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A berni munkásvédelmi egyezmény.
Amint az már köztudomású, szeptember hó 

15-én ült össze Bernben a második munkásvédelmi 
konferencia Az sem ismeretlen olvasóink előtt, 
hogy az első nemzetközi munkásvédelmi konferen
ciát 1905-ben hivta össze a svájci szövetségtanács.

Az első konferenciának az eredménye a nők 
éjjeli munkájának tilalmáról szóló törvény, melyet 
ma már a müveit nemzetek mind elfogadtak. Ennek 
a konferenciának köszönhető a nők éjjeli pihenője, 
melyet 11 órában állapítottak meg, továbbá a fehér- 
foszfor használatára vonatkozó tilalom, melynek 
következtében a veszedelmes foszforbetegségtől sza
badulnak meg mihamar a világ gyufagyári munkásai.

Ezekből látható, hogy ezeknek az egyezmények
nek nagy jelentőségük van. Az a kérdés, hogy váj
jon a munkásvédelem megvalósitható-e nemzetközi 
egyezmények utján, ma már körülbelül tisztázva van.

A munkásvédelem nagy kérdései mind megold
hatók igy jobban, mint a pesszimisták hitték, nem 
olyan gyorsan azonban, mint azt az optimisták előre 
gondolták. A különböző országok eltérő viszonyai s 
a munkásoknak eltérő műveltsége mindmegannyi 
akadály az egyöntetű szabályozás útjában. A haladás 
a nemzetközi munkásvédelem terén csak lépésről- 
lépésre tehető meg.

A berni egyezményeket az jellemzi, hogy a 
bennük foglalt megállapodások enyhébbek, mint a 
magasabb kulturáju ország törvényei, azok tehát 
csakis a hátramaradottabbak szociális haladását 
siettetik.

Ez jellemzi a második berni konferencia meg 
állapodásait is.

A második konferencia tanácskozásának tárgyát 
képezték:

1. A serdületlen munkások éjjeli munkájának 
eltiltása

2. A nők és serdületlenek 10 órai maximális 
munkaidejének behozatala.

A törvényes munkásvédelem nemzetközi egyesü
lete követelményként állította fe l:

1. hogy a 14 évnél fiatalabb munkásokat min
dennemű éjjeli munkától el kell tiltani;

2. a 14—18 éves munkások éjjeli munkája tilos, 
csupán a vas- és üvegiparban engedhető 5 évi 
átmeneti idő;

3. a 18 éven aluli munkások legfeljebb napi 
10 órán át legyenek foglalkoztathatók.

Olyan állam, mely a 14 éven aluli gyermekek
nek éjjeli alkalmazását is megengedi, csak Portugália. 
A francia üvegiparban is foglalkoztathatók kivétele
sen éjjel 10 órán át a 14 éven aluli gyermekek és 
valljuk meg őszintén, megtörténik ez nálunk is a 
hasonnemü iparban. A 14 éves gyermekeknek az 
éjjeli munkától való eltiltása tehát nem egyéb, mint 
a fennálló jogállapot megerősítése.

Az uj egyezmény tervezete az éjjeli munkára 
vonatkozólag a 16 éves korhatárt állapította meg, 
melyen alul éjjeli munkára beosztani egyetlen mun
kást sem szabad. Ausztria és Németország javasla
tára szállították le a korhatárt 16 évre. Ez a két 
állam a korhatárnak 18 évre való fölemelése ellen 
főként azt hozta föl, hogy a 16 éves éjjeli munká
sokat pótolni szinte lehetetlen, hogy a 16—18 éves 
munkások éjjeli munkától való eltiltása a 18—20 
éves munkásoknak szerfölötti megterhelésére vezetne.

Nem kétséges tehát, hogy ennek az egyezmény
nek az lesz a hatása, hogy nálunk is rendezni fog
ják most már a serdületlenek bányában való alkal
mazásának kérdését. Amint látjuk, a berni egyez
mény tulajdonképen megfelel a mi ipartörvényünk 
rendelkezésének.

Általában véve tehát ez az egyezmény a mi 
iparunkat nem érinti. Azonban kétségtelen ennek az 
egyezménynek bányászatunkra való hatása.

Lapunk 34. számában tárgyaltuk a gyermekek
nek alkalmazását bányáinkban. Megemlítettük ott, 
hogy nálunk egyöntetű rendelkezés sem a nappal, 
sem pedig az éjjel alkalmazható munkások életkorára 
vonatkozólag nincsen. Egyes bányakapitányságok 
alkalmazzák az ipartörvény megfelelő §-át, azonban 
erre vonatkozólag semmiféle kormányhatósági rende
let nincsen.

Ez a rendszertelenség a bánya- és kohóipar 
szempontjából csak károsnak mondható. A mai nagy 
munkáshiány mellett már a verseny szempontjából
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sem közömbös az, hogy a különböző kerületben 
levő vállalatok különböző korú munkásokat alkal
mazhatnak nappali és éjjeli munkára. Amennyire mi 
ismerjük munkásviszonyainkat és bányáink helyzetét, 
a 14 éves nappali és a 16 éves éjjeli korhatár 
behozatala nem fog okozni számbavehető nehéz
séget.

Tapasztalt üzemvezető még tiltó rendelkezés 
hiányában is csak korlátolt számban alkalmazza a 
serdületlen ifjakat a bányában. A fejletlen gyermek 
már testi ereje korlátoltságánál fogva is csak bizo
nyos munkára alkalmazható. Amelyik munkát elbírja, 
pajzánságra hajló természeténél fogva még annak 
sem tudja magát nekiszentelni teljes figyelmével. A 
bányamunka minden fajtája megköveteli a figyelmes 
odaadást.

Az éjjeli munka tilalmának a tizenhatodik éves 
korig való kitolása pedig olyan természetes, hogy 
azt még a munkásügyekben kevésbé járatos is 
azonnal megértheti.

A fejlődő szervezetnek mulhatatlanul szükséges 
az éjszakai üditő álom. Azt sem kell bányászoknak 
hosszasabban bizonyítani, hogy az összezsúfolt koló
niái lakásokban nappal egy sereg gyermek és kosz- 
tosok között az elmulasztott éjszakai álmot pótolni 
nem igen lehet. Az is kétségtelen, hogy az éjjel 
foglalkoztatott serdületlen munkások továbbképzése 
is úgyszólván lehetetlen.

