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Az ipari béke masinája.
Aki a nemzetközi bányászat dolgai iránt érdek

lődik, annak élénk emlékezetében van még a tavalyi 
angolországi bányászsztrájk. Angolország poros, ki
tűnő szenet termelő aknái több hétig megállottak. 
A munkások és munkaadók közötti ellentét olyan 
éles lett, hogy az egész szigetország képe olyan volt, 
mint egy polgárháború színhelye.

Az angol bányamunkások sztrájkja átterjedt a 
kontinensre is s napokon keresztül az a veszély 
fenyegetett, hogy a világ proletárjainak végre sikerült 
összefogni az öreg társadalmi rend megdöntésére.

Aki Angolországban csak egyszer járt, az tudja, 
mit jelent az, ha a szénbányák "heteken át nem 
szállítják az egész ipar és a magánháztartások min
dennapi tüzelőszükségleteinek kielégítésére szolgáló 
szenet. Olyan az egész ország egyszerre, mintha a 
száguldó vonatban a fütő kihagyja aludni a tüzet. 
Megáll minden egy szempillantás alatt.

Azt a bányászsztrájkot, amely heteken, sőt hóna
pokon át fagyasztotta meg Nagybritannia lázas gazda
sági életét, egyetlen más ország sem tudta volna 
keresztülélni anélkül, hogy ipara, kereskedelme, sőt 
talán fennállása alapjában meg ne „ rendült volna. 
Ezt az eddig legnagyobb ipari forradalmat csak a 
nyugodt és gazdag Angolország tudta átélni és rövi
desen kiheverni.

A bányászsztrájk következménye lett a Minimum 
Wages Act, amely az ugyanazon szénmedencékbeni 
munkabéreket szabályozza oly módon, hogy minimális 
bért állapit meg egy minimális munkát teljesítő bánya
munkás számára.

A bérek megállapítására vonatkozó törvénynyel 
azonban nem merült ki az angol kormánynak az a 
törekvése, amelylyel véget akar vetni a gazdasági élet 
gyökerét megtámadó sztrájkoknak.

Az ipartanács (Industrial Council) véleménye a 
napokban került nyilvánosságra, amely bizonyos, 
messze kiható javaslatokat tesz az angol bányamun
kások és munkaadók között megzavart béke helyre
állítására és a munkabérre vonatkozó egyezségek 
megkötésére.

Az ipartanács véleménye az úgynevezett White 
Paper-ben összefoglalva jelent meg s az nemcsak az 
angol, hanem mondhatjuk az egész világ szénbányá
szatának és iparának szempontjából tekintve is élet
bevágó fontosságú. A White Paper tulajdonképpen 
javaslat arra vonatkozólag:

1. hogy eldöntse milyen módon biztosítható a 
munkások és munkaadók közötti egyezségek létesítése,

2. hogy meddig és milyen módon erőszakolhatok

keresztül az egyes iparágakban és ipari kerületekben 
a munkások és munkaadók képviselői és testületeitől 
már megkötött egyezségek.

Az ipartanács mintegy 38 ülést tartott, amelyen 
a főbb iparágakat képviselő munkások és munka
adók közül mintegy száznak hallgatta meg a véle
ményét.

Az ipartanács úgy találta, hogy a már egyszer 
megkötött egyezséget úgy a munkások, mint a 
munkaadók rendszerint megtartják. Ahol az egyez
séget a munkások megtörik, ott az a legtöbb eset
ben néhány ember agitációjára vezethető vissza és 
arra, hogy a megállapodás egyes részleteit külön
bözőképpen magyarázzák úgy a munkások, mint a 
munkaadók. A kihallgatott tanuk megegyeztek abban, 
hogy a munkásokban általában megvan a legjobb 
törekvés arra, hogy a képviselőik által már egyszer 
megkötött egyezséget megtartsák. A fő kivételek az 
újonnan és nem organizált iparágakban vannak ott, 
ahol vagy a munkások, vagy pedig a munkaadók 
organizációja nem helyes s végül ott, ahol az egyez
séget olyan abnormis viszonyok között kötötték meg, 
amely nem volt alkalmas méltányos egyezkedésre.

Az ipartanács ajánlata szerint a félreértések ki
kerülésére minden egyes egyezséghez csatolni kellene 
egy magyarázó szakaszt, amely lényeges része legyen 
az egyezségnek. És egy ilyen model magyarázó sza 
kaszról kell gondoskodni, amely rendelkezzék arról, 
hogy az ügy nézeteltérés esetében egy pártatlan 
elnök, döntő biró, vagy döntő bíróság elé vitessék, 
amely, ha a közös megállapodás nem sikerül, az 
1896. évi Contiliation act szerint neveztessék ki. Az 
elnöknek vagy bizottságnak döntő szava legyen, vagy 
legalább kielégítő megoldást ajánljon az egymással 
megegyezni nem tudó feleknek.

Hasonló procedúrát ajánl a jelentés annak el
döntésére, hogy vájjon történt-e egy adott esetben 
egyezségtörés vagy sem?

Az ipartanács véleménye szerint addig, amig a 
jelenlegi békéltető szervezetnek minden eszközét ki 
nem merítették az egymással egyezségre törekvő felek, 
beavatkozásra nincsen szükség. Abban az esetben, 
ha az egyezkedés holtpontra jutott, ajánlatos, hogy 
egy békéltető bizottsághoz, vagy közös bizottmány
hoz forduljanak a felek, amely tegyen javaslatot a 
megegyezés módjára és föltételeire vonatkozólag. Az 
ipartanács nem javasol kényszer egyezségeket, de 
kívánatosnak tartja, hogy a békéltető bizottság vagy 
közös bizottmánynak módjában álljanak azok az 
eszközök, amelyek alkalmasak végül is a teljes meg
egyezésre.

Az ipartanács föltétlenül szükségesnek tartja a

YIII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1913 AUGUSZTUS 17. 33. SZÁM.A BÁNYA



2 Á B Á N Y A 1913 augusztus 17. (33. szám.)

kollektiv egyezkedésnek a föltartását. Az egyezség 
megszegésére vonatkozó büntetéseket nem tartja he
lyesnek, amelyek megakadályozhatják azt, hogy egye
sek megkössék az egyezséget.

A javaslatnak egyik leglényegesebb része az az 
intézkedés, amely arra az esetre szól, amidőn a 
munkaadók egy kisebbrésze kiválik a munkaadók 
egyesületéből, hogy munkásaikkal az egyesület meg
állapodásától eltérő egyezséget köthessen s a mun
kások nem elég erősek arra, hogy a munkaadóknak 
e kisebbsége ellen eredménynyel fölvegyék a harcot. 
Az ipartanács helyesnek találja, hogy ezeket a 
munkaadókat kényszerítsék olyan munkabér fizeté
sére, amilyet a többi munkaadók elfogadtak; mert 
ezek a kisebbségben lévő munkaadók ellenkező 
esetben nem volnának kénytelenek a többiekkel 
egyenlő bért fizetni, velők egyenlőtlen eszközökkel 
vehetnék föl a versenyt és veszélyeztetnék a munka
adók többségétől megkötött egyezségek föntartását is. 
Abban az esetben tehát, ha a munkaadók többsége 
a munkásokkal már megegyezett, az ipari béke 
szempontjából kívánatos, hogy a munkaadók kisebb
ségét olyan bérfizetésre kötelezzék, amilyet a mun
kásoknak a munkaadók többsége ajánlott.

Ezzel kapcsolatosan az ipartanács egy úgyneve
zett model egyezséget ajánl, amelynek tervezete is 
benne van a jelentésben.

