta szállítója a 
kincstári bányáknak és vasmüveknek, a cs. és kir. közös hadseregnek és haditengeré
szetnek, a m. kir. államvasutaknak, a m. kir. posta- és távirdának, valainint számos 
magánüzemnek. — 1913—14. évi nagy árjegyzékünket komoly vevőknek szívesen küldjük.
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BRUNNERIT, 
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módját és azokat az érdekes megfigyeléseket, amelye
ket a készüléknek harminc méteres mélységben való 
használatánál tapasztaltak. Szó van még az ismert és 
elterjedt „Pulmotor“ életrekeltő készüléknek szerke
zeti részleteiről s a legutóbb elért eredményekről. A 
cég érdeklődőknek dijtalain.il küldi a folyóiratot.

Az Egyesült Tégla- és Cementgyár R.-T. Tordán
5 millió korona befektetéssel épitendő és földgázzal 
üzemben tartandó cementgyára részéra évenként 25 
millió köbméter földgázra van szükség, aminek szállí
tása iránt a vállalat megállapodott az Erdélyi Földgáz- 
vezeték részvénytársasággal. Az uj cementgyárat, 
mely 200 munkást fog foglalkoztatni, évi 7—8000 
waggon cementtermelésre rendezik bo.

St. Egydy i sodronykötélgyár. A tavasszal leégott 
St. Aegyd am Neuwaldeban fekvő gyárépületek helyett 
8000 m2 területen egy lényegesen megnagyobbított 
gyártejep létesült, melynek összes osztályaiban a tel
jes üzem már megindult. A gyár ezáltal abba a hely
zetbe került, hogy általánosan ismert szállitóképessé- 
génok újból és fokozott mértékben bizonyítékát adja. 
Ezen szállitóképosségről tanúságot tesznek egyebek 
közt a „ B o z e n  Kohlernu-i és „Lana-Vigiljoch“-i sze- 
mélyszállitó függővasutak számára eszközölt sodrony- 
kötélszállitások. Ezek az első hegyi függő-kötélvas- 
utak, pályahosszuk 1800, illetve 2210 m .; mindkét 
vasutnal a St. Egydy i gyár úgynevezett Herkules- 
hordkötolci nyertek alkalmazást. A „Lana-Vigiljoch“-i 
vasút hordkötele 62 mm. átmérővel bir, teherbírása
270.000 k g . ; az egyes kötelek darabsulya kb. 20.000 
kg. Ugyanily szerkezetű hordkötelek a Chamonix- 
Aiguille du Midi vasút (Montblancvasut) számára is 
szállíttattak. A St. Egydy-i társulat gyártmányai úgy 
belföldön, mint külföldön a legjobb hírnévnek örven
denek s tengerentúli országokban *is előszeretettel 
használják.

O lcsób b  a z  ó c s k a v a s .  E gy-két hete a kölni vasu tigazga- 
tóság hirdetett árlejtést ócskavas eladására s akkor a lacso 
nyabb árak kerültek  felszínre, am iből nem  volt nehéz m eg
jósolni, ho g y  ez az irányzat tovább fog terjedni. Most az 
osztrák állam vasut ad cl 20.000 tonna -óvcskavasat s a beér 
kezet vótelajánlatokból kitűnt, ho g y  ezúttal tonnánkint 14 
koronával alacsonyabb árakat kínáltak, am i a m últ évi árak
kal szem ben 16.5% -os csökk en ésnek  fe le l m eg.

CT'<35
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A német szénpiac felvevőképessége május havában 
nem csökkent, pedig attól tartottak, hogy a vasipar 
konjunktúrájában beállott fordulat a szénpiaccal is 
éreztetni fogja hatását. A termelés csökkenése a bánya
munkások április és május havi sztrájkja folytán ak
kora volt hogy a házi fütőszén kisebb fogyasztása 
dacára napról-napra több szállítással maradtak hátra
lékban A fővasut szállítmányai a felsősziléziai ipar 
fogyasztásától eltekintve, április havában 2,152.130 
tonnára rúgtak, a megelőző év hasonló időszakának 
2,082.430 tonnájával szemben. Május hó első felében 
özek a szállítmányok csak 339.030 tonnát tettek ki a 
tavalyi 855.410 tonnával szemben, vagyis 66*1 száza
lékkal voltak kisebbek. E csekély szállitás alatt a 
raktárkészleteket is elfogyasztották s a bányák a 
távolabbi vidékekről érkező megrendelésekre nem is 
lehettek figyelemmel. A munkásviszonyok nem olya
nok, hogy a nyár folyamán az őszi üzlet számára 
elegendő készletek összegyűjtésére lehetne számítani. 
A kereslet állandóan élénk volt s a fogyasztók azonnal 
való kielégítése a lehetetlenségek közé tartozott, úgy, 
hogy a felsősziléziai szénpiac viszonyai tovább iá 
feszülteknek mondhatók. Hogy ezek a viszonyok 
egyelőre nem változnak, azt legjobban bizonyítja az a 
körülmény, hogy a felsősziléziai szénkonvenció a ter
melésnek a legközelebbi hónapokban való korlátozá
sára i óm is gondol. Igaz ugyan, hogy akadtak, akik 
a vaspiac gyöngülésére rámutattak s minden elhamar- 
kodástól óva intették az érdekelteket abban a felte
vésben, hogy ipari szén úgyis annyi fog felszaba
dulni, hogy azzal megfelelően pótolható lesz a más 
téren mutatkozó szükségletre rendelkezésre álló egyéb 
szénkészlet. Ennek a véleménynek azonban ellent
mondanak azok a megrendelések, amelyek a felső
sziléziai bányákhoz a legközelebbi hónapokra beér
keztek. A termelők nem hiszik ugyan, hogy az ipari 
szükséglet jelentékenyebben csökkenne, hanem azért 
a külföldi szén árának tervbe vett emelésétől mégis 
elállottak, nehogy a szén és a vaskohótermékek ára 
között nagyobb feszültséget idézzenek elő.