Az a kis költségmegtakaritás, amelyet a serdü
letlen munkások alkalmazásával elér az üzem, tulaj
donképen nem nyereség, mert biztonsági és más 
tekintetben nagyon is meg kell annak adni az árát. 
Így tehát, bár a jelenlegi munkásviszonyok között 
örülnünk kellene a korhatár ilyetén megállapításának, 
azt a közegészségügy és a munkásképzés szempont
jából csak hátrányosnak mondhatjuk. Már pedig, 
legyünk őszinték, a legtöbb bányatelepen elkel egy 
kis közegészségápolás. Bányamunkásainkra is ráfér 
egy kevés továbbképzés.

Ez nemcsak munkásvédelmi okvetetlenkedés, 
hanem legfőbb ipari érdek is, mert egy iparágat 
gazdaságosan művelni csak ott lehet, ahol egészsé
ges, munkabíró és képzett munkások állanak rendel
kezésre.

Egy elismert szakemberünktől hallottuk nem 
régen azt a helyes megjegyzést, hogy csenevész 
munkástörzsünk és annak kedvezőtlen munkahatálya 
a serdületlen munkások alkalmazásával való vissza
élésnek tulajdonítható jórészben

Meg kell jegyezni, hogy ez a szabályozás 
mögötte marad az összes Skandináv-államok, Francia-, 
Angol-, Görögország, Svájc és Szerbia munkásvédel
mének, mert ezek az államok az éjjeli munkát a 18. 
év elértéig nem engedik meg. A nemzetközi szabá
lyozás a németországi szabályozásnak is mögötte 
marad, mert bizonyos veszélyes ipari üzemekben 
Németország sem engedi meg a 18 éven aluli mun
kások alkalmazását.

A kongresszus alkalmával az üvegiparnak 
egyszersmindenkorra biztosítani akarták, hogy abban 
14 éven felüli munkásokat is lehessen éjjel alkal
mazni. Az üvegiparra igy kompromisszum jött létre, 
melynélfogva ebben az iparágban 1926-ig 14—16 
éves munkásokat is lehet éjjel alkalmazni. Ez át
meneti időig azonban az egyes országok két csopor
tot alkotnak. Az egyik csoportba tartozik Német
alföld, Spanyolország, Norvégia, Svédország és 
Svájc, ahol a 16 éven aluli munkások éjjeli foglal
koztatását már most is tiltják az u. n. megszakítás 
nélküli tűzi üzemeknél.

A második csoportba tartozó Belgium, Ausztria, 
Angolország, Franciaország és Németország ezeknél 
az üzemeknél a 14—16 éves munkások éjjeli alkal
mazását megengedik. Így tehát a vas- és acélipar 
olvasztó üzemeinél már nem tilos éjjel 14 éven felüli 
munkást alkalmazni.

A konferencia, amint említettük, a 16—18 éve
sekre is ki akartä' terjeszteni az éjjeli munka tilalmát. 
Ez azonban nem sikerült, csupán arra történt meg
állapodás, hogy az éjjeli munka a serdültek hivatás
beli kiképzésére tartozó és egészségükre különös 
veszéllyel- nem járó munkákra korlátoztassék. A kon
ferencia azonban a kő- és kőszénbányászatot kivette 
ez alól a megszorítás alól is.

A serdületlen munkások éjjeli maximális munka
idejét 11 órában állapították meg. Az éjjeli pihenés
nek magában kell foglalnia az esti 10 órától reggeli 
5 óráig terjedő időt. Eltérés lehet ettől a bányászati 
üzemekben, de a két műszak között ebben az eset
ben legalább 13—15 órai pihenésnek kell lenni.

A nők és serdültek maximális munkaidejére úgy 
határozott a konferencia, hogy a munkanaponi heti 
munkaidő 60 óránál, a naponkinti pedig 10 és fél 
óránál nem lehet több. Ez a rendelkezés azonban 
azokra az országokra, amelyeknél eddig nem volt 
érvényben, csak 1922-ben lesz érvényes.

Megállapodott ezenkivül a konferencia még a 
fiatalkorúak órántuli dolgoztatásának tilalmában.

A pihenési időre pedig úgy állapodott meg a 
konferencia, hogy 7 órai folytatólagos munka után 
kell egy félórai szünetnek lennie. Az uj -szerződés 
szerint a nőket az év 70 napján lehet 12 órán át 
naponkint dolgoztatni összesen egy fél órai pihe
nővel.

A szövetségtanács 1914-ben diplomáciai konfe
renciát szándékozik összehívni.

Ha a berni konferencia vázolt megállapodásait 
vizsgáljuk, arra kell jönnünk, hogy ez az egyezmény 
végeredményben mégis csak kihatással lesz a mi 
bánya- és kohóiparunk munkásviszonyaira is.

A pénzügyminisztérium a berni konferencia 
előtt bekérte az adatokat az egyes vállalatoktól. 
Kétségtelen, hogy a nemzetközi egyezmény siettetni 
fogja a minisztériumot a bánya- és kohóipari munkás 
viszonyok rendezésében.
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Nem tételezhető fel a minisztériumról, hogy a 
berni egyezménynél súlyosabb kikötésekkel nehezí
tené meg munkásszükségben szenvedő iparunk hely
zetét. Bármennyire szivünkön fekszik is munkásosz
tályunk jóléte, nekünk iparunk létérdekében élnünk 
kell az egyezmény-nyujtotta legnagyobb kedvezmé
nyekkel.

A munkásügyeknek okos rendezése magának 
az iparnak legfőbb érdeke.

Ha a berni egyezménnyel összhangban fogják 
szabályozni a serdületlen munkások alkalmazásának 
kérdését, úgy egészen bizonyos, hogy 14 éven aluli 
gyermekek nem lesznek alkalmazhatók sem kohó-, 
sem bányamüveinknél.

A bányában éjjel csak 16 éven felüli munkást 
lehet majd alkalmazni.

A kohómüveknél ellenben egészen 1926-ig 14 — 
16 éves ifjakat is be lehet osztani éjjeli munkára.

A serdületlen munkásokat éjjel 10 órától reggel 
5 óráig nem lehet lesz alkalmazni, ezeknek a mun
kásoknak az emlitett időt magábafoglaló 11 órai 
éjjeli munkaszünetet kell biztosítani, A bányáknál ez 
alól csakis akkor lehet kivétel, ha a két műszak 
között legalább 13—15 óra telt el. A munkaórák 
száma naponként nem kell hogy változzék 1922-ig, 
akkor azonban nekünk is át kell térnünk a napi
10 és fél órai munkaidőre.