Ugyanis ott, ahol a munkások és munkaadók 
egyrésze már megegyezett a munkabérre és munka- 
szerződésre vonatkozólag, ezek kérhetik a Board of 
Trade-i (kereskedelmi minisztérium), hogy nevezzen 
ki egy bizottságot, amely vizsgálja meg, hogy a 
munkaadók és munkások által megkötött egyezség 
kiterjesztessék azokra a munkásokra és munka
adókra, akik nincsenek benne a munkások, illetve a 
munkaadók szövetségében. A Board of Trade ilyen 
esetben egy bizottságot nevezzen ki, amelynek ülé
sein az érdekeltek jelen lehessenek és ha a tárgya
lások alatt megegyezés nem történt, a bizottság, 
illetve a Board of Trade kötelezze az illető munká
sokat, illetve munkaadókat is a többiek által már 
megkötött egyezség elfogadására.

A munkaadók vagy munkások bizonyos csoport
jától a többiekre kiterjeszteni kért munkabéreket a 
Board of Trade-nek nyilvánosságra kell hoznia, mi
előtt a vizsgálatot lefolytatnák. Ha a Board of Trade 
ugy találja, hogy azok a munkások és munkaadók, 
akik az általuk létrehozott egyezséget és munka
béreket kiterjeszteni kérik a többi munkásokra és 
munkaadókra is, a munkások és munkaadók tekin
télyes egyesületét alkotják és ha ugy találja, hogy 
az általuk megállapított egyezség és munkabér 
helyes, hacsak a vizsgálat folyama alatt más egyez
ség nem jön létre, azt kötelezővé teheti az egész 
iparágra vagy egy egész ipari kerületre. És a Board 
of Trade-tói kötelezővé tett munkabér kell, hogy 
lényeges részét képezze minden egyes abban az 
iparágban vagy kerületben megkötött egyezségnek.

A béke föntartására vonatkozólag javasolja az 
ipartanács, hogy minden egyes szerződésben benne 
legyen az,

1. hogy ugy a munkás, mint a munkaadó kö
teles bizonyos megegyezés szerinti idővel előbb tudtul 
adni a másik félnek, ha a munkaidő és bérre vonat
kozó megállapodásokat meg akarja változtatni;

2. hogy a munkát megszüntetni, vagy az alkal
mazás föltételeit megváltoztatni nem szabad addig, 
amig valamely közmegegyezéssel választott bíróság 
meg nem vizsgálta a dolgot és afölött nem nyilat
kozott.

Az ipartanács véleménye szerint az egyes szer
ződéseket békés megegyezésre kell alapítani és ha 
arról van szó, hogy egy szerződés kiterjesztessék a 
munkások és munkaadók egy bizonyos, megegyezni 
nem tudó csoportjára, a kiterjesztésre hivatott egyén
nek vagy bizottságnak mérlegelnie kell a kiterjesztés 
ellen fölhozott kifogásokat is és ha azokat helyesek
nek fogadja el, bele kell azokat foglalnia ez egyez
ségre vonatkozó határozatában is. A Board of Trade- 
hez be kell küldeni minden ilyen határozatot, amely
nek kötelessége £ztán azt nyilvánosságra hozni.

Nagyon természetes, hogy az ipartanácsnak ez 
ellen a javaslata ellen még az ipartanács munkás és 
munkaadó tagjai közül is többen jelentettek be külön 
véleményt. Az is bizonyos, hogy az ipartanács véle
ménye jnég kormánykörökben is sok ellentétes 
véleményre fog okot szolgáltatni, azonban valószínű, 
hogy a munkaadó és munkás közötti mai angol, 
viszonyok között’ az angol kormány alig tehet mást, 
minthogy több-kevesebb változtatással elfogadja az 
ipartanács javaslatát és a törvényhozás utján meg
felelőleg intézkedik.

Helyes az ipartanács megállapítása abban, hogy 
a normális viszonyok között kötött egyezségeket azok 
lejártáig ugy a munkások, mint a munkaadók rend
szerint megtartják és hogy a munkának és tőkének 
jelenlegi organizációja is alkalmas a barátságos 
egyezségek megkötésére s nem ajánl beavatkozást 
sem a munkaadók, sem pedig a munkások egyesü
leteinek belső szervezetébe és igazgatásába, amely 
beavatkozás esetleg érzékenyen érinthetné az egye
sületek szabad fejlődését.

A baj eddig is nem annyira az egyesületekkel, 
mint inkább az egyesületek egyes tagjaival volt. A 
munkások sokszor a személyes agitációra hallgatva, 
nem fogadták el egyesületeik tanácsát s visszautasí
tották a képviselőik által méltányosnak vélt béreket, 
a munkaadók közül pedig nem egy egyéni haszon
lesésből nem volt hajlandó megadni a munkaadók 
egyesületétől megajánlott munkabéreket. Tulajdon
képpen ezek ellen a bajok ellen szól az ipartanács 
javaslatának az a része, hogy a bölcsebbek és béké
sebbektől elfogadott munkabéreket a többiekre is 
kötelezővé lehet tenni, amely nem egyéb, mint kí
sérlet a kényszer egyezkedésre, ahol a felek békésen 
megegyezni képtelenek.

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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E fölött lehet vitatkozni, de aki az angol viszo
nyokat csak egy kissé is ismeri, be kell látnia, hogy 
ez az egyetlen célravezető ut ott az ipari béke biz
tosítására.

Maga a javaslat szerencsésen tudja összeegyez
tetni a munkások és munkaadók érdekeit s az angol 
ipari béke beláthatatlan veszélynek lenne újra kitéve, 
hogyha azt az angol képviselőház nem lenne képes 
magáévá tenni, vagy pedig azon akár a munkások, 
akár pedig a munkaadók olyan változtatásokat tud
nának tenni, amely egyik félnek a céljait jobban 
szolgálná, mint a másikét.

Azonban az angol liberális kormány eddigi maga
tartása a legnagyobb biztosíték arra, hogy ez nem 
fog megtörténni minden bizonynyal. A javaslat alap
jain fog elkészülni a törvény, amely más érdeket nem 
fog szolgálni, mint Angolország ipari békéjét és 
gazdasági boldogulását

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

Irta Osváth Imre, kir. áblabiró.

II.
Sok szó fér ugy az egyik, mint a másik véle

mény helyességéhez, mert a végreh. törv. 132. §-a 
csakis arra kívánt módot nyújtani, hogy a hitelező 
adósának azon ingatlan vagyonából is kielégítést 
szerezhessen, melyet ez nyilvánkönyvön kivül szer
zett, más szóval melyet a megszerzés dacára tulaj
donul át nem Íratott, ide tartozik az az eset is, ha 
az adós nyilvánkönyvön kivül haszonélvezeti jogot 
szerzett volna valamely ingatlanra. A végreh. törv. 
208. §-a pedig az adós javára telekkönyvileg be
jegyzett haszonélvezeti jogra vezethető végrehajtás 
módozatait ismerteti, már pedig a.haszonbérlet még 
ha az bekebelezve lenne is, a haszonélvezettől lénye
gesen különbözik és egészen más fogalom körébe 
esik. Ugyanis a haszonélvezet az ingatlan dolgot 
aképpen terheli, hogy akinek javára terhelés történt, 
a dolog hasznát is szedheti anélkül, lrogy ellenérték 
cimén bért kellene fizetnie. A haszonélvező a haszon- 
élvezettel tetszése szerint felhagyhat, arról egyolda- 
lulag lemondhat. A haszonélvező a haszonélvezet 
megállapitójának a haszonélvezet létesítésekor fenn
álló tartozásaiért a hitelezőknek azon értékig felelős, 
melyet a haszonélvezett részére nyújt. A haszon- 
élvezettel terhelt vagyonra bekebelezett adósságok 
kamatait és egyéb közterheit a haszonélvezett vagyon- 
jövedelméből a haszonélvező fedezni köteles. A 
haszonélvezet megszűnik a haszonélvező halálával 
stb. Ellenben bérlet vagy haszonbérlet esetén, ellen
érték cimén a bérlő bért vagy haszonbért köteles 
fizetni, minek elmulasztása a bérbeadót az ügylet 
megszüntetésére jogosítja. Említendő, hogy a bér
lővel, haszonbérlővel szemben azok ingóira a bérbe
adót hátralékos bér követelésére nézve visszatartási, 
vagyis törvényes zálogjog illeti; hogy haszonbérlet 
esetén a bérlő egyoldalulag a bérletet fel nem mond
hatja, sőt a bérbeadó csak bizonyos esetekben veheti 
igénybe a felmondást stb.