A szénpiac helyzete feltétlenül szilárd s ha az 
ipari szénből felesleg marad, az minden irányban el
helyezhető lesz, mert nemcsak a mezőgazdasági üze
mek, hanem az államvasutak is nagyobb megrendelé* 
seket adtak fel.

Magyarország, Ausztria és Oroszország kereslete 
változatlanul élénk volt. A magyar államvasutak a II. 
negyedévre jelentékeny megrendeléseket irtak át. A 
bányászok sztrájkja folytán a magyar államvasutak 
sem tudták szükségletüket teljesen fedezni. Május 
havában 179.721 vaggon szenet és pirszenet szállí
tottak el Folsősziléziából a múlt év hasonló időszaká
nak 242.825 vaggonjával szemben, úgy, hogy ezzel a 
csökkenéssel együtt az év első öt hónapjának mérlege 
a sztrájk folytán 63.124 vaggonnal, vagyis 26 száza
lékkal rosszabbodott. A kivitel mennyiségét tekin
tettel arra, hogy később ismét nagyobb készletek 
fognak összogyülemleni, ogy előre nem csökkentették. 
Közép-Németország kereslete rendkívül élénk. A pír- 
szén előállítására való szenet a kohók és koksztelepek 
változatlan élénkséggel vásárolták s tekintettel arra,

OKL.. MÉRNÖK

G y Á R K É M É N y E K - M ZÁNBEFAIAZÁSOK

BUDAPEST-VII. ARÉNA ÚT. 80 . SZÁM. TELEFON
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hogy kevés pirszén áll rennelkezésre, ez a vásárlás 
nem fog egyhamar megszűnni

Alighogy az „Ilse“-részvénytársaság szóntorülot 
vásárlásai befejeződtek, a nouvvolgowi „Eintracht“- 
miivek kezdtek Hoyerseverda város déli részen na
gyobb területeket megszerezni. E területek Lohsa, 
Gr. Särchen, Koblenz, Buchwaldo ós Maukendorf 
községek határában fekszenek. Itt jelentékeny barna- 
széntelepet fognak berendezni. Az „Eintracht“ uj 
bányáját a falkenbergi vonal közelében fogják meg
nyitni s a felállítandó brikoitgyárat nagyszabásúnak 
tervezik. IIusz prést akarnak felállítani napi 200 vag- 
gon termelőképességgel. Munkásházakat és tisztviselői 
lakásokat is építenek s a vasutig sínpárt raknak le.

Konstantinápoly szénszükségletét az importált angol 
szénen kivül a Heraklea-bánya fedezi. A széntelepek 
nagyobb része a Société Ottomane d'Iléracléo tulajdo
nában van. Ez a társaság 1012-ben, a saját üzemében 
elfogyasztott szénmennyiség levonása után, vevőinek
514.000 tonna szenet szállított. Más bányatársaságok 
ugyancsak 220.000 'tonnát szállítottak. A balkánháboru 
alatt, miután a görögök a Dardanellákból való szén
szállítmányokat fe tartóztatták, nagy széninséggel kel
lett küzdeni. A Ileraklcaszonot a kormány a hajóhad 
részéro rekvirálta, ugy hogy a magánfogyasztás rend
kívül nagy árakat volt kénytelen fizetni. Az év utolsó 
hónapjaiban egy tonna szénért G5’75 shillinget fizettek. 
A Heraklea társaság, moly röviddel ezelőtt a bukott 
Banquo de Mételin egy szénbányáját is megszerezte, 
lehetőleg ki akarja bővíteni üzemét és ebből a célból 
Zoungouldak kikötő és Tab Kilcinli között vasúti 
vonalat szándékozik építeni.

Az osztrák kormány naftaterületei. Az osztrák köz
munkaügyi minisztérium az Üstcrrcichiscln) Petroleum- 
Industrie A.-G.-tői földigyanta-termékeknek előállít;' 
sára két, Bitkow galíciai község határában levő nafta
területet szerzett meg. A területek környékén magá
nosok ujtbb időben eredményes fúrásokat végeztek. 
Az igy kapott nyersolaj 50% bonzintartalommal bir,

LIGETI RUDOLF
Pannonia-szálló, Rákóczi-nt 5.