Ha azonban komolyan és eredményesen akarja 
a minisztérium megoldani a fiatalkorúak alkalmazá
sának kérdését bánya- és kohóiparunkban, úgy kívá
natos, hogy az érdekelteket legalább egy ankéten 
hallgassa meg.

Ha tehát a minisztérium a berni egyezmény 
értelmében fogja rendezni a fiatalkorúak alkalmazá
sát a bánya- és kohóiparban, úgy az nem fog járni 
sem nagyobb rázkódással, sem pedig súlyosabb 
anyagi áldozattal érdekelt vállalatainkra.

A munkásosztályra pedig a mostani állapottal 
szemben mégis némi haladást jelentene már csak 
azért is, mert bármilyen szabályozás egyengetője 
lesz egy a közegészségügyi követelményeknek jobban 
megfelelő állapotnak.

Állami kedvezmény. A kereskedelem ügyi m iniszter 
a  szokásos állami kedvezm ényeket a Magyar rézhenger- 
miivék részvénytársaság, ezelőtt Chaudovi Gusztáv társa 
cég budapesti gyárának  végnélküli szalag és idom- 
hengerm ü gyártására  létesitett lényeges üzemi ki bő vi 
tése részére öt évro engedélyezte.

Javításuk hegyesszögű vágánykeresztezéseken.
Az uj vágánykeresztezéseknél a kerékkarim ák 

átbocsájtására nincsen szükség, m ert a sinek úgy 
vannak szerkesztve, hogy gyakorlatilag véve m egszakí
tás nélkül fu tn a k ; ily módon a keresztezési pontokon 
rendesen tapasztalt zökkenés jelentékenyen csökken, 
ami úgy a kerekek, mint a vágányok kopását csök
kenti, de a keresztezést nagyobb sebességnél is bizto
sabbá teszi.

E célból egy csapágyazott sindarabot vagy két 
párhuzam os csapágyazott sindarabot rendezünk el 
olyképpen, hogy a sin vagy a sinek m egszakitási 
helyén azok folytatását képezi úgy, hogy a csapágya
zott sin vagy sinek átválthatók aképpen, hogy a meg- 
zakitás helyén a két v ág án y  bárm elyikének folytatását 
képezhetik.

Az uj berendezés továbbá m agában foglalja a 
csapágyazott sin vagy sinek m ozgatását létesítő esz
közöket, és pedig egyszerű váltóállító em eltyű működ
tetésével vagy önműködő elrendezés utján aképpen, 
hogy a járm ű mellső kerekeinek karim ái, melyek a 
szerkezetet a keresztezéshez való közeledéskor lenyom 
ják, a sint vagy síneket fölomelik és ezután minden 
következő kerékkarim a biztosítja a csapágyazott sint 
vagy síneket újbóli elmozdulás ellen mindig, amig az 
egész vonat el nem haladt.

A mellékelt rajzokon az 1. ábra a hegyesszögű 
keresztezés fölülnézete, önműködő működtető és záró 
szerkezette l; a 2. ábra hegyesszögű keresztezés vagy 
kitérő esryik végének fö lü lnézete; a 3. ábra a (16) 
forgattyuk egyikének és a (8) billenősinnel való össze
köttetésének oldalnézete nagyobb léptékben ; a 4. ábra 
ugyanennek fö lü lnézete; az 5. ábra a 3. ábrától kissé 
eltérő elrendezésnek oldalnézete nagyobb lép ték b en ; 
a 6. ábra ugyanannak felü lnézete; a 7. ábra kitérőnek 
fölülnézete oly elrendezésben, m elynek m űködtetése 
a váltóállító emeltyűvel való kapcsolat utján történik.

Az 1. ábra szerint a hegyesszögű keresztezés 
középső része forditókorongból áll, melyen a bét 
(1) és (2) sin van elrendezve, am elyek például (3) 
rudak vagy más efélék révén vannak a végeken és 
a (4) rúd  révén középen egym ással összekötve. Az
(1) és (2) sinek és az őket összekötő részek az (5)

Szivattyúkat és mérlegeket
gyárt mint különlegességet és legnagyobb rak- Árjegyzék ingyen
tárt tart épület- és diaphragma-szivattyukban és bérmentve
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csap körül elforgathatok úgy, hogy e sinek a (6) vagy 
a (7) vágány folytatásai gyanán t helyezhetők el. 
A rajzban jelzett helyzetben azok a (7) vágány folyta
tását képezik.

JFJírd,

M . d b r d y s  *  ? J / . d b r d ,

Ü .d b r d T f-d h rd '

C

A sínekkel párhuzam osan, ezeknek belső oldalán, 
a kerékkarim ák által lenyom ható módon a (8, 9, 10) 
és (11) billenő rudak  vagy szögvasak futnak végig. 
E  rudak  m indegyike hosszában, a sin belső részén 
ferdén van elhelyezve és m élyebben fekvő végoik, 
m elyek a keresztezés középpontjától távolabb vannak, 
a csap segélyével vannak m egerősítve ; a (8) és (9) 
rudak  ennek megfelelően (13)-nál vannak csap utján 
m egerősítve. A rudak  m agasabb végükön, melynek 
felső széle, ha csak nincs az egyik vágány részére 
lenyom va, a sin felszínével egy m agasságban van,
(14) vezeték van kiképe ive, m elyben a (16) forgattyu
(15) csapja mozog (3. ábra). A forgattyu (17)-nél van 
csapágyazva (a föl nem tüntetett) aljakon. A (15) csapok 
a (19, 20, 21) és (22) összekötő rudak  végeiben levő 
(18) vezetékekben mozognak (1. ábra), mig ezen rudak  
m ásik végei (23) és (24)-nél a (4) összekötő részhez 
vannak csappal erősítve. A (16) forgattyuk m ind
annyian a függőlegestől befelé a forditókorong fölé 
hajolnak. Midőn tehát a kerékkarim a érintkezésbe jön 
a (8, 9, 10, 11) szögvasak egyikével, ezt lenyom ja és
(16) forgattyuja előremozog, m inthogy a forgattyu 
szögben van elrendezve és ha a szögvas teljesen 
lenyom ott állapotban van, a forgattyu  a 3. ábrában 
szakgatott vonalakkal rajzolt helyzetbe kerül. A (15) 
csap a (14) vezetéken, a feltüntetett módon mozog. 
A forgattyu m ozgását a (19, 20, 21, 22) rudak a 
forditókorongra viszik át, amely úgy mozdul el, hogy 
az (1) ós (2) sinek a helyes vágány irányába helyez
kednek. A (8) és (11) szögvasak belső végei lenyomott 
állapotban m aradnak, amig a forditókorong a korong 
a (7) vágány irányába van elhelyezve és a (9) és (10) 
szögvasak m egm aradnak normális, illetve emelt helyze
tükben a sinek fölszinével egy m agasságban, mig csak 
a (6) vágányra nincs szükségünk, mikor is a mellső 
kerekek karim ái a (9) és (10) szögvasakkal ju tnak  
érintkezésbe, ezeket lenyom ják, ezáltal a forditókorong

elfordulását okozzák és a (9) és (10) szögvasak le
nyom ott helyzetben m aradva, a (8) és (11) szögvasak 
a sínekkel ogy m agasságba emelkednek.