Egyszóval ugy áll a dolog, hogy ámbár a bánya- 
bérleti jogra a bányatelekkönyvekben egyre-másra 
történnek zálogjog bekebelezések felettébb kérdéses, 
lehet-e az ily követeléseket érvényesíteni és ha igen, 
mj módon ?

Arra nézve, hogy a bányabérleti jogra egyre- 
másra kebeleznek be zálogjogot, készségesen szol
gálok adatokkal:

íme, a budai bányakönyv V. kötet 9. lapján a 
gróf Eszterházy-féle hitbizomány tulajdonát képező 
„Berta“ védnevü két egyes és három kettes bánya- 
mértékkel adományozott bányatelekre és az ahhoz 
tartozó határközre, mint önálló bányabirtokra C. 1. 
sorszám alatt az 1900. évi 7071. tkv. számu vég
zéssel bekebeleztetett a Magyar Általános Kőszén- 
bány r.-t. javára a 80 évi bányahaszonbérleti jog, és 
erre a haszonbérleti jogra C. 2. sorszám alatt az 
1901. évi 5781. tkv. számu végzés folytán 12,000.000 
arany franknyi kölcsöntőke és járulékai erejéig a 
zálogjog „a bemutatóra szóló elsőbbségi részkötvé
nyek mindenkori birtokosai javára".

Fontosságot tulajdonítok annak, hogy ez a be
kebelezési ügy a kir. Kúriát is megjárta, sőt ott 
nyert jóváhagyást. Ez azonban nem magában álló 
eset, mert hasonló bekebelezések fordulnak elő a 
budai bányakönyv IV. kötete 301. lapján és az V. 
kötet 2., 3., 5., 6. és 7. lapjain is.

Mint ügyvéd, majd mint biró huzamos idő óta 
foglalkozom a jog minden szakában, alkalmam volt 
a végr. törv. szabályainak megismeréséhez, mégis 
megvallom, nem tudnék megnyugtató tanácsot adni 
arra nézve, hogy a haszonbérleti jogra bekebelezett 
követelés behajtásának mi a módja. Nem hiszem, 
hogy erre a kérdésre megfelelni tudna akár a több' 
millió kölcsönt nyújtó hitelező vagy ennek jogtaná
csosa. Megemlíthetem, hogy az 1903. évi bánya
törvényjavaslat tárgyazza ugyan 404. §-ábán a bánya- 
vagyonból való kielégítés módját, csőd vagy végre
hajtás esetében, azonban a bányahaszonbérletre 
történt jelzálogi bekebelezésekről, a bányahaszon
bérlet végrehajtás alá vonásáról semminemű intéz
kedést nem tartalmaz.

Mindezekből az a tanulság, hogy a polgári tör
vénykönyv tervezetében ezeket a kérdéseket szükséges 
lesz figyelembe venni, esetleg kimondani, hogy a 
bányahaszonbérletekre a polgári magánjog szabályai 
nem lesznek alkalmazhatók.

Annál inkább szükséges, hogy a polgári tör
vénykönyv tervezetében a felvetett kérdések figye
lembe vétessenek, mert hiszen a tervezet 1265. §-a 
szerint a 32 évnél hosszabb időre kötött bérletek 32 
év eltelte után bármelyik fél részéről felmondhatok.1

Képzelni lehet, hogy ez a törvényszakasz már 
magában a bányászat terén minő meglepetéseket fog 
felszínre hozni, miként fogja szétrobbantani és tönkre
tenni a bányatársulatokat, melyek 75—80 évi bánya
bérletet kötöttek és milliókat fektettek vállalataikba. 
Nem lesz alkalmazható bányabérleteknél a polgári 
törvénykönyv tervezetének 1261. §-a sem, mert a 
bányabérlet csakis óriási befektetés árán tartható 
fenn, miért is a legnagyobb igazságtalanságra ve
zetne, ha néhány napi bérfizetési késedelemért a 
bánya bérlője a bérletből kidobható lenne.

Szerintem a bányabérleteknél a bérfizetési kése
delmen alapuló felmondás csakis az esetben foglal
hatna helyet, ha a bérlőn végrehajtás esetén sem 
lehetne behajtani a bérkövetelést.

Itt végül visszatérve az örökbéri, örökhaszon
béri szerződésekre, említenem kell, hogy a bányar

1 A közönséges (nőm a bányákra vonatkozó) örökbérleti 
szerződősek m egszüntctósóre az az in tézkedés, h ogy  bár
m ely  hosszabb időre kötött bérlet 32 é v 'le te ltév e l bárm elyik  
érdekelt le l által felm ondható, célszerű lesz, h eg y  azonban  
nem  lesz  alkalm azható a bányahaszonbérleti szerződésekre, 
kétségtelen .
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törvénynek a kisajátításra vonatkozó rendelkezései 
(ált. bányatörvény 17., 26., 98., 99., 100. §§-ok élet
beléptető végrehajtási szabályok 68., 69. §§-ok) 
örökbéri, örökhaszonbérleti jogviszony létesítésére 
vezetnek, mert az ált. bányatörvény csakis ideiglenes 
kisajátításhoz nyújt módot. Már pedig ily esetben a 
kisajátító bányavállalat és a vállalkozó érdeke, örök
haszonbéri szerződés létesítését követeli. Ugyanis 
tudva van, hogy a bányavállalatok legalább 60—80 
évre alakulnak, de tervbe veszik a bérlet meg
hosszabbításának lehetőségét is, ennélfogva az ideig
lenesen kisajátított földterületekre nézve csakis örök
bérleti szerződés köthető, miután a bérlet lejártát 
előre meghatározni nem lehet.

Ezt azért említettem fel, mert rámutatni kíván
tam arra, hogy a bányászat terén miként keletkeznek 
időnkben is örökbérleti kötések, továbbá mert rá
mutatni kívántam arra is, hogy a bányatörvények 
kisajátításra vonatkozó része szinte revíziót igényel 
oly irányban, hogy a bányászat céljaira a végleges 
kisajátítás lehetővé legyen.1

Hiba, hogy a bányabérletviszonyok rendezésével 
sem az 1890. évi Bányatörvényjavaslat, sem az 
ugyanazon évi bányatelekkönyvi rendtartás, sem az 
azóta napvilágot látott 1903. évi javaslat nem fog
lalkozik, holott kimutattam, hogy az örökbérleti jog
viszony fenn nem tartható, miután a forgalom sza
badságával, a hitel követelményeivel és hazai jog
fejlődésünk irányával össze nem fér.

