
^ ‘ MEGJELENIK, MINDEN VASÁRNAP. ERSCHEINT JE D E N  SONNTAG.

ELŐFIZETÉSI ÁRA:
EGÉSZ ÉVRE 1 6 . -  K I NEGYED ÉVRE
FÉL ÉVRE 8 . -  K I EGYES SZÁM

4 . -  K 
- . 6 0  K

FŐSZERKESZTŐ:

DR- BISCHITZ BÉLA
ÜGYVÉD.

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL: 

BUDAPEST, V. KÉR., SAS-UTCA 20. SZÁM. 
TELEFON 108 - 0 0 .

HIRDETÉSEK mm. SZÁMÍTÁSSAL DÍJSZABÁS SZERINT

i  bányahatósági tisztviselők szaktanácskozása.
Lapunk 24. számában vezetőcikkünk keretében 

foglalkoztunk a bányahatósági szaktisztviselők moz
galmával, melynek eredményeként bányászati köz- 
igazgatásunk mérnök-jogászai minden évben egy 
rendes tanácskozást tartanak.

Kifejtettük, hogy micsoda ennek a tanácskozás
nak a célja.

Köztudomású és a gyakorlatban fájdalmasan 
érzett tény, hogy az általános bányatörvény elavult
sága folytán legközvetlenebb forrása a legveszedel
mesebb jogbizonytalanságnak.

Az egyöntetű bányahatósági gyakorlat még 
segíthetne ezen a tarthatatlan állapoton, azonban az 
egyöntetű bányahatósági gyakorlat kifejlődését nagy
ban hátráltatta a bányakapitányságoknak és bánya
biztosságoknak egymástól való hivátalos elszigetelt
sége s az a körülmény, hogy a főbányahatóságnak 
sem igen áll módjában általános érvényű rendelete
ket kibocsátani. Még a főbányahatóság elvi jelentő
ségű döntései is eddig ismeretlenül húzódtak meg 
egy egy bányakapitányság irattárában.

A bányahatósági szaktanácskozmánynak ilyen 
viszonyok között épen abban van a nagy fontossága, 
hogy a bányahatósági szaktisztviselők évenként egy
szer tanácskozásra jönnek össze s a tanácskozáso
kon hozott határozatok, megállapodások segíteni 
fogják az annyira kívánatos, egyöntetű bányahatósági 
gyakorlat kifejlődését.

Lapunk mai számában megkezdjük az ez évi 
bányahatósági szaktanácskozmány jegyzőkönyvének 
a leközlését.

Ezzel, ugy hisszük, olvasóink érdekét szolgáljuk 
a legjobban, mert igy a leghitelesebb forrásból tud
ják meg ennek a nagyfontosságu tanácskozásnak 
megállapodásait. Véleményünk szerint, akinek bányá
szatunkhoz csak egy szemernyi érdeke is fűződik, 
annak fokozott figyelemmel kell áttanulmányozni a 
szaktanácskozás jegyzőkönyvét. Mert igen nagy érde
kek függnek attól, hogyan gondolkozik az a szak
összejövetel, amely az egységes bányahatósági 
eljárásra hivatva van irányitólag hatni.

A közölt jegyzőkönyv tanúja annak, hogy ezen 
a legutóbbi tanácskozáson is igen magas színvonalú 
viták folytak le. Egy egész sereg olyan megállapo
dás jött létre, amely csak üdvös lehet a mai tévely
gésre vezető, a személy- és vagyonbiztonságra egy
aránt veszedelmes jogbizonytalanságban.

Serény munkakedvet árulnak el azok a tervek, 
amelyek a következő szaktanácskozások elé fognak 
kerülni.

Az egyes pontok összehasonlításánál fel kell 
hogy tűnjék mindenkinek, milyen sokirányú képzett
séget kiván a bányahatósági szolgálat. Mennyi jobb 
sorsra érdemes szellemi erőt kell gyakran a bánya
hatósági szakembereknek elpazarolniok olyan kérdé
sek kibogozására, amilyeneknek már régen meg 
kellene lenniök oldva.

A jegyzőkönyvből aztán kitűnik az is, hogy 
dacára a két diplomát és sokoldalú képzettséget 
igénylő foglalkozásnak, a bányahatósági mérnök
jogászok anyagiak tekintetében még a kincstári fém
bányászoknál is rosszabbul vannak. De mi haszna a 
küldöttségnek, az eredmény egy kedves fogadtatás! . . .

Nekünk nagy elégtételül szolgál a bányahatósági 
szaktanácskozás jegyzőkönyve. Mi elejétől kezdve 
sikert jósoltunk ennek a szakösszejövetelnek és ezt 
igyekeztünk is kifejezni a kétkedő véleményekkel 
szemben.

Jól esik megállapítanunk, hogy nem tévedtünk. 
A bányahatósági tanácskozás magas nívója és bányá
szati szempontból közérdekű fontossága fényesen 
igazolt bennünket azokkal szemben, akik ezt a szak- 
tanácskozmányt szükségtelennek és életképtelennek 
hiresztelgették.

Meg kell állapítanunk, hogy a bányahatósági 
szaktisztviselők ezzel a munkájukkal is megbecsül
hetetlen szolgálatot tesznek a magyar bányászatnak.

Nagy elismerés illeti meg azokat az urakat, akik 
ennek a szaktanácskozmánynak létrehozásán és sike
rének biztosításán közremunkálkodtak.

A legnagyobb megnyugvással és elismeréssel 
találkozik a főbányahatóság eljárása is, hogy bölcs 
intézkedésével lehetővé tette ezt az igazán közérdekű 
szakösszejövetelt.
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A bányahatóság i tisztviselők második 
országos szak tanácsko zása .

Jegyzőkönyv.
Felvéve B udapesten  az O rszágos M agyar Bá

nyászati é s  K ohászati E gyesü let tanácsterm ében, 
1913. évi junius hó 16 án, a m ásodik országos bánya
hatósági szaktanácskozáson .