BirtCO, báB¥ák és
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LEUCHS CÍMTÁRÁT
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C. L e u c h s  & Co., N ü rn b e rg .
T u la jd o n o s: Kommerzienrat Wilhelm Leuchs und Gg. Leuohs.

A lapittatott 1794-ben.

ugy hogy a naftatcrülcteket kedvező kilátások mellett 
veszik munkába. Az egyik területen már meg is kezd
ték a fúrásokat. A közmunkaügyi minisztériumnak 
szándékában áll a rendelkezésére álló eszközökhöz 
mérten más területeken is fúrásokat végezni.

K  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Vom Kohlenma kte. Schon in unserem letzten Be
richte habe wir der Abscliwächung in dor Konjunktur 
Erwähnung gethan. Diese äussert sich hauptsächlich 
in dem gegenüber dom Vorjahre geringeren Abruf 
der Konsumonte Zunächst sind cs dio Eisenwerke, 
welche einen etwas verminderten Bedarf habon, dann 
verursacht auch dio Stagnation auf dem Baumarkto 
eine Abnahme dos Kohlenbedarfe. der Ziegol- und 
Oementindustrio. Diese geänderte Lago kommt in don 
Ausweisen über unseren Aussenhandel in frappanter 
Weiso zum Ausdruck. Denn ährend im Monat April 
d. J. noch 2.988.000 Meterze Bn und Stein
kohlen, d. i. 609.000 Meterzentner mehr als im Vor
jahre cingeführt wurde sehlug dio Situation im Mai 
plötzlich um und es wurden nur mehr 1,877.000 Meter
zentner importirt ode rund 30.000 Meterzentner 
weniger als im gleichen Monate des Vorjahres. Das 
erklärt sieh gr m Reihe wohl aus der Minder* 
be chäftigung unsere Industrien, cs deutet aber auch 
darauf hin, dass dio heimische Braunkohlenindustrie 
der Nachfrage nunmehr voll entsprechen kann, was
1912 nicht imnie de Fall daher gro-se Quanti
täten auch dieser Jvohlo importirt werden mussten. 
W as djo aussrciitcn für das Herbstgcschäft betrifft, 
werden dieso nicht zu ungünstig bourtheilt. Obwohl 
seitens dor Eisenindustrie keine Erhöhung des Ver
brauchs zu erwarten ist, eröffnet die bevorstehende 
Zuckercampagno verhCiSsungsvoUo Aussichten betreffs 
der Beschäftigung der Zuckerindustrio und auch

J. P olliig  A k tiengesellsch aft küln-zollstocki cégnek  
4054:8 . szám ú ,,V e ze tő b e re n d e zé s  fü g g ő  v a s a i t  já r -~  
m ü v e k  le n g h e tő  v o n ta tó  k ö té l b e fo g ó  s z e r k e z e te ih e z “
cim ü m agyar szabadalom  tulajdonosa szabadalm ának gya- 
korlatbavétele céljából belföldi gyárosokkal összeköttetést 
keres, ese tleg  szabadalm át eladja, vag y  gyártási en ged élye
ket ad. Bővebb fe lv ilágosítással szolgál K a lm á r  *1. s z a 
b a d a lm i  ü g y v iv ő  ir o d a  Budapest, VII., Rákóczi-ut 44.

J. P o lliig  A k tien g ese llsch a ft  küln-zollstocki cég  
*32333. szám u  

„B e r e n d e z é s  n a g y o lv a s z tó k  le j tő s  p á l y á n  m o z g ó  
a d a g o ló  e d é n y e in e k  ö n m ű k ö d ő  k iü r íté sé re ^  

cim ü m agyar szabadalom  tulajdonosa szabadalm ának  
gyakorlatbavétele céljából belföldi gyárosokkal összoköt- 
tetést keres, e se tleg  szabadalm át eladja, v a g y  gyártási 
engedélyeket ad. — Bővebb fe lv ilágosítássa l szolgál 
K a lm á r  J . s z a b a d a lm i  ü g y v iv ő  i r o d a  Budapest, 

VII., Rákóczi-ut 44. sz.

D ellw ick-F leischer W assergas Ges. m. b. H. frankfurti 
cég  tulajdonát képező 26^53., 36 5 3 0 , 39856., 42825. és 
53148. szám u m agyar szabadalm ak gyakorlatbavétele  
céljából m agyar gyárosokkal összeköttetést keres. H aj
landó a szabadalm akat te ljesen  eladni, e se tleg  azokra  
gyártási en gedélyeket adni. Bővebb felv ilágosítás nyer
hető d r  W ir k m a n n  J ó z s e f  és B é r e z i  l i ó b e r t  h ite s  
s z a b a d a lm i  ü g y v iv ő k  irodájában Budapest, VII., 
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