A bányabérleti viszony rendezésének szükséges
ségét a Bányatörvényjavaslat szerkesztésével 1890. 
évben megbízott szakértekezlet is felismerte, ugyanis 
Lukács László értekezleti tag indítványára egy al
bizottságot bízott meg azzal, hogy arra tekintettel, 
miszerint a bányabérletek a közönséges magánjog
nak a bérleti szerződésekre vonatkozó intézkedései
től némi részben kell hogy szabályoztassanak, az 
albizottság állapítsa meg, vájjon szükséges-e külön 
intézkedéseket felvenni a bányák bérletére nézve? 
Ezen albizottsági munkálatnak lett eredménye az 
1890. évi Bányatörvényjavaslatba felvett 87. § Ezen 
szakaszba foglalt intézkedés azonban nem oldja 
meg a megbeszélés tárgyává tett bányabérleti viszonyt, 
mert csakis általánosságban mondja, hogy a bányák 
haszonbérbe való művelése iránt kötött szerződé
sekre, álljon a haszonbér akár készpénzben, akár a 
termelés bizonyos hányadában, avagy más szolgál
tatásban, a polgári magánjognak a haszonbéri szer
ződésről szóló rendelkezései nyerhetnek alkalmazást.

Magánjogunk azonban, mint már kifejtettem,

1 Az 1903. évi bányatörvény javaslat már a v é g leg es  
kisajátítást is tervbe vetto. A kisajátításról szóló 1881. XLI. 
törvénycikk végpontja szerint bányászati mólokra szü k ség es  
kisajátítások továbbra is  a bányatörvény ren delk ezései sze 
rint cszközlendok.

nem ismeri sem az örök időre, sem a felmondásig 
kötött bérletet; sőt a „Bányatörvény “-javaslatok 
egyikében sem találunk intézkedést az ily haszon- 
bérletek érvényéről, vagy érvényének korlátozásáról; 
már pedig gyakoriak a telekkönyvileg kitüntetett 
bányaörökhaszonbéri ügyletek és amint már említet
tem, gyakoriak a bányahaszonbérleti jogra vonatkozó 
zálogjog bekebelezések is.

Érdekes, hogy az 1890. évi bányatelekkönyvi 
rendtartás javaslatának 51. §-a a bányatelekkönyv 
birtokállása, tulajdoni és teherlapjának kezeléséről 
oly megszorítással intézkedik, hogy a haszonbérleti 
jogra zálogjog bejegyzésének nincs többé helye.1

Mindezek elmondása után bátor vagyok hangoz
tatni a figyelembevétel szükségességét annál inkább, 
mert bányászati ügyeink amúgy is annyira el vannak 
hanyagolva, hogy ha ezt az idegen bányavállalkozók 
tudnák, különösen ha a bányaügyekre vonatkozó 
jogszolgáltatás mizériáit is ismernék, vállalataikkal 
bennünket bizonyára messze elkerülnének.

Adatok halmazával rendelkezem, melyek igen 
sötét szint vetnek a birói ítéletekben minden fokon 
megnyilvánuló jogi és egyéb szakismeretekre. Alkalom- 
adtán visszatérek erre, mert a betegség csak úgy 
orvosolható, ha annak minőségét felismerni sikerül.

Uj fúrógép.
Az uj gép tárgya bányák számára való olyan 

fúrógép, mélynél a fúróval együttmüködően egy szál- 
litóvályu ide-oda mozog, moly szállitóvályu a fúró 
mozgásakor emelkedik. A furótongely nemcsak forgat- 
hatóan, hanem hosszirányára merőleges irányban 
mozgathatóan is van elrendezve. A furótengely és a 
szállitóvályu mozgását két közlőtengely közvetíti, 
melyek közül az egyik közvetlenül a furótengellyel 
áll összeköttetésben.

A cél. tehát la fúrógépben egy idő oda mozgó 
szállitóvályut elrendezni és utóbbit egyik irányú moz
gása közben emelni. A furótengely harántmozgása 
arra szolgál, hogy a vájásfalban egy nyílást létesítsen, 
mely a réselőgép által a falban előidézett elváltozás
hoz hasonló.

Szerintem  ezt keresztü lv inn i nem  lenne tanácsos, 
m ert am int már ism ertettem , bányatelekkönyveinkben m illiók  
vannak bekebelezve a bányahaszonbérleti jog  terhéiil. 
U gyan is a kőszénk iaknázási jogra vonatkozólag a vállalkozó  
bányatársulatok egyre-m ásra haszonbérleti szerződéseket 
kötnek 70 — 80 évi időtartamra, már pedig ez esetben a 
bányatársulat csakis a haszonbéri szerződésen  alapuló jogait 
kötheti le, lia h itelt akar élvozni. H azai bányászatunk élet- 
érdeke követeli ama szokás l'cntartását, h ogy  a bányahaszon- 
bérleti jogra zá log jogb ek eb elezések  engedtessenek .

A polg. törvénykönyv tervezetéhez hozzáadandó'lenne  
annak a k ije lentése , hogy  a bányahaszonbérleti jogra je lzá 
logjog alapítása m egen ged ve van s hogy  a bányaliaszonbér- 
leti jogra a végrehajtás az 1881. L X . t.-c. 208. g rendelke
zéséh ez képest zárlat alkalm azásával foganatosítandó.

B R U N N E R  I. L. É S  T Á R S A
/. .*. gép, szerszám, műszaki és elektrotechnikai nagykereskedés .*.
S Q rg ö n y c im :
BRUNNERIT,
BUDAPEST.

■  (999|35)

E gyike  a legrégibb, legnagyobb és legpontosabb cégeknek . É vtizedek  óta szállítója a 
kincstári bányáknak és vasm üveknek, a cs. és kir. közös hadseregnek  és haditengeré
szetnek, a m. kir. állam vasutaknak, a m. kir. posta- ós távirdának, valamint szám os 
m agánüzem nek. — 1913—14. évi nagy árjegyzékünket komoly vevőknek szívesen küldjük.
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elülső végéhez, a másik ujjpár pedig a gép hátulsó vécé
hez közel. Ezeknek az ujjaknak pályájában a (29) kilin
csek vannak elrendezve, melyek az (1) szekrény 
oldalfalán lenghetően vannak megerősitve. Ezeknek a 
kilincseknek vezetésére és ezek mozgásának határo
lására a szekrény oldalfalának (30) nyílásaiba nyúló 
(30&) peckck szolgálnak.

a második (22) közlőtengely egyik végén vég- 
nélküli (31) csavar van elrendezve, mely az (1) szek
rényben ágyazott függőleges (33) tengelyen lazán, 
forgatható (32) csavar kerékkel kapcsolódik. A (32) 
csavarkerékbe kapcsolódó (34) kapcsoló a (33) tenge
lyen elcsusztathatóan van elrendezve. Utóbbi előtt (35) 
kar van elrendezve, mely az (1) szekrényben lévő 
(37) állvány fölső vége körül forgatható (36) állitó- 

emellyüvel csuklósán össze van
__kötve. A (33) tengely alsó részén

----------  (38) hüvely van elrendezve, moly-
f  ^  nek fölső vége (39) nél kissé ki

^  van bővítve, hogy ily módon a 
l l r W P '  kúpot — mely előnyösen a

(32) csavarkerékkel egv darabot
__ - I I a l k o t  — körülzárja. A (38) hüvely

alsó végén (40) lánckorong van
---- —7 ^  elrendezve, melyet egy lánc köt

7  HB* az (*) szekrény hátsó végén lévő
f  (42) csigákkal össze. Ezektől a (42)

vezető csigáktól a lánc a fejtés- 
' '4 2  falba erősített (43) csigán keresz-

____ —_• tül megy és az (1) szekrény hátsó
^  végéhez közel elrendezett (45) do-

2  1______ % bon van megerősitve. Ez a dob (46)
-------- z£r ~1 fogaskerékkel van ellátva, moly

==-------  az (1) szekrényen megerősített
# 2  csapágy bakon olrendezett végnél-

--------i-r küli (47) csavarral kapcsolódik. Ez
—  — " 7 ^ ” a végnélküli (47) csavar (48) kézi-
------= ^ 5 5 ^  koréit segélyével — a láncnak a
(45) dobra föl* és erről letekercselése céljából — for
gatható. A láncnak másik vége a (44) fejtésfalba vagy 
az (50) tetőbe erősitett (49) vezetőcsigán kérésztől az 
(1) szekrényben lévő (51) kapocsszemig halad.