A (8, 9, 10, 11) szögvasak ahelyett, hogy a leírt 
módon lejtősek lennének, egész hosszukban, 
vagy hosszuknak nagy részében vízszintesek 
is lehetnek és két vagy több (25) billenő for- 
gattyura lehetnek szerelve (5. ábra). Ebben az 
esetben a forgattyuk az előbb leírthoz hasonlóan 
hajlottak és a (19, 20, 21) és (22) összekötő r u 
dak végeiben (26) vezetékek vannak elrendezve, 
am elyekben a szögvasaknak (27) csápjai mozog
nak, amelyek az összekötő rúd m ozgatását idézik 
elő, midőn a szögvas le van nyom va és hossz
irányban elmozdul a sin mellett.

A 2. ábrában a hegyesszögű keresztezésnek 
vagy kitérőnek végrésze van feltün'etve. Ebben 
az esetben a (28) sin á (29) csapban van 
ágyazva olyképpen, hogy szükség szerint a (6) 
vagy a (7) vágány folytatását képezhesse. E 
célból összeköttetésben áll a (4) lappal vagy 
aljjal és a (19, 20, 21, 22) összekötő rudakkal, 
az 1. ábrához hasonló elrendezésben. A (9) és
(11) szögvasak a (6) vágányhoz, a (8) és (10) 
szögvasak a (7) vágányhoz tartoznak. Ezen elren
dezésnél az összes (25) forgattyuk az 5. ábrában  
jelzett irányban hajolnak el.

A hegyesszögű keresztezés (nem látható) m ásik 
végrészén vagy ellenkező irányú kitérőnél a forgattyuk 
liajlási iránya is ellenkező.

A 7. ábra  szerint a leirt önműködő elrendezés 
helyett megfelelő összeköttetés utján a váltóállító 
emeltyűvel lehet a berendezést m űködésbe hozni. 
A 7. ábrában aj(28)~sin (29)-nél van csapágyazva és 
a (30) és (31) rudak segítségével a (32) lengőruddal 
áll összeköttetésben. Ez (33)-nál van csapágyazva és
(34) kiugrással bír, melyhez (35)-nél a (36) váltóállító 
emeltyű csatlakozik. A (36) emeltyű m ozgatása a (32) 
rudat csapja körül elfordítja s a (28) sínt oly módon 
állítja be, hogy azon vágány folytatását képezi, am elyre 
a váltó állítva lett.

A (28) sin elő-" 
nyösen (37) és (38) 
vezetékeken mozog 
és m ozgását a (39) 
ütközők határolják. 
A szokásos (40) ve- 
zetősinekrő l^ondos- 
kodva van.

Á m bár az előző 
leírásban központi 
keresztezést ism er

tettünk, melynél az (1) és (2) síneknek közös 
középponti csapjuk van, nyilvánvaló, hogy m indegyik 
sin külön csappal is bírhat és megfelelő összekötte
tések lehetnek elrendezve. Ilyen változások és módo
sítások a találm ány alapeszméjétől való eltérés nélkül 
kerosztülvihetők. Például az 1. és 2. ábrában ábrázolt 
szerkezetet is a váltóállító am eltyükkel lehet m űköd
tetni, míg megfelelő (41) ütközők határolhatják az el
mozdítható sínnek va.gy síneknek csap körüli mozgását.
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K  HAZAI HÍREK. ft
Véglegesítés. A m agyar királyi pénzügym iniszter 

Sz-egö József és Vrmösi László okleveles fém kohó- 
mérnököket, ideiglenes minőségű bányagyakornokokat, 
az állami szolgálatban véglegesítette.

A Rudaiak bányászata. Megemlékeztünk már 
tavaly arról, hogy a Rudai 12 Apostol bányatársulat 
nagyszabású beruházásokat eszközöl; az egymillió 
koronát meghaladó befektetések csaknem teljesen 
befejeződtek. A gazdaságosabb termelési költségek 
mellett az ércek is tetemesen javultak, ugy hogy az 
idei év mérlege az elmúlt esztendőnél tetemesen 
jobb lesz. Az uj üzletév első négy hónapjában az 
aranytermelés 136.683 kg.-mal haladta túl az előző 
év ugyanezen szakát. A feltárások szép eredmény
nyel jártak; az ezidei tonnánkinti aranykihozatal az 
elmuir'év kihozatalát tetemesen felül fogja múlni. A 
szabadaranytermelésben továbbra is Muszári vezet, 
Valeaárszulnion kivül az összes bányatelepeken javu
lás észlelhető.

A zagyelválasztó tavak és készülékek üzembe
hozatala is a jövő hónapokban már meg fog tör
ténni, ezzel párhuzamosan haladnak a cyanlugzó 
kisérletek. A magyar ércek tudvalevőleg speciális 
eljárást tesznek szükségessé, ezért az afrikai rend
szerek nem foganatosíthatók kombinált eljárás nélkül.

A petróleumfinomitók gyűlése. A felsőm agyarországi 
kőolaj finomító gyárosok jelentékeny csoportja a múlt 
héten értekezletet tartott Budapesten a régóta terve
zett tömörülés tárgyában. A tanácskozás arról folyt, 
hogy a mostani nehéz helyzet orvoslása tíéljából a 
számottevő felvidéki kőolaj finomító gvi *ak egy rész
vénytársaságba tömörüljenek, ami lehetővé tenné nekik, 
hogy term előképességüket jobban használják ki, a 
központosított kereskedelm i vezetés lévén pedig csök
kentsék term elési költségeiket. Ezzel m egszűnnék kö
zöttük a mostani árharc és a rendelések a tarifális 
helyzetnek m egfelelően osztatnának fel a gyárak  közt. 
Az értekezleten m egjelent gyárosok egyhangúlag ki
mondták, hogy elvben elhatározzák részvénytársa
sággá vx!ó egyesülést. A végrehajtás m ódozatainak 
m egállapításával és a részletes tárgyalásokkal az érte
kezlet három tagú bizottságot bízott meg.