Jelen v o lta k :

1. A besztercebányai bányakapitányság r é sz é r ő l: 
Stempel G yula bányakapitány. 2 . A budapesti bánya- 
kapitányság r é sz é r ő l: dr. Hajdú Lajos és dr. Szeőke 
Imre főbányabiztos, dr. Michnay Árpád bányabiztos, 
Tassonyi Ernő bányaesküdt, továbbá a m. kir. pénz
ügyminisztériumba szolgálattételre berendelt Urbán 
B éla főbányabiztos. 3. Az iglói bányakapitányság ré
széről : Weisz Lajos bányakapitány 4. A nagybányai 
bányakapitányság r é sz é r ő l: Madán Ferenc bánya
kapitány. 5. Az oravicai bányakapitányság r é sz é r ő l: 
Balajthy Barnabás bányakapitány. 6 . A zalatnai 
bányakapitányság r é sz é r ő l: Ráth Ferenc bányabiztos. 
7. A zágrábi bányakapitányság r é sz é r ő l: Medzny Já
n os főbányabiztos. 8 . A gölnicbányai bányabiztosság  
ré sz érő l: Huszkó Tivadar főbányabiztos. 9. A rozsnyói 
b ányabiztosság r é sz é r ő l: Polák Károly főbányabiztos. 
10 A pécsi b ányabiztosság r é sz é r ő l: Nyíró Béla fő 
bányabiztos. 1 1 A petrozsényi bányabiztosság részérő l: 
Albert Ferenc főbányabiztos.

Tárgyalás.
I. Elnöki megnyitó s uj tisztikar választása.

Madán Ferenc elnök m egnyitja az ülést és örö
m ét fejezi ki affölött, hogy a m ásodik szaktanácsko
zásra a szaktársak olyan szép  szám ban jelentek m eg  
és hogy a tanácskozás tárgyául olyan fontos ügyeket 
jelöltek ki. Rámutat azokra az eredm ényekre, am elye
ket az e lső  szaktanácskozm ány már ed d ig  is b izto
sított s ebből joggal várható, hogy ezen az utón  
haladva a bányahatósági eljárás a jövőben  mind  
eg y ség eseb b é válik Saját és tisztviselőtársainak n e
vében  m egk öszön ve a szaktanácskozm ány m eglisztelő  
bizalm át s  azt az odaadó készséget, am ellyel a szak
társak őket a kezdet nehéz m unkájában támogatták  
m egbízatásukat a szaktanácskozm ány k ezeib e teszi le 
s kéri a tisztikar ügyrendszerinti m egválasztását.

A szaktanácskozmány a múlt évi tisztikarnak 
és különösen buzgó elnökének fáradhatatlan és 
eredményes működéséért, a felmentés megadása 
mellett, amidőn jegyzőkönyvileg hálás köszönetét 
nyilvánítja, egyhangú lelkesedéssel megválasztja 
elnökké Madán Ferenc bányakapitányt, titkárokká 
dr. Hajdú Lajos, Polák Károly főbányabiztosokat 
és dr. Holics Endre bányabiztost, jegyzővé pedig 
Tassonyi Ernő bányaesküdtet.

II. Titkári rövid előterjesztés és jelentés.
Dr. Hajdú Lajos titkár röviden ism erteti az év  

folyam án kifejtett tevékenységet. Előadja, hogy a múlt 
évi szaktanácskozm ány egyes határozatai, ú g y m in t: 
„Általános érvényű bányarendőri szabályzat kibocsá
tása é s  „Az elvi jelentőségű főbányahatósági határo
zatok összeállítása“ a m egbízottak hivatali nagy e l
foglaltsága és az anyag terjedelm e miatt eszk özölh ető  
nem  volt, ugy hogy ennek a m egbízásnak  a m eg

hosszabbítása  szü k séges. A szaktanácskozm ány jegyző 
könyvét bányakapitánysági jelentés kíséretében a n agy-  
m éltóságu m. kir. pénzügym inisztérium hoz fölterjesz
tette, ahol is az kegyesen  elfogadtatott. E gy-egy  
példányt a bányahatóságok irattára részére, egyet-  
egyet p ed ig  a bányahatósági szaktisztviselőknek s z e 
m ély szerint küldött el s gon dosk odott arról, h ogy  a 
jegyzőkönyv ugy az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület, valam int az ö ssz e s  vidéki o sz 
tályoknak is m egküldessék . A litográfiái sok szorosítás  
n eh ézsége miatt k issé későbben elkészült jegyző
könyv nyom tatásának költségeit az elnök  volt sz ives  
sajátjából fedezni. Hasortlóképen sajátjából fedezte  
a főtitkár is az ügyrend nyom dai költségeit. Ezek  
után elszám ol a szem élyenként három koronában  
m egállapított hozzájárulási összegrő l é s  kéri, h ogy a 
kiadások levonásávál fenmaradt kereken ötven korona, 
mint pénztári vagyon k ezeltessék  s  a három sz a k 
társtól be nem  fizetett, ö ssz ese n  kilenc korona hátra
lék irassék le.

A szaktanácskozmány főtitkár jelentését el
ismerésének nyilvánításával tudomásul veszi s 
ugy az ein 'knek, mint a főtitkárnak áldozat- 
készségéért köszönetét mond, egyszersmind uta
sítja a főtitkárt, hogy a kilenc koronányi hozzá
járulás beszolgáltatását az illetőktől szorgal
mazza.

III. Jelentés az általános bányarendőri 
szabályok szerkesztése állapotáról.

A b etegsége miatt távollevő Czerminger Alfréd 
bányakapitány helyett és m egbízásából Ráth Ferenc 
bányabiztos idevonatkozólag a következőket adja e l ő : 

Tekintettel arra, h ogy  a m egbízást tartalmazó  
jegyzőkön yv csak a múlt év  végén  érkezett hozzá, 
addigi m egfelelő .alap hiányában csak a jelen év  
elején kezdhette m eg ebbeli m űködését azzal, h ogy  
az alkotandó szabályzat eg y es fejezeteinek, illetve 
eg y es a szabályzatba beleillesztendő részletek k idol
gozása  iránt a társhivatalokat 1913. évi 4346 . sz  át
iratában m egkereste

E m egkeresésnek  már ed d ig  is n evezetes ered
m énye volt, mert a több helyről a szerepeket k iosztó  
zalatnai bányakapitánysághoz intézett tudakozódásokra  
nyújtott felv ilágosítások  után beküldték elaborátumu  
kát az iglói, nagybányai, besztercebányai és  zágrábi 
bányakapitányságok, valam int a gölnicbányai, rozsnyói 
és pécsi bányabiztosságok.

Az oravicai bányakapitányság, m elynek „a villa
mosság a bányászatban és kohászatban“ tárgyú rész 
tűzetett ki feladatául, kerületbeli bányarendőri- sza 
bályzatával együtt beküldte azt a v illam ossági sza  
bályzat-tervezetet, m elyet annak idején a nagyniéltó- 
ságu  m. kir. pénzügym inisztérium hoz: felterjesztett, 
m ely azonban m egerősítést m ég nem nyert.