A gép következőképpen működik :
A (2) mótor az (5) és igy a (6) fogaskereket 

hajtja, miáltal a (8) furótengolvt és (14) fúrófejet for
gásba hozza. A furótengely forgása következtében a 
csavaráttétel révén a (17) tengely forgattatik, minek 
következtében a (20) hajtórudat a (10) csapágyat ős a 
(8) furótengelyt ide-oda mozgatják s igy a (8) furó- 
tengely forog és ezenkívül hosszirányában ido-oda 
mozog-.

A (17) tengelyen ülő (19) fogaskerekek a forgást

L, M. áírü. Jr.__

Mellékelt rajzok egy példaképpeni kiviteli alakot 
tüntetnek föl. Az

1. ábra felülnézot, a
2. ábra hosszmetszet az 1. ábra 2—2 vonala 

szerint, a
3. ábra az előbbihez hasonló hosszmotszetot 

mutat az 1. ábra 3—3 vonala szerint, a
4. ábra keresztmetszet a 3. ábra 4 —4 vonala 

szerint, az
5. ábra egy részletnek az 1. ábra 5 — 5 vonala 

szerint vett hosszmetszete, a
6. ábra a láncfeszitőszerkezet felülnézete és a
7. ábra ugyanennek elülnézete. A
8. ábra vázlatosan tünteti fel azt, hogy a gép a 

fejtendő ér falaival milyen vonatkozásban áll.

Jf. íbret

A gépet (1) szekrény zárja körül, mely a hátsó 
végéhez közel a (2) elektromótort és a (3) ell nállást 
tartalmazza. A (4) mótortongely hátsó végén (5) 
fogaskerék van fölékelve, mely a (7) csapágyban alá 
támasztott (6) fogaskerékkel kapcsolódik. Utóbbi 
fogaskerék a (8) furótengelyen iil és vele együtt 
forog, de ezen tengelyhoz képest a hosszú (9) ék
horony következtében eltolható. A (8) iurótengely 
elülső vége (10) csapágyban van alátámasztva és az 
utóbbihoz képest való eltolódás ellen (11) gallérok által 
biztosítva. A (10) csapágy, mint a *2. és 4 ábra 
mutatja, csusztathatóan van az (1) szekrény (12) veze
tékeiben elrendezve. A (8) furótengely elülső vége a 
szekrényszerü tokból kinyúló (14), iurófejet tartja.

A (8) furótengely közepén 
végnélküli (9) csavar van elren
dezve, melylyel a (18) csapágyak- rCZ 
bán alátámasztott (17) közlőtenge- 
lyen ülő (16) csavarkerék kapcsoló- 
dik. A (17) tengelynek két végén g r  
elrendezett (19) fogaskerekek oldal- 
fölületén a (20) hajtórudak hátsó w-r r »  
végei csuklósán vannak megerő- j y  
sitve, mig ezeknek elülső végei a 
(10) csapágygyal állanak csuklós 457 
összeköttetésben. *r I ■

A (17,) közlőtengelyen ülő (19) 
fogaskerekek az (1) szekrénybe 
ágyazott második (22) közlő tenge
lyen ülő kisebb (21) fogaskerekek
kel kapcsolódnak. A (22) tengely 
(23) forgattyuja a (24) kar révé a 
az (1) szekrény oldalán csúsztat- „
hatóan elrendezett (25) szállitó 
vályúval áll összeköttetésben. A
szállitóvályu lefelé nyúló (26) lapátokkal van ellátva, 
melyek a lejtős (27) padlót hosszában simítják. Ezen a 
ssállitóvályun továbbá két pár ellenkező irányban mutató 
(28) ujj van elrendezve ós pedig az egyik ujjpár a gép

a második (22) közlőtengelyre viszik át s igy a (23) 
forgattyu forgattatik, mely forgást a (24) forgattyu 
egyenes irányú mozgás alakjában visz át a szállitó- 
vályura. Ha a vályú hátrafelé mozog, ugy & (26) lapá-
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tok a padlót végig simítják és az anyagot a gép hátsó 
vége felé magukkal viszik. A vályú előremozgásakor 
a (28) ujjak a (29) kilincsekbe ütődnek s ily módon 
az egész vályú kissé emeltetik úgy, hogy a követ
kező mozgásszakban a (2G) lapátok ujabb anyagba 
nyomulnak. Ezek a (29) kilincsek a szállitóvályut 
annak hárafelé mozgásakor nem befolyásolják és a 
(28) ujjak révén kissé íolemeltetnek.

Ha csak egy egyszerű lyukat akarunk a fú ró 
fejjel a (44) homlokfalba fúrni, úgy a (49) csigát 
ehhez a homlokfalhoz erősítjük Lehet azonban a (49) 
csigát az egyik (50) oldalfalhoz is erősíteni, mint azt 
a 9. ábra mutatja, moly esetben az egész gép oldal
vást elmozdítható, miáltal a fúrófej forgó és lökés
szerű mozgása közben oldalvást is mozoghat, minek 
következtében a réselőgéphez hasonlóan egy hasítékot 
létesít a homlokfalban.

A második (22) közlőtengely forgását a (32) csa- 
varkerékre viszi át. Minthogy a csavarkerék lazán ül 
a (33) tengolyen, a (40) lánckorong és a (38) hüvely 
a forgásban nem vesznek r^szt. ITa azonban a (30) 
emeltyűnek hátulsó vége lefolé mozgattatik, úgy (34) 
kapcsoló a csavarkeréknek kúpos (39a) fejét a (38) 
hüvely tölcsérszerű kitágulásába szorítja. A második 
(22) közlőtongely ily módon a (40) lánckorongot for
gásba hozza.

Minthogy a (41) láncnak egyik vége (51)-nél a 
szekrényhez van orősitve, a (40) lánckorong forgatása 
által a fúrófej lökésszerű mozgást végez, ha a (49) 
csiga a fejtendő ér homlokfalába van erősítve. A lánc
nak minden átakasztása a (4S) kézikerék működtetése 
által kiegyenlíthető, mert hiszen a fölösleges lánchossz 
a (45) dobra föltekercseihető.

Ha a (49) csiga, mint a 9. ábra mutatja, ogy 
oldalfalba van erősítve, úgy az egész gép a (40) lánc 
korong forgatása által oldalvást mozgatta* ik úgy, hogy 
a fúrófej a homlokfalban kerek lyuk helyolt hasítékot 
létesít.
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Miklós irodafőtisztnek nyugdíjazása alkalm ából sok év i hü  
és buzgó szolgálata elism crésoiil a segódh ivatali igazgatói 
cím et legk egyelm eseb b en  adom ányozni méltóztatott.

K inev ezés. A m. kir. pénzügym iniszter  Klug László dij- 
nokot az ig ló i kir. bányakapitányságnál a XI. íizetési 
osztályba segédtisztté  az ig ló i m. kir. bányakapitánysághoz  
kinevezte.