A Hitelbank rézbányái. Megemlékeztünk már 
arról, hogy a Hitelbank még az év elején megvizs
gáltatta a Dobsinai Rézmiivek R.-T. dobsinai 
bányáit. A szakértők véleménye kedvező volt, mire 
a beruházási munkálatokat sürgősen elvégezték és 
ma már ott tartanak, hogy a bányavállalat rövidesen

meg is fogja kezdeni üzemét. Az ércelőkészitő 2—3 
hét múlva kész lesz és addigra a kereskedelmi sze
mélyzetet is kiegészítik. A Dobsinai Rézmüvek R.-T. 
és a Magyar Fémkohó és Vegyipari R.-T. nak Buda
pesten közös irodája volt. Ezt a közösséget legutóbb 
megszüntették és ma már mindkét vállalatnak külön 
kereskedelmi vezetősége van. A Magyar Fémkohó 
irodáit december 1-én Susákra helyezik át.

A Bányászati és Kohászati Egyesület budapesti osz
tálya novem ber hó 24-én az egyesület helyiségeiben 
rendes havi ülést tart. T á rg y so ro za t: E lnöki előter
jesztések. E lnöki javaslat az elnöki tisztségnek a váltó
gazdaság elvén alapuló betöltése iránt. V ita Perczel 
Aladár október hóban tartott előadása kapcsán az 
izzólám páknak sujtóléges bányákban való használatá
ról. Ülés után társasvacsora a Putnoki-féle vendég
lőben.

A Karács Cebei aranybányák. Abrudbányáról 
jelenti tudósítónk: A Karács-Cebei Aranybányatársu
lat egy 1848-ban beomlott táró felnyitását csaknem 
befejezte. E munkálatokra az a körülmény adott 
impulzust, hogy annak idején e táró telérei szolgál
tatták a vidék aranytermelésének javarészét. E bánya
társulat műveli továbbá a muncseli bányákat is és 
mint hírlik, kielégítő eredménnyel.

A Magyar Kárpáti Petróleum Részvénytársaság három 
évi kutatás után ujabb jelentést adott ki a kutatások 
stádium áról. A százezres kiadásokkal szemben ugyanaz 
a vigasztaló momentum szerepel, mint az előző jelen
tésben: a jó gáz- és olajnyomok folytatódnak. Petróleumot 
most sem említ a jelentés.

A cebei szénbányák. Brádi tudósítónk jelenti: A 
Rudai 12 Apostol Bányatársulat tetemes szénszük
ségletét a cebei és mesztákoni szénbányákból fedezte. 
E bányák jóminőségü barnaszenet szolgáltatnak, 
kőértékük 3600—4000 kalória. Újabban az Acsev. is 
nagy apparátussal fogott hozzá az e községekben 
fennálló szénterületének föltárásához, ami a figyelmet 
a körösvölgyi szénterületekre hivta fel.

A Rudai 12 Apostol Bányatársulat most sok 
évtizedre biztosította szénszükségletét, midőn a 
Körösbányai Társulat összes szénbányatelkeit meg
vette. A területek ára a költségeken kivül 500 000 
K-ra rúgott, amely összeg a mai pénzügyi viszonyok 
mellett igen tekintélyes; indokolja azonban a befek
tetést az a körülmény, hogy e terület alatt van a 
körösvölgyi szénelőfordulás javarésze. Az újonnan 
megszerzett terület 1777 hold kiterjedésű s rendkívül 
kedvező fekvésénél fogva a már meglévő társulati 
területtel együtt kiválóan értékes objektumot képez 
s tekintélyes nagyüzem létesítését is lehetővé teszi.

FELTEN ES GUILLEAUM E
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz. ~i,
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 

szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
(1066|24)
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Uj cementbánya. A bar anyain egy ei oroszló—m agyar
széki állami ut mellett 250 m agyarhold kiterjedésű 
m észm árgaterületre bukkantak, am elynek kiterm elé
sére és cementté való feldolgozására konzorcium van 
alakulóban.

Uj talpfatelitőtelep. A m agyar királyi állam vasutak 
igazgatósága a roham osan fejlődő forgalom nak m eg
felelően egy ujabb, nagyszabású talpfatelitőtelep épít
kezését kezdi meg a közeljövőben. Az uj telitőtelep 
amely körülbolül évi 500.000 bükk talpfa telítésére lesz 
berendezve, Ujdom bovár állomáson fog épülni egyrészt 
azon célból, hogy a dunántuli telített talpfaszükséglet 
könnyebben legyen ellátható, m ásrészt pedig azért, 
hogy a horvátországi nagym ennyiségű bükktalpfákat 
no kelljen telítés céljából a távolabb fokvő telepekre 
szállítani. A telitőtelep teljes gépészeti berendezésének 
szállításával a m agyar királyi állam vasutak igazgató
sága — mint értesülünk — a Hazai Gépgyár Részvény
társaság (Sangerhansen Eisele) céget bizta meg.

Szenet megtakarító berendezés. Az Első Budapesti 
Gőzmalmi R észvénytársaság elhatározta, hogy a keze
lése alatt álló üzemeknél a szénfogyasztás lényeges 
csökkentése végett bevezeti a legjobb rendszerű m es
terséges léghuzam borcndezést. Kellő tanulm ányozás 
után a „Schulz“-rendszerű cconomiser felszerelését hatá
rozták el. A berendezés a Lujza malomban 44.000 
koronába, a Pesti m olnárok és sütők malmában 
32.100 koronába került. Az utóbbi berendezés átvétele 
különösen szigorú feltételekhez volt kötve. A próbák 
a napokban m egtörténtek és a garanciák teljes betar
tását igazolták, ami a berendezések átvételére vezetett. 
Az összes m unkálatokat úgy a Lujza malomban, mint 
a Pesti m olnárok és sütők malmában Rényi Artúr oki. 
gépészm érnök tüzeléstechnikai vállalata végezte. A 
berendezések a szénm ogtakaritásból két év alatt k i
fizetődnek.

A Dynamit Nobel r.-t. erre az üzletévre is 25% os 
oszta ékot fog fizetni részvényeseinek.