A zalatnai bányakapitányságnál befejezést nyert 
a szerkesztendő bányarendőri szabályzatnak a szálli 
tásra vonatkozó terjedelm es része és elkészült a za 
latnai kincstári kohószénkéneggyáráról szó ló  sp eciá lis  
szabályzat tervezete.

Ilyen k ü lön leges szabályzatok tervezetét kidol
gozta  é s  beküldte m ég az iglói bányakapitányság az 
ötösbányai gázsüritő telepre és higanykohóra nézve, 
m ig a besztercebányai bányakapitányság elaborátum - 
hoz csatolta a Selm ecbányái m. kir. kohóhivatalnál 
az ó lom m érgezés m eggátlására vonatkozólag érvény
ben levő szabályzatot.

K ülönleges intézkedéseket kontem plál továbbá a  
nagybányai bányakapitányság tervezete.
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Az ügy ilyen stádium a m ellett tehát indokolt 
kilátás van arra, h ogy jövő évi szakértekezletünk  
idejéig a nagy m unka befejezéséhez közel, vagy talán 
már befejezve tárgyalható lesz, feltéve, h ogy a m ég  
hátralékos részek az illető bányahatósági hivataloktól 
rövid időn belül beérkeznek.

Balajthy Barnabás bányakapitány és dr. Hajdú 
Lajos főbányabiztos hozzászólása után a szakta- 
nácskozmány a jelentést tudomásul veszi.
Ezzel kapcsolatban a főtitkár javasolja, hogy a 

bányahatóságok kerestessenek  m eg az elvi jelen tő
ségű  és hozzájuk intézett főbányahatósági döntéseknek  
a főtitkárral leen dő közlésére, h ogy azok általa gyűj
tem énybe összeállíthatók  legyenek.

A szaktanácskozmány a főtitkár javaslatát 
elfogadja s megbízza, hogy e tekintetben közvet
lenül forduljon az egyes bányahatóságokhoz. 
Munkájának eredményéről pedig a jövő évi szak- 
ianácskozmányon tegyen jelentést.

IV. A bányatörvény revíziója különösen 
munkásvédelmi szempontból.

T öbbek  h ozzászólása  után Stempel G yula bánya
kapitány a m unkásügy hathatós rendezése szem pon t
jából szük ségesnek  látja az ügynek novelláris utón  
való rendezését.

H ason ló  értelem ben és az ügyet m inden oldalról 
alaposan m egvilágítva szólal föl Balajthy Barnabás 
bányakapitány is, akinek in d ítván yára:

a szaktanácskozmány megbízza Stempel Gyula 
bányakapitányt, hogy ebben a tárgyban egy 
memorandumot dolgozzon ki, melyet, a bánya- 
kapitányságok és bányabizto§ságoknal< a felhí
vástól számított 60 nap alatt adandó véleményével 
együtt az elnökség, a nagyméltóságu m. kir. 
pénzügyminisztériumhoz terjesszen föl.

V. A társpénztári ügy novelláris ren
dezése.

Stempel G yula é s  Weisz Lajos bányakapitány, 
valam int dr. Hajdú Lajos, dr. Szeöke Imre és Albert 
Ferenc főbányabiztos h ozzászólása  v nyomán kelet
kezett beható eszm ecsere után kifejezésre jut,

1 . hogy a társpénztáraknak egyen lő  elvekre való  
fektetése melletti központosítása 'k ívánatos ;

2 . a m unkaadó hozzájárulása kérdésének ren
d ezése  s z ü k sé g e s ;

3. a m unkaadó bányatörvény szerint társpénz
tárt felállítani köteles, s addig, am íg a bányatörvény  
a m unkaadó hozzájárulási kötelezettségét és mérté
két rendezi, az 1907. évi XIX. t.-c. rendelkezései 
tekinthetők irán yad óu l;

4. a társpénztárak szervezésénél a tagok nyugbér- 
igényeit nem b izon yos szolgálati év, vagy fokozat

szerint, hanem  már előre m eghatározott évjáradék  
alapján kell rendezni.

M iután a tárgysorozat 25. pontja alá, am a kér
dés, m ely szerint „A bányamunkások biztosítása a 
társpénztár keretében, —  tekintettel az 1907. évi XIX.  
t.-c. határozmányaira, —  volna-e keresztülviendő''’ 
szorosan ö sszefü gg  a fennebbi kérdéssel, a szak
tanácskozm ány e két pontot együtt óhajtja tárgyalni 
s Albert Ferenc erre nézve a következőket adja e l ő :

Az általános bányatörvény alapján szervezett 
társpénztárak a tagoknak a b etegség  és baleset e s e 
tére nyújtott tám ogatás mérvét tekintve, m ögötte  
maradnak azon követelm ényeknek, m elyeket az 1907. 
évi XIX. t.-c. el felállított országos b etegseg itő  és  
baleset b iztosító pénztárral szem ben  ennek a tör
vényben m eghatározott tagjai tám aszthatnak. E tör
vény m inden hibája dacára, m elyek tulnyom ólag a 
kezelés neh ézk ességében  m utatkoznak, a szociálpolitikai 
téren hazánkban ed d ig  a legjelentősebb, a m unkás 
érdekeket leginkább szem  előtt tartó alkotás, azért 
mi bányahatósági köztisztviselők, m int a m unkás 
érdekek gondozására is hivatottak, csak m élyen saj
nálhatjuk, h ogy e törvénynek legalább sarkalatos, 
főként a fokozottabb m unkásvédelem re é s  tám oga
tásra vonatkozó rendelkezései a társpénztárakra ki 
nem terjesztettek, holott a bányam unkások a leg 
inkább veszélyeztetett ipari m unkások csoportjához  
tartoznak. A ddig is, m ig a társpénztárak ü gyének  
törvényhozási utón történendő, talán a közel jövőben  
aktuálissá válható rendezésével a társpénztárak kor
szerű reformja bekövetkeznék, m unkásvédelm i sz e m 
pontokból a bányahatóságoknak szép  feladatát ké
pezheti az eg y es társpénztárak vezetőségét példák  
felsorolásával m eggyőző leg  rábírni igyekezni, hogy  
am ennyiben  a társpénztárak anyagi ereje megengedi, 
igyekezzenek  a társpénztár m űködését a seg ítségre  
szoruló tagok tám ogatása terén hatékonyabbá tenni.