A földgáz értékesítése Az erdélyi földgáz or
szágos kihasználásának tanulmányozására, nagymérvű 
külföldi érdekeltség bevonásával alakított magyar 
földgáz-syndikátus, mely a műszaki kérdések meg
oldására elsőrendű amerikai szakértőket küldött ki a 
források helyszínére, munkálataiban megfelelően halad 
előre. Az amerikai szakértők a földgázterületek, vala
mint az azokon rendelkezésre álló földgázmennyiség 
megállapítására vonatkozó felvételeket már befejezték 
és megállapították, hogy a magyar állami közegek a 
földgázterületen úgy a földgáz feltárására, mint a 
kutak kezelésére vonatkozó munkálataikat minden 
tekintetben tökéletesen végezték. A szakértők befe
jezték a helyszíni tanulmányozást s jelenleg az érde
keltség budapesti irodájában dolgozzák fel az 
anyagot.

Az egyik szakértő, Trederick O. Clapp közben 
Nyitramegyébe utazott, hogy Ekbell község határá
ban levő gázforrást megvizsgálja.

A szakértők kalkulációja előreláthatólag több 
hónapot fog igénybe venni, mert az egyes városok 
csak igen későn felelnek a megkeresésekre, amelyek
ben a bizottság a város viszonyai iránt érdeklődik. 
Minthogy az amerikai szakértők szerint a gáz nagy
ipari felhasználása nem is olyan fontos, mint a 
főzés-, fűtés- és világításra való felhasználása, a 
bizottságnak tiaetában kell lennie elsősorban azzal, 
hogy a tekintetbe jövő városok mennyit költenek 
évenkint tüzelő- és világitóanyagra, mennyi a lakos
ság jövedelme, hány szellemi, hány ipari munkása 
van stb. A vidéki városoknak nem lévén statisztikai 
hivataluk, csak hosszabb idő múlva felelnek a feltett 
kérdésekre. A szakértők addig a tervezett csővezeték 
trasszirozásával foglalkoznak. Igen érdekes különben, 
hogy az amerikaiak, ellentétben a magyar szakértők
kel, azt ajánlják, hogy a tőke csak tiz esztendőre 
rendezkedjék be.

Az amerikai földgázszakértők Makón. Az erdélyrészi 
füldgázmedeneo szélső perifériájába tartoznak esetleg 
azok a füldgázforrások is, amelyokot az utóbbi időben 
az Alfuldön fedeztek fel. Makói értosités szerint a 
pénzügyminisztérium, illetőleg a m. kir. bányakapi-

Blackman
v e n t i l á t o r o k ,  

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

f ú 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 « í v ó  

b e r e n d e l é s e k

M agyar Szellőző M űveli
B u d a p e s t , V I I . ,  A * é n a - t » t  8 0 .  (3793|a 863|35) T e l c f o n :  J ó z s e f  2 6 — 5 6 .  ♦
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tányság kérőimére az amerikai gázszakértők ezt a 
területet is tanulm ányuk tárgyává teszik és legk öze
lebb Makón kiszállanak.

A Földtani Intézet nyári munkája. A Földtani Intézet 
geológusai Felső-M agyarországon és Erdélyben a ter- 
vozett uj geológiai térképhez szü k séges geológiai fel
vételeket végzik  L óczy Lajos vezetése mellett. A felvé
telek október végén  vagy  novem ber elején nyernek  
befejezést s akkor a geo lógusok  visszatérnek egyes  
területeikre és összegezve munkájuk eredm ényét, e g y 
ség es terv alapján készitik el a térképet, m elyet az 
iskolák is használni fognak. — A Földtani Intézet uj 
palotájának ügye, m elyről már hirt adtunk, csak az 
öszszel nyer elintézést, m ég pedig olyképpen, h ogy a 
kormány a fővárostól m egvásárolja a Földtani Intézet 
mellett levő telket, m elyen fölépitik az uj palotát. 
Ebben az épületben a gyakorlati geológiai múzeum, a 
kém iai laboratórium és a gyakorlati geo lógusok  szobái 
nyergek  elhelyezést. — A Földtani Intézet k iküldeté
sében jelen leg  dr. Hillebrand Jenő és Kánitz Gusztáv  
végeznek  ásatásokat.

Aranylelet. Egy uszkai lakos, akinek a Nagy
bánya környékén levő hegységekben kis földbirtoka 
van, nagymennyiségű aranyércre bukkant, amelyben 
köbméterenkint a hivatalos kémiai vizsgálat szerint 
tizennégy gramm tiszta arany és három gramm 
ezüst van.

Felmentés. Szápári tudósítónk jelenti, hogy a vesz
prémi kir. törvényszék L engyel Miksát, a szápári 
kőszénbánya volt üzem vezetőjét gondatlanságból szár
mazott em berö'és vétségének  vádja alól felmentette. 
Annak idején közöltük, h ogy Gadarsek Ferenc vájár 
eg y  robbanás után korán ment a lövés színhelyére s 
a kifuvó lövés m érges gázaiban megfulladt. Ezért 
vonták felelősségre Lengyelt"és pedig alaptalanul.

Fel lehet különben említeni, h ogy  más irányú  
vizsgálat volna helyénvaló, mert a bányam űnél ez é v 
ben már három halálos baleset történt.

Egy bányarészvénytársaság vesztesége. Az erdélyi 
bányarészvénytársaság Kolozsváron, amely a régebbi 
erdélyi bányavállalatok egyike és amelynek Egresen 
vannak kőszéntelepei, közzéteszi* legutolsó mérlegét, 
amely ismét veszteséggel zárul. Az összes veszteség 
most már 334.041 korona. A tavalyi széntermelés 
eredménye mindössze 99.929 korona volt.

Arany a patakban. Az arad m egyei Konop község  
m ellett két kis patak folyik, am elyeknek fövénye tudva
levő leg  aranyat és ezüstöt tartalmaz. Az arany- és 
ezüsttartalom m egállapítására már eddig is történtek  
kísérletek, do figyelomroméltó “bredmény nélkül. Hír 
szerint m ost R utkay Béla uradalmi segédtiszt n égy  
heti kutatással m egállapította, hogy  a patak fövénye  
igen  gazdag nem es fém ekben. R utkay abból a felte
vésből indult ki; h ogy  a mostani árvizek m egb oly
gatták az aluviumot, am elynek arany- és ezüsttartalma 
m egszürődött a zátonyokon, am elyek felfogtak a fém 
tanaim at. Az ilyen helyekről gyűjtött próbaanyag ki
m osása után tonnánkint állítólag nyolcvan gramm  
aranyat és s ázhusz gramm ezüstöt adott.

A Magyar-Solvay müvek tordai telepének építése  
befejezéshez közeledik. A gyártelep a legm odernebb  
gépekkel lett felszerelve. K ülönösen n agy súlyt fek
tettek az anyag továbbitó és osztályozó berendezéseire, 
m elyek oly m ódon vannak szerkesztve, hogy minden 
kézim unkaerő ki van. teljesen küszöbőlvo. Az anyagot 
a teljes feldolgozásig m indig m echanikus szállító
berendezések vezetik tovább, m elyek a legújabb, b e
vált rendszerek szerint készültek. A transporteureket, 
a m echanikus szállításhoz az osztályozókat és silosokat 
a budapesti Hüsken, Goncla és Vértes cég  tervezte és  
építette.

A Műszaki Unió R.-T. (Schvarcz József és Tsa) 
cím alatt múlt számunkban közölt hírnek eg y  része 
téves volt.