A Budapestvidéki Kőszénbánya r.-t. legutóbb közzé
tett m érlege 2,431.350 korona veszteséget muta,t ki. E 
veszteségben az előző évekről áthozott deficitek is 
szerepelnek.

Szénszállítás a fővárosba. A múlt hét folyamán az 
összes budapesti állom ásokra vasúton és vizen — az 
önkezelési küldem ényeket iipiii szám ítva — 318 605 
m éterm ázsa porosz és 164.018 métermázsa hazai szén 
érkezett.

Iroda éthelyezés. A Bromberger Maschinenbau-Anstalt 
G. m. b H. m agyarországi vezérképviselete, a Faber 
és Erdélyi mérnöki cég, üzleti helyiségeit m egnagyobbí
totta és az üzleti élet centrum ába, V Váci-körut 57/a 
szám alá helyezte át.

líOZSBW EDO
ÍDDFESTE1C

KRAYEP LésTÁ R SA
CSÁSl. ÉS KIR. UDVARI SZÁLÚTOK 
FESTÉK-KENCE-IAKK-GYAR 
BUDAPESTCKRAföR FESÍÉKUDAAR)
V I ,  v á c i-a t 3K

Cégjegyzési hirek. Ladanje dolnje szénbánya részvény- 
társaság, főtelep Vinica. A cég az 1912. évi jun ius hó 
19-iki alapszabályok értelm ében határozatlan időre 
alakult. Az alaptőke 1,200.000 korona, amely 200 k o 
rona névértékű előm utatóra szóló részvényekre oszlik.
— Magyar horvát asphalt részvénytársaság fiókja Zágráb, 
főtolep Budapest. A c 6g  az 1910. évi április hó 3 iki 
alapszabályok értelm ében alakult. A laptőkéje 500.000 
korona, mely áll 1250 darab 400 korona névértékű 
részvényből. — Borsodszuhogyi kőszénbányavállalat, Fer- 
ber, Faragó és társai, főtelep Miskolc. — Weiss Márton 
kábelgyára, főtelep Budapest.

Gróf Csáky László prakfalvi vas- és acélgyár r.-t., 
Budapest. Báró Roszner Ervin  igazgatósági tag  cég
jegyzésre jogosult. — Dobsinai rézmüvek r.-t., B uda
pest. Singer Károly cégjegyzési jogosultsága m egszűnt.
— Papp—Romhányi kőszénbánya r .- t , Budapest. Czettel 
Gyula, dr. Egry Béla és Sebestyén Arthur igazgatósági 
tagok ebbeli minősége megszűnt. — Fehér Miklós Gép
gyár r. Budapest. Nádas Gyula igazgatósági tag  
ebbeli m inősége és cégjegyzési jogosultsága megszűnt.

Elhanyagolt bányák. A „D obsinai L angenberger Martini" 
bányatársulatnak D obsina város határában M artini védnevü  
bányatelke van, am ely  évek  óta üzem en k ivü l áll. A rozs- 
nyói bányabiztosság felh ívja  a társulatot az üzem  fe lv é te 
lére, ellenkező esetb en 'elvon ja  a bányajogositványt.

A  nagybányai bányakapitányság a F ek te  K isasszony  
bányatársulat hasonnevű  bányájának jogosítványát követ
k ezetes üzem elhanyagolás miatt elvonta.

Eladó bányatelek. A zalatnai bányakapitányság ism ételten  
felh ívta a tekarői „Zapodie“ cégű  bányatársaságot, ho g y  a  
Zapodie védnevü bányatelkét v eg y e  üzem  alá. V égü l elvon
ták a bánya jogosítványát s a kap itán yság  m ost a bánya  
eladására vonatkozó hirdetm ényt adott ki. E  szerint zárt- 
vótelajánlatok 1913. év i decem ber hó 20-áig nyújthatók be. 
Az ajánlathoz m ellék lendő készpénzben  a m egajánlott összeg , 
m elyn ek  n agysága  azonban az ajánlat felbontása nélkü l ki- 
volieiő ne legyen .

^  KÜLFÖLDI HÍREK. ^
Az osztrák vasfogyasztás. Az osztrák vaskartell 

október hónapról kiadott jelentése a vasfogyasztás 
további visszaeséséről számol be. Az év elejétől októ
ber végéig 1,213.443 rudvasat használtak  el, ami a 
tavalyi 3,073.560 m éterm ázsa fogyasztáshoz képest 
közel ötven százalék hanyatlást jelent. A sinfogyasztás 
mindössze 7971 m éterm ázsa volt az idén, ami a tavalyi 
654.454 m éterm ázsához viszonyítva, közel kilencven 
százalék visszaesés.

A stájerországi vasipar helyzete. Grácból je len tik : 
Az a rem ény, hogy az ősz beálltával ós a balkáni 
háború teljes befejezése után  a vasipar rossz üzlet
menete meg fog javulni, nem teljesült. Az Alpinen- 
M ontan-Gesellschaft donawitzi igazgatósága fokozatosan 
bocsátja el m unkásait, az elbocsátottak szám a m ár 
ezret halad meg. Az üzemet annyira redukálták, hogy 
több üzem ágnál hetenkint csak négy napon át dol
goznak.

Németország szénkészletei. N éhány év ó 'a  m indegyik 
állam különös súly t helyez arra, hogy a föld alatt 
rejlő ásványi kincseinek m ennyiségét megközelítőleg 
megállapítsa. Ez a törekvés kifejezésre ju to tt a nem rég 
lezajlott kanadai nemzetközi geológiai kongresszuson 
is, ahol m egte’ték a kezdem ényező lépéseket a világ 
széokészletének felbecsüléséhez. A ném etországi szén
telepek statisztikáját H. E. Böker, a berlini geológiai 
intézet asessora állította össze több kiváló szakem ber
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közrem űködésével. Ez a vázlatos mü azonban — bár 
igen érdekes és tanu lságos adatokat tartalm az — csak 
első közzététele egy sokkal behatóbb és körültekintőbb 
m unkának, amely a jövő év derekán fog m egjelenni 
és nem csak a ném et birodalom szénkészleteit fogj? 
tartalm azni, hanem  a szénkincs feltárási és felhaszná
lási lehetőségeit is behatóan fogja tárgyalni.