M egeléged éssel em líthetem  fel, hogy a bánya
b iztosság  kerületében talán az 1907. évi XIX. t.-c. 
m orális hatása következtében e téren is észlelhetők  
haladásra m utató változások, m elyeknek fontosabbjait 
az alábbiakban ism ertetem

1. A kerületben levő egyik  bányavállalat a szo l
gálatából önként kilépő m unkásokat a szolgálati évek  
m ajdnem általánosan d ívó e lvesztéséb ől szárm azó  
joghátránytól úgy kívánja m egvédeni, h ogy a társ
pénztári alapszabályokban egy  m egfele lő  szakasz fel
vételével m ódot adott a szolgálatból kilépő m unká
soknak a társpénztári tagság  folytatólagos fentartha- 
tására b izon yos havi járulék fizetésének  kötelezettsége  
ellenében , de m égis azon korlátozással, hogy a tag
ság  a járulékok továbbfizetése mellett is csak  akkor 
tartható fenn, ha az illető a m agyar állam területén  
fekvő bányavállalat szolgálatába lépett át.

Ha ezen  elvet m inden társpénztár alkalm azná, 
talán m egkönnyittetnék a társpénztáraknak m indnyá
junk által óhajtott állam osítására, vagy  k özp on tosí
tására vonatkozó kérdés m egoldása.

2 . U gyanezen  társpénztár vezetősége belátván,
— — — — — — — ^ ksc— — — ^ n a —

Szivattyúkat é s  m érlegeket
gyárt mint különlegességet és legnagyobb rak- Árjegyzék ingyen
tárt tart épület- és diaphragma-szivattyukban és bérmentve
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hogy a társpénztár által a n yugdíjjogosu ltság elérte 
előtt baleset folytán m unkaképtelenné vált tagoknak  
az általánosnak m ondható gyakorlat szerint a leg 
k isebb nyugdíjra jogosító  5 — 10 évnyi szolgálati idő  
alapján m egállapított nyugbére tuikevés, az a lap sza
bályokat oda m ódosította, h ogy  a baleset folytán  
nyugdíjazott tagok nyugdija akár csak egy napi sz o l
gálat után is legalább 2 0  szolgálati év tekintetbe
vételével szaban dó ki. Ezen in tézkedés folytán a bal
eset következtében nyugdíjazott egyén nyugdija az 
átlagos kereset 5 0 % -á t  m egközelíti s mert az 1907. 
évi XIX. t.-c. is a baleseti járadék m axim um át, az 
e lese ttség  esetét kivéve, a kereset 6 0 % -b a n  állapítja 
m eg, m ondhatni a jelzett társpénztárnál a baleset 
által sújtott m unkások tám ogatása jelen körülm ények  
között a jogosan  tám asztható követelm ények mértékét 
m egüti.

3. Egy m ásik kerületbeli társpénztárnál a m unka
adó a baleset folytán nyugdíjazott egyének  és a 
hátramaradottak részére a társpénztárból kifizetett 
nyugbéreket s n evelési pótlékokat az év  végén  a 
társpénztárnak m egtéríti. A vállalat tehát önként a l
kalm azza m agával szem ben  az 19j 7. évi XIX. t.-c. 
azon sarkalatos rendelkezését, m ely szerint a baleset
biztosítás folytán felm erülő költségeket a m unkaadók  
sajátjukból kötelesek  fedezni.

A vállalat a jelzett kiadások m egtérítésének kö
telezettségét az alapszabályokban is vállalta, igy  a 
társpénztárt biztosította is, hogy netalán töm eges  
balesetekből k ifolyólag foganatosítandó nyugdíjazá
sokkal a társpénztár kiadásai végeredm ényben hirte
len fel nem  szökhetnek.

Javaslom , h ogy a bányahatóságok a társpénztá
rakról m egalkotandó ujabb törvény életbeléptéig  a 
nagyobb társpénztárak m egerősített alapszabályait és  
az időközben azokon tett lén yegeseb b  m ódosításokat 
egym ásnak tanulm ányozás é s  tájékozódhatás céljából 
k ölcsön ösen  küldjék m eg s a bányahatósági tisztvi
selők  igyekezzenek  azon társpénztáraknál, hol arra 
az anyagi feltételek m egvannak, odahatni, hogy az 
eg y es társpénztárak tudom ásukra jutott korszerű vagy  
legalább haladást jelző intézkedései és újításai kü
lön ösen  az esetben , ha azok a fokozottabb m unkás
védelem re é s  biztosításra vonatkoznak, a szolgálati 
kerületükben levő társpénztáraknál is alkalm azást 
nyerjenek. Főként arra kell törekedni, h ogy a m unka
adó a társpénztár terheinek v ise léséb en  olyan mér
tékben vegyen  részt, am ilyen m értékben ezt az 1907. 
évi XiX. t.-c. m egszabja. V agyis fizesse  a b eteg
segélyezési járulékok 5 0 u/o-át és viselje a baleset- 
biztosítással felm erülő ö ssz e s  terheket. A társpénz
tárak által a tagoknak és hozzátartozóknak nyújtandó  
tám ogatások  p ed ig  lehető leg  közelítsék m eg, vagy  
érjék el az em lített törvényben m egszabott mértéket.

Többek hozzászólása után a szaktanácskozás 
elhatározta, hogy a bányatárspénztári intézmény 
hiányainak pótlása, hibáinak megszüntetése, kü 
lönösen a bányavállalatok hozzájárulási kötele
zettségének megállapítása s a tagok által szerzett 
jogok fentartásának a szolgálati hely elhagyásá-

tói, illetőleg megváltozásától való függetlenitése 
iránt memorandummal fordul a nagyméltóságu 
m. kir. pénzügyminisztériumhoz. A memorandum 
megszerkesztésével Balajthy Barnabás bánya- 
kapitányt bizza meg.

(Folyt, köv.)

HAZAI HÍREK ^
Kitüntetések. Őfelsége Wiesner Adolf főbányataná 

csosi címmel és jelleggel felruházott bányatanácsost, 
az aknaszlatinai bányahivatal főnökét a VI. fizetési 
osztályba főbányatanácsossá nevezte ki, Csermely Is t
ván bányatanácsosnak, a Selmecbányái kohóhivatal 
főnökének a főbányatanácsosi címet és jelleget, Burdál 
Lajos főmérnöknek pedig a bányatanácsosi cimot és 
jelleget díjm entesen adományozta.