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

A porosz kormány a szénárak emelése ellen. A felső- 
sziléziai szénkartell elhatározta, hogy folyó évi szep 
tember hó elsejétől fogva fölem eli a szénárakat és nőm 
tesz kivételt azzal a szénnel sem, am elyet a lakosság  
belföld->n fűtésre használ. A porosz kereskedelm i mi
niszter azonban kijelentette, h ogy  a szénkartellnek  
ezen elhatározásába nem egyezik  bele, mert habár a 
külfö'dre szállított közönséges szén árának fölem elése  
ellen nincs kifogása, a lakosság által a ném et biro
dalom területén fűtésre használt és fogyasztott szén  
arának m egdrágításához semmi szin alatt som járulhat. 
A miniszter ezen elhatározását elsősorban szociálpoli
tikai szem pontokkal okolja m eg és kifejti, h ogy  az 
államnak minden irányban k ötelessége m egvédni az 
összesség  és igy  a fogyasztók  érdekeit, m ég abban az 
esetben is — amint az jelen leg  fennáll — ha az állam  
részes a szénszindikátusban és ig y  az árfölomelés 
saját részesedését is növelné. Az államnak — ig y  
érvel a m iniszter — nem csupán arra kell törekednie, 
h ogy  mint üzem tulajdonos a saját vállalatainak érde
keit istápolja, hanem  m esszebbm enő irányban, a köz 
érdekeit is m indenkor szem  előtt kell tartania. A szén 
szindikátus term észetesen m inden követ m egm ozgatott, 
h ogy a m inisztert ezen elhatározásának m egm ászására  
bírja, ámde siker nélkül, mert a kereskedelm i kormány 
vezetője semmi hajlandóságot nem érez arra, h ogy  
ezen korrekt m agatartását m egváltoztassa. A m iniszter 
egyébiránt el van tökélvo arra is, h ogy am ennyiben  
óvasának nem lesz m eg a kellő súlya, a ezénszindi- 
kátust faképnél hagyja és teljesen önállóan intézteti

Aluminiuml'abrik G ontenscliw il (A.-G.) goiiteiisclnvilei cég, 
m int az 50880. szám ú \s

„ H en g erm ű “  
cimii m agyar .abadalom tulajdonosa, szabadalm ának  
gyakorlatba, vétele céljából m agyar gyárosokkal összeköt
tetést keres. Hajlandó a szabadalm at teljeson eladni, eset
leg  arra gyártási enged élyek et adni. — Bővebb felv ilágo
sítás nyerhető D r  W ir k m a n n  J ó z s e f  és B é r e z i  
R ó b e r t h ite s  s z a b a d a lm i  ü g y v iv ő k  irodt 7  >an Buda

pest, VI í ,  E rzsébet-körut Ü8.

LIGETI RUDOLF
Pannonia-szálló, Rákóczi-nt 5.

^ S irto k o k , erdőké bányák és  ̂ in- 
gatlanok vételét és eladását 
közvetíti. Elvállal jelzálogköl
csön közvetítést és pénzügyi 
transakciók lebonyolítását. :: 
:: B irtok b érlet k ö zv e títé s .

ee AKAR =
ujabb v ev ő k et szorozn i, akarja ü zle ti körót tág ítan i, az ú jdon
ságok  ós specia litások  legjobb  b eszerzési forrásait m eg ism ern i, 

az ü zem éve l nem  várt

e re d m é n y t
’-jobb c ‘ .anyagot. Kzt legjobban  ü g y  ío / ja

=  e lé rn i,  =
ha b eszerz i

LEUCHS CÍMTÁRÁT
az egész világ iparáró l és  kereskedelm éről.
P rosp ek tu st in g y en  ós b órm entve küld ün k .

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.
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az állam szénbánya-üzemeit. Imo, igy cselekszik az 
olyan kereskedelmi miniszter, akinek megvan a fogé
konysága a modern szociálpolitika iránt és álláspont
jának érvényt tud szerezni még a hatalmas kartellck- 
kcl szemben is.

A Friedrich Krupp A.-G. esseni gyár lövedék
sajtoló telepet épit több millió márka költséggel.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. f t
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Verwertung des Siebenbürger Erdgases. Das Finanz
ministerium hat jetzt dio Studien bezüglich der auf 
das ganze Land sich erstreckenden Verwertung des 
Siebenbürger Erdgases auf breiter Grundlage in 
Angriff genommen. Dio Stulien, dio sich auf die Ver
wendung des Erdgases für Heizungs-, Beleuchtungs- 
und Kraftübertragungszwccko erstrecken, wird ein 
Konsortium durchführen, das aus folgenden Teilneh
mern bestoht: Ungarische Allgemeine Kreditbank, 
Fester Ungarische Kommerzial-Bank, Fester Erster 
Vaterländischer Sparkassenveivin, Ungarische E. 
kompte- und Wechslerbank, Ungarische Hank un< 
Handelsgesellschaft, Vaterländische Hank, Ungarische 
Agrar- und Rentenbank; ferner British and Foreign 
General Securities and Investment Trust Limited, 1 laes 
and Sons, Balfour Williams and (Jo., E. T Bo wring 
and Co. Limited und noch einige andere Londoi er 
Finnen. Das Konsortium hat behuf,s Durchführung 
der Studien mit dem Chef der weltberühmten Firma 
Ilumphrics und Miller in Newyork, Mr. Alten S. Miller, 
und dem amerikanischen Geologen Mr. F re ie  ik 
Gardner Clapp einen Vertrag geschlossen. Den Gegen-

f f i y a r a i ö ß n a f i

pianinót :: 
kölcsönöz

Stern berg Ármin és Testvére
•s. és h ’ u d v a r i  h a n g s z e r  g y á r

Budapest, VII., liákóczi-tit OO.

stand des Studiums bildete die Ableitung des E rd
gases, respektive der daraus erzeugten elektrischen 
Kraft von den Siebenbürger Gasfeldern ausgehend 
einerseits nach Kolozsvár, Nagyvárad und Debreczen, 
andererseits mit einer Abzweigung bis Temesvár nach 
Szeged und Arad, eventuell sollen auch dio sich not
wendig erweisenden sonstigen Abzweigungen ins 
Auge gefasst werden, so dass der Ausbau der Fern
leitung stufenweise bis Budapp st durchgeführt werde. 
Zugleich wird auch der Bedarf der an den Fernlei
tungen liegenden kommerziellen Städte, Gemeinden 
und grösseren Industrieetablissements fcstgestcllt. 
Nach Vollendung der Studien wird das Finanzminis
terium auf Grund der Ergebnisse die Verhandlungen 
über eino sich auf das ganze Land erstreckende Ver
wertung des Erdgases einleiten, wobei aber die Into- 
resson Siebenbürgens besondere Beachtung findon 
sollen. Dieser Verfügung des Finanzministerd Teloszky 
ist, sofern dio vorzunehmenden Studien den erhofften 
Erfolg erbringen, dio allergrössto 
schreiben und cs diirfto 
schaftslebcn, wie auch auf unsere wirtschaftliche E nt
wicklung von namhaftem Einfluss sein. Der Heizwert 
eines Kubikmeters Erdgas entspricht nämlich dom 
Heizwert von 1 8 -Kilogramm 5000 Kalorien enthalten
der Kohle. Wenn man die Tagesproduktion der heu
tigen Probebrunnen, d. i. 2,300.000 Kubikmeter Erdgas, 
zur Basis nimmt, entspricht das einer täglichen Kohlon- 
produktion von 41.000 Meterzentnern oder von zirka 
15 000.000 Metcr/entnern Kohle pro Jahr. Mit Rück
sicht darauf, d^ss unser ausländischer Kohlenimport 
jährlich zirka 30 bis 35 Millionen boträgt, würde schon

Tragweite zuzu 
diese für das ganzo W irt-

L A N  GEN É S  W O LF
B u d a p e s t, VI., V á c z i-k ö ru t  59 = W ien, X., L a x e m b u rg e r s tr .  53

Kérje azonnal díjtalan prospektusunkat a v ilághírű

tFedcti „OTTÓ“ benzin-lohomotivolirúl eredeti „O T T Ó “ -motorokról.
■  bánya, erdei és iparvasutak számára. ■  ■  Tüzelőanyag: nyersolaj, benzin, benzol, szivógáz stb. ■

!! Elsőrangú gyártmány!! 
Leggazdaságosabb üzem! 