Böker adatai szerint a ném et széntelepek 2000 
m éter m élységig 290 m illiárd tonna oly szenet ta r til 
m aznak, am ely a mai term elési viszonyok mellett még 
érdem es a lefejtésre; ha azonban hozzászám ítjuk a 
fejtésre nem érdem es telepeket is egészen 30 cm. 
vastagságig, a készlet 410 milliárd tonnára tehető. A 
négy m egkülönböztetett m élysé^réteg közül (0—1000, 
1000—1200, 1200—1500, 1500—2000) az első zóna az 
összes szénkészletnek m integy 34 százalékát, azaz 
100 milliárd tonnát tartalm az, a m ásodik zóna 10 szá
zalékot; az, hogy az első zóna, am elynek vastagsága 
ötszöröse a m ásodiknak, csak 3’4-szeres széntartalom 
mal bir, a szenet nem vezető fedőkőzet befolyására 
vezethető vissza. A harm adik zónában 1500 m éter 
m élységig 194 m illiárd tonna ma m ár fejtésre érdem es 
szén van és ha szám ításba vesszük a gyengébb tole- 
peket is, e készlet 272 m illiárdra tehető. Böker e szén- 
készletet három osztályba sorozza, m egkülönböztet 
biztos, valószínű és lehetséges k ész le tek e t; szám szerű 
adatokat term észetesen csak az első két osztálynál 
tüntet fel, mig a lehetségesnek jelzett készletnél csak 
általános kitételek, m tnt „bőu, „szegényu fordulnak 
elő. A harm adik osztályba -különben oly területeket 
soroztak, m elyek okvetlenül tartalm aznak szenet, csak
hogy még nincsenek annyira  átvizsgálva, hogy meny- 
nyiségüket szám szerűleg meg lehetne becsülni. Ilyen 
formán N ém etország szénkészlete még nagyobb, mint 
am ennyit a statisztika feltüntet. A „biztos“ osztályba 
sorozott szénkészlet m ennyisége .az összes készletnek
26 százalékát, vagyis 75 milliárd tonnát tesz ki.

A Kaukázus mangánérctermelése. A Cöiaturi bánya
kerületben 1912 ben 35,325.000 púd m angánércet a k 
náztak, ami 6,690.000 púd term elésem elkedést jelent 
az 1911. évvel szemben. A kivitel a Csiaturi szárny- 
vasuton 1912-ben 59,368 450 púdra rúgott és az 1911. 
évi exportm ennyiséget 20,077.300 púddal múlta felül. 
A legnagyobb m angánércm ennyiséget 1912. évi ju lius 
hónapban vitték ki és pedig  8,335.200 pudot, vagyis 
3,979.950 púddal többet, m int 1911. évi ju lius hónap
ban. Ezenkívül tengelyen 67.953 pudot exportáltak. 
Az összkivitel ennélfogva 59,436.403 púdra rúgott, 
melyből 1,047.750 púd D éloroszországba ment, a m a
radék pedig a külföldre. A készletek kitettek 1913 
jan u ár 1-én 44,365.000 pudot. Az árak 1912 januártó l 
áprilisig Csiaturi állomáson, az 1911. éviekhez hason
lóan, pudonként 4l/2 — 5V2 kopeket tettek ki, Potiban, 
frankó hajó, 16 — 17 kopeket. M ájusban azonban és az 
év végéig ugy Csiaturiban, m int Potiban pudonként 
1 kopekkel feljebb szálltak.

Bányász-sztrájk Franciaországban. Douaiból jo1© ítik, 
hogy a bányam unkások szindikátusa általános bányász
sztrájkot proklamált. A sztrájk a nyolcórai m unka
idő érdekében és a hosszú tárnák építése ellen 
tört ki.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. K
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Rudaer 12 Apostel-Gewerkschaft in Brád. W ir haben 
bereits im vorigen Jah re  berichtet, dass diese G ew erk
schaft für ihre G oldbergbau-Betriebo den B etrag von 
1 Million Kronen neu investiert hat. Die geplanten 
N eueinrichtungen und B etriebserw eiterungen sind 
bereits zum grössten Teile durchgeführt, wobei vor 
allem Bedacht darauf genom m en wurde, die G e
stehungskosten zu verringern  und eine quantitaiiv wie 
qualitativ bessere A usbeute zu erzielen, was wiederum  
die Bilanzen umso günstiger beeinflussen wird. Die 
G oldgew innung stieg in don ersten 4 Monaten gegen 
den gleichen Zeitraum dos V orjahres um 136.683 Ko. 
und lässt auch für dio Zukunft eine S teigerung er
warten. Dio neuen A ufschliessungen berechtigen 
ebenfalls zu befriedigenden Resultaten, so dass die 
Aussichten für das laufende G eschäftsjahr die denkbar 
günstigsten sind. Dio Pochschlam  Teiche und die dazu 
benötigten E inrichtungen solleu in nächsten Monate 
in Betrieb gesetzt worden. Parallel damit laufen die 
V ersuche mit dom Cyanillaiujen-Verfahren, wobei zu 
bemerken ist, dass die ungarischen Erzo ein spezielles 
V erfahren erfordern, weshalb dio E inführung  des in 
Afrika bereits bew ährten System s hier nicht ohne 
Kombinationen möglich ist.

Die Goldgruben von Karács-Cebe. Dio Goldbergbau- 
Gesellschaft von Karács-Cebe hat oinen im Jah re  1848 
oingestiirzten Stollen w ieder aufschliosson lassen, da, 
nach alten A ufzeichnungen, dor grössto Teil der 
dam aligen Goldproduktion diesem Stollen entstam m en 
soll. Derselben Gesellschaft gehören die Go’dgruben 
von Muncsel, deren A usbeutung mit gutem  Erfolge 
vonstatten geht.

Die Kohlengruben von Cebe. Dio Rudaer 12 Aposlel- 
Gewerkscliaft hat ihren Bedarf an Kohle bisher aus den 
B raunkohlengruben von Cebe und Mesztakon gedeckt.
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Diese G ruben ergeben eine sehr gute Braunkohle von 
3600—4000 Kalorien. Nun hat die Arad-Csanääer 
Eisenbalm- Gesellschaft in letzterer Zeit grosso Anstalten 
getroffen, um ihre in der Nähe dieser Ortschaften 
gelegenen K ohlenterrains aufzuschliessen, welcher 
U m stand die allgemeine Aufm erksam keit auf die 
Kohlenfelder von Kőrösvölgy gelenkt hat. Don Vorteil 
rasch  erkennend, hat die Rudaer 12 Apostel-Gewerkschaft 
alle K ohlenfelder der Körösbänyaer Gesellschaft im 
Ausm asse von 1777 Joch zum Preise von K  500.000 
angekauft, da h ier die besten K ohlen liegen sollen. 
Die Gew erkschaft verfügt nunm ehr über einen K ohlen
besitz, der auch für einen G rossabbau-Betrieb ge
nügen würde.