A földgáz. A Máv m egkezdte a vasúti kocsiknak 
földgázzal való világítását. Egyelőre a telephez közel 
levő vasúti vonalak kocsijait szerelik fel földgáz 
égőkkel s ha eze i beválnak, a fővonalakon is bevezetik 
a földgázt.

A komprimáló telepet a vasúti állomás közelében 
állították fel, a g á z t.a  8-as számu kutból vezetik csö
veken keresztül a gépházig, ahol két Ingersoll- 
kom presszor segélyével komprimálják. A kom pr sszo- 
rokat földgázmotorok hajtják meg. A telepet, amely a 
több heti próbaidő alatt kifogástalanul működött, a 
Máv novem ber 18-án vette át. Az átadásnál jelenvoltak 
az Ingersoll Rand cég részéről Ernyey Dezső főmérnök, 
a Máv részéről Repiitz felügyelő és több mérnök.

A Magyar-német kovafőid részvénytársaság novem ber 
25-én tartott közgyűlése elhatározta a veszteség el
im inálása céljából az alaptőkének ötszázezer koronáról 
három százezer koronára való leszállítását, a részvények 
névértékűnek négyszáz koronáról kétszáznegyven koro 
nára való lebélyegzése utján.

Állami vascsflgyár Marosvásárhelyen. M arostorda v á r
megye törvényhatósága fölterjesztést intézett a kor
m ányhoz, hogy M arosvásárhelyen állami vascsőgyárat 
létesítsen. A fö lterjesités szerint a csőgyár létesítését 
a földgázforrások okolják meg, m iután meglevő g y á 
raink a fokozott szükségletet nem bírják előállítani. 
Hivatkozik a fölterjesztés arra, hogy M arosvásárhely 
közel fekszik a gázmezőkhöz és igy kiválóan alkalm as, 
volna a gyár felállítására.

Magyar-francia cementgyár. Fiúm éban francia tőkével 
részvénytársaság van aldku'óban, amely átvenné a 
Portlandfabrik A.-G. Lengenfcld Buccariban fekvő 
márvány telepét és azt jelentékenyen kibővítve export
képeséé tenné Az alapítók ugy tervezik, hogy az itt 
gyárlo tt portlandcem entet Albániába, Törökországba é i 
Indiába szállítanák.

A tettyei kőbánya kibővítése. A Pécs város kezelé
sében levő tettyei kőbányát rövidesen gépüzem re fogják 
berendezni s az ü zen e t jelentékenyen kibővítik. A 
városi közgyűlés elhatározta, hogy a szomszédos 
telkeket, am elyekre előzetesen már opciót szerzett, 
m egvásárolja.
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baut als G« A •  Scitvitz
^besondere 
Spezialität

Maschinenfabrik 
A b t .;  Luftfilterbau

Lirzen, sa.



1913 december 7. (49. szám.) A B Á N Y A 5

A Bányászati és Kohászati Egyesület budapesti osz
tálya novem ber hó 24-én az egyesület Lónyai utca 
41. szám alatti holyiségoiben igen látogatott ülést ta r
tott Zsigmondy Á rpád elnöklete alatt. Az elnöki elő
törj osztések után az izzólám páknak sujtóléges bányák
ban való használatáról indult meg élénk vita, amelyhez 
többen hozzászóltak.

Palmer A rthur lem ondása folytán m egüresedett 
titkári állásra a gyűlés Tassonyi E rnő főbányaosküdtet 
választotta meg. Ülés után társasvacsora volt a Put- 
noki-félo vendéglőben.

A Bányászati és Kohászati Egyesület Nagybánya-vidéki 
osztálya decem ber 6-án osztály ülést tartott N agybányán. 
Az elnöki bejelentések után Kádár Antal dr bánya
kerületi főorvos omlékbeszédot tartott széki Teleki Géza 
gróf felett. Az indítványok tárgyalása  után társas össze
jövetel volt a Kaszinó helyiségeiben.

A ,Földtani Társulat szerdán délután Schafarzik F e 
renc dr m űegyetem i tanár elnöklése alatt szakülést 
tartott. Az első előodó Szádeczky Gyula kolozsvári 
egyetemi tanár volt, aki a K anadában tartott XII. nem 
zetközi geológiai kongresszusról értekezett. Szádeczky 
tanár az idei nyáron tartott kongresszuson a m agyar 
királyi korm ány és a kolozsvári egyetem  képviseleté
ben jelen t meg*. A kongresszus ülései Toronto városban 
augusztus 7—14-ike között voltak, ötszáz tag ré sz 
vételével. Hazánkhól egyedül Szádeczky tanár volt jelen. 
A második előadást tigm ond  E lek m űegyetem i tanár 
tartotta a talaj mechanikai és fizikai vizsgálati m ód
szereiről, bem utatásokkal. Végül Ballenegger Róbert a 
talajok osztályozásáról tartott, előadást és beszámolt 
a talajtípusok jellem zésére, a ta la jo k \rizes kivonataival 
végzett vizsgálatairól.

A Földtani Intézet könyvtára. A Földtani Intézet 
ismét m egnyitotta szakkönyvtárát a nagyközönség 
számára. Ez évben is kétszer h e te n k é n t: hétfőn és 
csütörtökön délután négy órától nyolcig látogatható a 
könyvtár.

Szénszállítás a fővárosba. A m agyar királyi állam 
vasutak igazgatóságától vett értesülés szerint a múlt 
hét folyamán az összes budapesti állom ásokra vasúton 
és vizen — az Önkozclési szénküldem ényeken kivül 
160.874 kocsi porosz szén és 163.742 kocsi hazai szén 
érkezett.

Közgyűlések. A „Banovina" bányaipar részvénytársaság 
decem ber hó 17 én Zágrábban tartja  IV rendes köz
gyűlését.

A Coburg Fillöp herceg-féle bánya- is kohómüvek 
részvénytársaság decem ber hó 18-án Budapesten re n d 
kívüli közgyűlést tart.

Az Apolló köolajfinomitógyár r.-t. decem ber hó 15 én 
B udapesten rendkívüli közgyűlést tart, am elyen az 
igazgatóság előterjesztést tesz a részvénytőke felem e
lése iránt.