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

(fl80147| TI)
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die Ausnützung dor heutigen Erdgasproduktion diesen 
Import um GO Prozent vermindern, was auch unsere 
Handelsbilanz günstig bccinilussen würde. Nachdem 
ein billiges und entsprechendes 1 Icitzmatorial die 
Grundbedingung einer jeden Industrie ist und die 
Kostspieligkeit der bisher aus dem Auslände impor
tierton Kohle teilweise durch Erdgas ersetzt worden 
könnte, das einen sehr wichtigen Faktor der Industrio- 
förderung ergeben würde. Besonders aber ist ein 
starker wirtschaftlicher Aufschwung Siebenbürgens zu 
erhoffen. Die Studien dürften bis Ende dieses Jahres 
beendet sein, so dass bis zu diesem Zeitpunkt der 
Finanzminister in der Lago sein wird, hinsichlich der 
Höhe des zu investierenden Kapitals, sowie über 
dessen Verzinsung, wie auch über dio wirtschaftliche 
Bedeutung des ganzen Projektes sich ein klares Bild 
zu machen.

Motorenfabrik Moritz Hille, Dresden. Herr Ernst 
Kalmár hat seine führende Stellung bei der „Benz“ 
Ungarische Automobil- und Motoronfabrik-Aktien- 
gesellschaft verlassen und. unter eigener Firma 
Budapest, VI., Podmaniczky-uica *i. ein neuos Unter
nehmen errichtet. Herr Kalmár hat die Vertretung der 
Dresdner Motorenfabrik Moritz Hille erhalten.

Bau einer Industriebahn in Pankota. Dio Fürst 
Sulkovszky’scho Herrschaft lässt von dor Station 
Pankota der „Acsov“ gegen Magyarád, Almásegros 
und Székesaranyág bis zur Dampfsiige der Székes- 
aranyáger herrschaftlichen Waldungen eine Industrie
bahn erbauen. Dio Strecke ist 22 km. lang und die 
Baukosten betragen 500 000 Kronen.

Serbische Lokomotivenbestellungen in Deutschland.
Mehrere deutsche Lokomotivfabrikcn haben serbische 
Bestellungen erhalten, und zwar die Maschinenbau- 
gesollschaft Schwarzkopf in Berlin auf sechs Lokomo
tiven und die Linke-Ho ff mannwerke in Breslau auf fünf 
Lokomotiven.

Das Montan- und Hüttenwesen in Bosnien und der 
Herzegovina. Laut eines Ausweises der bosnisch- 
herzogovinischon Landesregierung gestaltenen sich 
die Ergebnisse des Berge und Hüttenwesens in Bosnien 
und der Herzegovina Jahre 1912 wio folgt Dio 
Produktion des Berg- und Hüttenwesens weist mit 
Ausnahme der Chromerzproduktion eino sehr bemer
kenswerte Steigerung auf. Sie betrug an Eisenerz 
1,594.200 Meterzentner, Schwefelkies G2.160 Meterzent
ner, Manganerz 46 500 Meterzentner, Ghrome 2000 
Meterzentner, Braunkohle 8,529.206 Meterzentner, Ble 
119 Meterzentner, Roheisen 532.707 Meterzentner, Guss-

67.010 Meterzentner, Mantiningots 385.831 Meter
zentner und Walzeisen 327.806 Meterzentner. Der reine 
Wert dor Hiiltenprodukte betrug 10,029.116 Kronen, 
der Wert der Bergbauprodukte 6,352.890 Kronen, dem 
Jahre 1911 gegenüber ein Mehrwert von insgesamt 
1,991.228 Kronen, was einer Zunahme des Pi oduktions- 
wertes von 13 S Prozent entspricht. Die Zahl des bö
sch äftigten Personals betrug 6316.
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Versenytárgyalási hirdetés.
A Selmecbányái m. kir. bányah iva ta l  1913— 14. évi

4000 q elsőrendű minőségű nyersolajszükségletét
nyilvános Írásbeli v e rse n y tá rg y a lás  utján kívánja beszerezni.

A nyersola j a (raramborzeneei vasúti á l lom ásra szállítandó.. Fe lh iva tnak  ennélfogva vállalkozni 
szándékozók, hogy ivenkint egy  (1) koronás  bélyeggel ellátott a ján la ta ikat  sérte tlen  pecséttel lezárt 
bor í tékban  „Nyersolajszállitási ajánlat" felirattal folyó évi

augusztus 28-án délelőtt 9 óráig
a kiíró kir. bányah iva ta lná l  nyú j tsák  bo.

Bánatpénz fe jében a szállításra felajánlott nyersola j m enny iség  é r tékének  öt (u) százaléka, 
h iva tkozássa l ezen h irdetés  szám ára, a k á r  készpénzbon , ak á r  ped ig  óvadékképes  é r tékpap írokban  a 
Selmecbányái m. kir. bányakerü le ti  főpénztárnál ,  avagy  bárm ely  m ás hazai á l lam pénztárnál (adóh iva
talnál) teendő le, az a jánla thoz a bána tpénz  letétét igazoló nyug ta ,  vagy  an nak  körjegyző ileg  h ite lesí
tett másó ata csatolandó. A bánatpénzt az ajánlathoz csatolni tiltva van.

A v e rseny tá rgya lás  folyó évi  aug u sz tu s  hó 28-án  délelőtt 9 ó rakor  a Selmecbányái kir. b á n y a - 
hivatal tanács term ében  fog m eg tarta tn i s azon az ajánlattevők, vag y  an n a k  igazolt képviselői is je len  
lehetnek.

Az ajánlati minta, nem különben  az ál talános és rész le tes  szállítási feltételek az alólirott kir. 
bányahiva ta lnal a hivatalos órák  alatt bárm ikor  m egtek in the tők  s- k ívánság ra  ki is adhatók, vagy  
postf  meg küldhetők.

Selm ecbánya, 1913. évi au g u sz tu s  hó 4 én.

M. kin. bányah iva ta l.

„ T i ta n i t“
a jelenkor legtökéletesebb robbantószere. 
Egyesíti magában az eddig ismert rob
bantószerek minden előnyét, azok minden 
hátránya nélkül.
A „T itan it“ előállítása, szállítása és 
raktározása teljesen veszélytelen. 
A „T itan it11 robbantóereje és repesztő- 
képessége versenyez az összes eddig 
ismert brizáns robbantóanyagokkal.
A „T itan it“ használata teljesen ve
szélytelen. 
A „T itan it“ minden vonattal, minden 
állomásra szállítható.
A „T itan it“ raktározását és használa
tát hatósági előírások és beavatkozások 
nem korlátozzák. 
A „T itan it“ előnyeit igazoló kísérlete
ket kívánatra költségünkön végeztetjük.
A „T itan it“ ára olcsóbb, mint bár
mely más robbantóanyagé.

„TITANIT“ magyar biztonsági 
robbantó-anyag részv.-társaság
BUDAPEST, V. kér., Mérleg-utca 3. szám.
Távirati cim: TITAROB, BUDAPEST. =  Telefon 45—31.
(952 |o2)_________________________________________________________________

Bányavasutak
nyomjelzése, ép ítése  és  te ljes  fe lsze re lése

9 Magyar Waggon- és üépgyár r.-t.
=  G Y Ő R ,  =

keskenyvágányu gyártmányainak eladása. 
M agyar Bank és Kereskedelmi Részvény- 
tá r s a s á g  Keskenyvágányu V asú t-o sz tá ly  

Budapest, V., Váci-körut 32.
(ior>|14]in_____________ ________________________