Neue Holzimprägnierungsanlage. Dio Kgl. ung. Staats
bahnen lassen in Ujdombovár eino Im prägnierungsanlage 
für jährlich 500.000 .Buchen-Eisenbahnschwellen bauen. 
Die L ieferung der m aschinellen E inrichtungen wurde 
der Vaterländischen Maschinenfabriks - Aktiengesellschaft 
(Sangerliausen-Eisele), Budapest übertragen.

Ungarische Karpathen - Petroleum - Aktiengesellschaft.
Trotzdem in dieses U nternehm en bereits H undert- 
tausende investiert worden sind, m üssen sich die 
H erren A ktionäre, dem neuesten Geschäft berichte 
nach, immer noch mit dem Momente trösten, dass 
Oel- und G asspuron vorhande sind. Das Petroleum 
scheint sich nicht einstellen zu wollen.

Neue Hängebahnanlage. Die grosso Hängobahnanlago 
der neuen Zuckerfabrik in Kryslazki (Galizien) wurde 
von der Firm a Roessemann & Kuehnemann, Maschinen
fabrik, Budapest gebaut.

Industrielle Bewegung in Oesterreich. Die Chrisiinen- 
Geicerkscliaft (A. W eigl in Aussig) hat in der Nähe der 
Station D ux-Liptitz eine vollständig neue, m odernst 
eingerichtete Scliaclitanlage, dio O skar-G rube, erbaut. 
Die obertägigen Gebäude sind alle in solidem M uier- 
w erk ausgeführt. F ü r alle Betriebe wird ausnahm slos 
elektrische K raft verwendet. D er mittels K abel von der 
Ü berlandzentrale zugeführte H ochspannungsstrom  
(Drehstrom  von 5000 Volt Spannung) wird von zwei 
100 KVA-Umformern auf 220 Volt für K raft und von 
einem 6 KVA-Umformor auf 125 Volt für die Beleuch
tung  transform iert. Die elektrische Förderm aschine 
wird von einem 55 PS-Motor angetriobon, die Sor

tierung  und die W erkstätte  von einem 30 PS-Motor. 
F ü r den Aufzug dient ein 6 PS-, für den V entilator 
ein 8 PS Motor. End ich ist obertags noch ein Um
former, für dio A kkum ulatorenlam pen-Ladest»tion auf- 
go teilt. In der Grube befinden sich zwei Hochdruck
Zentrifugalpumpen , von einem 55 PS- und einem 40 
PS Motor angetrieben, und eine gleichfalls elektrisch 
betriebene Seilbahn. Dio Sortierung für sechs Sorten 
besteht aus einem Kreiselw ipper, Briart-Rost, für 
Stückkohlen, Seltner Rätter und den erforderlichen 
Sieben und T ransportbändern für die einzelnen Sorten. 
Von der Sortierung führt eine Verladebrücke zu der 
bei der Station Liptitz erbauten V erladeram pe. E r 
w ähnung verdient das grosse A rboiterbad mit allen 
m odernen E inrichtungen, ferner die Lam penstube. 
Das V erw altungsgebäude enthält neben den Kanzleien 
eine Beam tenw ohnung und' ein Beam tenbad. Seit der 
Botriebserüffnung im F rüh jah r 1913 sind die V or-und  
A usrichtungsarboiten soweit vorgegeschritten, dass der 
Schacht schon dem nächst in volle F örderung  kom 
men dürfte.

Di^ D irektion der Witkowitzer Steinkohlengruben ist 
gegenw ärtig  mit dem Projekte dor E rrich tung  einer 
R eparaturw erkstätte  für Grubenlokom otiven auf ihrem  
Solomon-Schachte in M ährisch Ostrau beschäftigt.

Die Prager Kreditbank beabsichtigt in ihren in der 
Gemeinde W ebeschau gelegenen G rubenm assen einen 
Tagbaii zu eröffnen. Die gewonnene Kohle soll mittels 
einer 2400 m langen Drahtseilschwebebahn der S epara
tion auf dor K arolinen-G rube in K rzem usch zugeführt 
werden.

Das vem der Freiherrlich v. Rothschildschen Gruben- 
Verwaltung auf dem Anselm -Schachte in Petershofen 
errichtete grosse W ohngebäude für ledigo G ruben
arbeiter ist dieser Tage der B enützung übergeben 
worden. D er mit den m odernsten hygienischen E in
richtungen ausgestattete G ebäudekom plex ist für 300 
Insassen bestimmt. 30 B ergarbeiter haben das neue 
Heim bereits bezogen. Die A nordnung in den inneren 
Räum lichkeiten zeigt gegon des bisherigen Modus 
insoferno eine in teressan te  N euerung, als separate 
Schlaf-, W asch- und Speiseräum o für Abteilungen von 
je zehn Mann vorgesehen sind. In  dem neuen Gebäude 
befindet sich auch eine eigene Bäckerei.

Die Gräflich Larisch-Mönnichsche Zentraldirektion in 
K arwin errichtet auf ihrem Johann-Schachte in Karwin 
eine Eisenbetonesse nebst Saugzuganlage, System 
Monnoyer, mit elektrischem  Antriebe über dem eigenen 
Grubenfolde.

Bromberger Maschinenbau-Anstalt G. m. b. H. ^
Modem szánilóberenciezések ♦ Prinzenthal bei B rom berg I
Hűden nagyságú és teljesítményű berendezések tervezése s kivitele ■ - —  ■ .S  

Mindennemű transportörök, elevátorok minden anyag 
. 3 4 '^ /  ’ részére, továbbá s z a l a g s z á l l í t ó k ,  szállító

csigák, felvonók, daruk, mindennemű emelőgépek. 

" ^  D r ó t k ö t é lp á ly á k ,  elektr. lűggővasutak, hajó- 
M ÍÍS Ik  kirakodó berendezések, szén-, kőtörő és tárolóberen- Í J  

dezések, továbbá minden egyéb szállítóberendezések. £

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

Faber És Erdélyi oki. gépészméroOh *
Budapest, VI., Dáci-hörut 57/a. ♦  Telefon S -3Z . "

Szalagszállitóberendezés szabadalm. automatikus elosztókocsival