A Hirsch és Frank  B udapest—Salgótarjáni gépgyár 
és vasöntő r.-t. decem ber hó 20-án Budapesten tartja 
XV-ik rendes közgyűlését. M érleg-számla. Vagyon 
Pénztári á llom ányok : pénzkészlet, betétek pénzintéze
teknél 284.674 korona 60 fillér. G yártelkek és épüle
tok B udapesten és Salgótarjánban 947.625 korona 04 
fillér. Gyárak berendezései és leltárai 1,342 206 korona
59 fillér. N yersanyagok és árukészletek 793 258 korona 
47 fillér. Adósok 641.357 korona 54 fillér. Váltók a 
tárcában 59.181 korona 72 fillér. Óvadékok 105.533 
korona 16 fillér. Összesen 4,173.837 korona 12 fillér. 
Teher Részvénytőke 1,100.000 korona. E lfogadványok
1.100.000 korona. H itelezők: áruhitelezők 101 589 kor. 
64 fillér. Kölcsönök óvadék célokra 100.682 korona 
25 fillér. Tartalékalap adók és illetékekre 43.741 korona 
70 fillér. Értékcsökkenési tartalékalap 12.000 korona. 
Rendes tartalékalap 35,914 korona 33 fillér. Érték- 
csökkenési tartalékalap épületek lehasználódá^ára 
283.099 korona 08 fillér. Gépek, gyári eszközök és 
egyéb üzleti felszerelések lehasználódására 1,239 798 
korona 29 fillér. Tartalékalap behajthatatlan követelé
sekre 75.404 korona 21 fillér. N yereségáthozat 1911— 
1912. évről 6907 korona 27 fillér. Ez évi tiszta nye
reség 74.700 korona 35 fillér. Összesen 4,173.837 k o 
rona 12 fillér.

A Rock István és Első briinni gépgyár részvénytár
saság decem ber hó 15 én Budapesten tartja  IV rendes 
közgyűlését. Mérleg-számla. Tartozik Telkek és épüle
tek 2,157.379 korona 45 fillér. Gépek és felszerelések 
1,199.782 korona 01 fillér. É rtékpapírok 14.926 korona 
50 fillér. Pénztár 8429 ko ona 91 fillér. Váltók 24 877 
korona 76 fillér. Adósok 992.519 korona 08 fillér. Áruk 
és anyagok 1,049.308 korona 60 fillér. Összesen 
5,447.223 korona 31 fillér. Követel: R é s z v é n y tő k e
1.500.00 korona. Hitelezők 2,290.064 korona 56 fillér. 
Első brünni gépgyár társaság  1,131.564 korona 43 
fillér. Tartalékalap 81.083 korona 34 fillér. É rtékcsök
kenési tartalék 325.809 korona 96 fillér. Gyári alkal
m azottak segélyalapja 10.000 korona. N yereségáthozat 
57.256 korona 75 fillér. Folyó évi n}rereség 51.444 ko
rona 22 fillér. Összesen 5,447.223 korona 31 fillér.

Cégjegyzési hirek. Lapunk 47. szám ában megjelent, 
Fehér Miklós gépgyár r.-t.-ról szóló h írt odamódositjuk, 
hogy Nádas Gyula igazgatósági tag  cégjegyzési jogo-

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

! BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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su l’sága beiktattatott. — A szomohioki fém és fényezett 
lemezáru gyárosok termelő szövetkezete, mint az Országos 
Központi Hitelszövetkezete tagja, Szomolnok. Az igaz
gatóság bejelentése alapján Kósch Rezső igazgatósági 
tag cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. — Ajnács- 
kői bazaltbánya vállalat Roheim Alfréd , Budapest. A cég 
m egszűnt. — Miiszaki Unió r.-t. Budapest. Serényi 
Gyula igazgatósági tagsága és cégjegyzési jogosult- 
ságá m egszűnt. — Magyar fém- és lámpaárugyár r.-t. 
Budapest. Pfeiffer Géza igazgatósági tagsága és cég
jegyzési jogosultsága m egszűnt. — Faber és Erdélyi 
oki. gépészm érnökök, Budapest. Az, hogy a cég üzleti 
helyiségeit VI. V áci-körut 57|a szám alá helyezte át, 
bejegyeztetett.

Versenytárgyalási eredmények. A m. kir. állami vas
gyárak központi igazgatósága által szeptem ber hó, 5-én 
m egtartott versenytárgyalás alapján szállitanak Olom- 
pirt Selimidek és Grünstein kencegyárosok Budapest, 
egységár 64 75 K. H organyfehért és horganyszürkét 
Thun Gabriella grófnő és társai Kassa, egységár 71*3, 
illetve 64 5 K. V aspirt Helvey Tivadar dr. vegyészeti 
gyára  Budapest, egységár 8 és 8 85 K. Terpentinolajat 
Makláry Gyula és társai festék- és kencegyár Buda
pest, egység rak  64 5, 66 és 69 K. Amerikai S tandard
terpentin t Mellinger Zsigmond olajnemü gyára  B uda
pest, egységár 84 K. Lenolajm ázt Krayer E. és társa 
fedték- és kenccgyára B u dapest egységárak 75 4, 78 5, 
7955 és 81 85 K. Lenolajm ázt Makláry Gyula és társai 
B u d ap est egységárak 75*4 és 785  K. K őszénkátrányt 
Bielin J ir  os kátránygyára Budapest, egységár 9 87 K.

Szállítások. Szén. N yíregyháza város az 1914., 1915. 
és 1916. évekre koszénszükségletének biztositására zárt 
ajánlati versenyt hirdet. Az évenkénti szükséglet 
4—5000 m étermázsa. A jánlatok decem ber hó 15 ig 
adhatók be.

Fejkövek szállitására hirdet pályázatot a Máv. 
budapest balparti üzletvezetősége. A megközelítő évi 
szükséglet 306.000 drb 18—18—18 cm. bazalt, andezit 
vagy grán it fejkő és 86.000 drb 18—27—13 — 15 cm. 
bazalt, andezit vagy grán it faikő. Ajánlatok decem ber 
hó 19 ig adhatók be.

Repceolaj szállitására hirdet versenytárgyalást a 
Selmecbányái m. kir. bányaigazgatóság. Szállítási fel
tételek a VIII. oldalon vannak részletezve.

Kő- és zúzalék szállítására hirdet versenytárgyalást 
Budapest székesfőváros. Az évenkint szükséges mony- 
nyiség 9.890 m3 zúzottkő és 1.430 m3 bazaltzuzalék. 
Ajánlatok decem ber hó 15-ig adhatók be.

Elhanyagolt bányák. Az oravicai bányakapitányság 
felhívja a Csiklovabánya község határában fekvő „Neu- 
Theresia“ védnevü bányatelek ism eretlen tartózkodásu 
résztulajdonosait, hogy 60 nap alatt m eghatalm azottat 
jelentsenek be s az évek óta elhanyagolt üzemet indít
sák meg. Ellenkező esetben a bányajogositványt hiva
talból törlik.

A N agybánya város határában „L ajos“ védnév 
alatt adom ányozott bányatelek igazgatója, Orosz Lajos 
elhalván, a bánya üzemen kívül és képviselő nélkül 
van. U gyancsak elhunyt Moldován Sándor, a N agy

bánya város határában  „Sándor“ védnév alatt adom á
nyozott bányatelek igazgatója. Miután ez az állapot a 
bányatörvény szabványaiba ütközik, a nagybányai 
bányakapitányság felhívja a bányatársulatokat, hogy
60 nap alatt igazgatót válasszanak s az üzemet indít
sák meg, ellenesetben az eljárást megindítja.

A gyulafehérvári kir. törvényszék, mint bánya- 
biróság végzése alapján az Illyefalva község határá
ban fekvő „Isten áldás14 védnevü bányatelek, valamint 
az ennek tartozékát képező Szt. Zsuzsanna és Szt. 
Antónia védnevü bányatelkekből egy negyed része
sedés Krausz Henrik brassói lakos, egy fél rész jutalék 
pedig Harth  K ároly brassói kereskedő nevére íratott 
át. A za 'atnai bányakapitányság egyúttal felhívja a 
bányatelkek jelenlegi tulajdonosait, hogy három hóna
pon belül egy uj, közös m eghatalm azottat je len t
senek be.

Iroda áthelyezés. Kuzmány A. Károly műszaki cég 
irodahelyiségeit V N agykorona-irca 15. szám alá 
helyezte át.

Draeger-Hefte Nr. 17. A lübecki Drii^erwerke idő
szaki közleményei 1913 novemberben. A legújabb füzet 
egy uj konstrukcióról számol be, amely nagy fontos
sággal bir a bányászati oxigén mentőkészülékek terén. 
A „Drciger-önmentö“ a bányagázas helyeken dolgozó 
személyzet felszereléséhez tartozik, vagy a bányákban 
végzeit robbanásóknál nyerhet alkalmazást, szóval 
m indenütt, th o l mérges gázok fejlődhetnek. A füzet 
beszámol az „ Universal“-bknya, katasztrófájáról, am ely
nél a D räüer-fele oxigén mentőkés ülékpket sikeresen 
alkalmazták. Szó van még a wieni II. nemzetközi 
m entőkongresszusról és végül a Pulmotorok ujabb 
sikeres működéséről. A füzetet érdeklődőknek díjtala
nul küldi Drägerwerk Z. Lübeck.

Pályázatok. A Selmecbányái m. kir. bányászati és 
erdészeti főiskola rektora az I. és II. géptani, valamint 
az erőm ütani tanszékeknél m egüresedett egy-egy, 
vagyis összesen három tanársegédi állásra, valamint a 
bányam üveléstani tanszéknél m egüresedett adjunktusi, 
eset eg tanársegédi állasra nyilvános pályázatot hirdet.

A Nyugatruagyarországi Kőszénbánya Részvénytársaság
nyitrabányai to epén Nagymérvű investiciókat eszközöl. 
Most épült a hatalm as uj kazánház, melyben legköze
lebb két nagyteljesítm ényű G arbe-kazán kerül felállí
tásra. E kazánok modern Pluto Stocker tüzelést k a p 
nak, mely bizonyos rendszer szerint rázott rostélyok 
utján továbbítja önműködően a legolcsóbb tüzelő 
anyagot, a bányából kikerülő szénhulladékot.

Értesülésünk szerint e kazánok befalazását a jó  
hírnévnek örvendő Schulz A. oki. m érnök speciális 
vállalata eszközli.

A brassói szénbánya uj sodronykötélpályájáról 
lapunk 46. szám ában m egem lékeztünk már. H írünk 
kiegészítéséül most m ódunkban áll a Brassói B ánya 
R észvény-Társaságnak a sodronypálya építőjéhez, 
Läufer József budapesti gépgyárához intézett eredeti 
ném et levelének idevonatkozó részét közölni:

„W ir sind gerne bereit Ihnen auf Ih r diesbezüg
liches V erlangen über die durch Sie projectierte und 
gebaute cca 4 Klm. lange D rahtseilbahn zur Beför
derung von Steinkohlen mit bester Referenz zu dienen 
um so mehr, d i  wir mit der A usführung der D raht
seilbahn selbst und mit don uns gelegentlich der 
Abwickelung des Geschäftes entgogengebrachten E n t
gegenkom m en — vollkommen zufrieden sind.

Die rationelle, höchts einfache Ü berbückung der 
in Terrain gelegenen Schwierigkeiten — von denen unter 
anderem  auch die A nordnung ei. er W inkelstation mit 
durchlaufendem  Seile betont werden muss — die ein
fache Lösung der eben nicht leicht zu behebender 
Hindernisse und die guten Dienste, welche Sio uns 
gelegentlich der V erhandlungen mit den Behörden 
erwiesen haben. — veranlassen uns Ihnen hiefür auch 
auf diesem W ege unseren Erkenntlichkeiten aus- 
zusprechon“ etc.

KRWER“? 
KCKSIAYEDO 
fflDFESTEK

KRAYEPEisTÁRA
CSÁSZ. ÉS KIR UDVARI SZÁLÚTOK
FESTÉK-RENCE-LAKK-ölfAR 
BULAPESTíKRMíRFESIÍKIDWR)
V I ,  V ie l* !  34.
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Ipari félstabil gőzgépek szén- és fafütésre, modern 
szerkezet és jól kijavított állapotban 25, 35, 45, 80/100 
lóerő nagyságban  előnyös feltételekkel kaphatók Fehér 
Miklós gépgyár részvénytársaságnál Budapest, Váci-ut 
80. szám. É rdeklődőknek személyes látogatása kéretik.

^  KÜLFÖLDI HÍREK. ^
Franciaorszog szénszükséglete. F ranciaország a leg 

nagyobb európai széntermelő országok sorában a har 
m adik helyet foglalja el. A legutóbbi statisztika szerint 
ugyanis N agybritánnia 265 millió, Ném etország 177 
millió, F ranciaország 41 millió, Oroszország 27 millió 
és végül Belgium 23 millió tonna szenet term el éven 
kint. Franciaország term elése azonban még az ország 
szükségletét sem elégiti ki és legutóbb is, 1911-ben,
360 millió frank értékű szenet im portált és csak 25*5 
millió frank értéküt exportált, főleg Belgiumba. A 
francia szénbevitelben az oroszlánrész A ngliát illeti 
meg, majd N ém etország következik utána, am elynek 
szintén jelentékeny szénexportja van Franciaországba, 
de ehhez hozzá kell még szám ítani az ugyancsak 
tekintélyes koksz-exportot is. Ez utóbbi term ékben 
N ém etország a legnagyobb szállítója F ranciaország
nak és a legutóbbi 1912. évi exportja a 70 millió 
frankot m eghaladta. H a tehát a franciaországi sztrájk
— am elyről tu ült szám unkban adtunk h írt — huzam o
sabb időn át tart, a ném et szén- és kokszterm elést 
erősen befolyásolni fogja, annyival iá inkább, mivel a 
francia készletek m aidkét cikkben jelentéktelenek. 
Ebből pedig az következik, hogy a francia szénterm elés 
ilyetén csökkenését a többi európai szénpiacok is meg 
fogják érezni.

A német vaspiacról. A ném et vas- és acéliparosok 
egyesületének keleti csoportja illetékes helyen lépése
ket tett, hogy a felsősziléziai vasipar szem pontjából 
figyelembe veendő szállítási dijak m érsékokessenek. 
M iután a felsősziléziai vasipar a délnyugat-ném etországi 
vasm üvek versenyétől sokat szenved, azt követeli, hogy 
a nyugat- és délnyugat-ném etországi gyáraknak  a 
vasérc és p irszén szállításánál biztosított kivételes 
tarifával szemben rokom penzációképpen neki is meg 
felelő díjm érséklés biztosittassék, amely a különben

kiélesedő versenyt kiegyenlítse. A felsősziléziai vasipar 
e rekom penzáció fejében legalább is annyit kér, ameny- 
nyivel a lotharingiai müvek termelési költségei az 
emlitett kivételes tarifa alkalm azása folytán csökkenni 
fognak. Ez a csökkenés 1 tonna nyersvasnU  1-38 
márka, úgy, hogy a felsősziléziai müvek kompenzációs 
igénye évenként 2 millió m árkára rúg. A kérdés m eg
oldásának egyik nehézsége abban .rejlik, hogy nem 
állapítható meg tlőre, hogy a vasm üvek mely terméke 
szám ára kellene a kért szállítási díjm érséklést biztosí
tani. Tekintettel arra, hogy Felső Szilézia és a N yugat 
között a verseny leginkább a készvas terén érezhető, 
term észetes volna, hogy a kompenzációt a készvas 
tarifáinál adnák meg. Ez azonban egyrészt elvi ak ad í- 
lyokba i tkö^ik, m ásrészt bajokat okozna a nyugat
ném etországi vasipari kerületek ném elyikének, am iért 
is valószínű, hogy a kérdés m egoldását az olvasztásra 
szánt anyag, beleél tve az ócskavasat is, tarifájának 
leszállításával fogják megkísérelni.

A nyugati müvek túlterm elése folytán beállott 
árcsökkenés a felsősziléziai kohóknak anélkül is ked
vezőtlen helyzetét még tűrhetetlenebbé tette. Igaz ugyan, 
hogy a felsősziléziai vashám orokat részben átalakíto t
ták, részben bővitették, de ennek nem az volt a célja, 
hogy a term elés a végtelenségig fokoztassék, hanem 
csak az, hogy az üzemi berendezések a technikai 
haladással lépést tartsanak  s az önköltség leszállit- 
tassék. A felsősziléziai önköltség azonban soha sem 
fog annyira csökkeni, m int a nyugati müveké, mert a 
nyersanyag  ára a hosszú szállítás folytán m agasabb, 
m int m ásutt. íg y  például a spanyolországi vasércet 
franko rajnai kikötő 18 m árkáért kínálják. Ezt az ércet 
a felsősziléziai vasm üvek is megvonnék, de egyrészt 
nem kapnak  ajánlatot, m ásrészt helybe szállitva jóval 
drágábban fizetnék. Ez a különbözet a csekély érté ü 
pirszén révén sehogyan sem egyenlíthető ki. E zért 
Felsőszilézia nyersvasterm elése okt. havában csak las
san emelkedett. Felsőszilézia nyersvasterm elése 1912- 
ben haladta meg először az egymillió tonnát, kü lönbeír 
állandóan a kilencszázezer ós egymillió tonna között 
ingadozott.

A kohómüvek mind teljesen el voltak foglalva, 
m ert nem csak az öntödék vették át pontosan a leköti tt
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m ennyiségeket, hanem  az orosz müvek nyersvas- 
szükséglete is em elkedett; ezzel szemben a henger- 
és acélművek m egrendelések hiányában kénytelenek 
voltak üzemüket redukálni.

DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Das neue staatliche Steinkohlenbergwerk Brzeszcze.
Dem M inisterium für öffentliche A rbeiten ist in letzter 
Zeit der Bergw erksbesitz der Steinkohlen G ewerkschaft 
in Brzeszcze sam t al'em  Zubehör an Realitäten und 
Mobilien zum Kaufe für den Staat Angeboten werden. 
D .oser Besitz, an der G renze von Galizien mit Öster- 
reichisch-Schlesien und Preussisch-Schlosien golegen, 
um fasst 64 D oppelgrubenm asse und 904 Freischürfe, 
die zusammen eine Fläche von ungefähr 204 km? docken. 
Der B ergbau steht seit dem Jah re  1909 im Betrieb 
und ist mit den m odernsten Hilfsmitteln der B erg b .u - 
technik ausgerüstet. Das K ohlenverm ögen in dor dio 
verliehenen Grubenfeld r  und 448 Fi eischürfe um
fassenden N ordgruppe des Komplexes wird nach 
A bschlag der auf S icherheitsp feilerund  Abbauverliist j 
entfallenden K ohlenm engen auf rund 2.600000.000 
Zentner geschätzt, wovon schon gegenw ärtig durch 
die au fgefah rene i G rubenbaue 330,000.000 Zentner 
aufgeschlossen sind. Die Frei'C hürfe der Süd- und 
der O stgruppe des Kom plexes decken sehr hoffnungs
volles Terrain. D urch die vorhandene Schachtanlage 
sind vorläufig bis zu einer Tiefe von 170 m sechs 
bauw ürdige Flöze aufgeschlossen worden, die dermalen 
auf zwei H orizonten abgebaut werden. Dio Kohle 
besitzt nach dem E rgebnisse verschiedener U nter
suchungen einen H eizwert von 6200 bis 7600 Kalorion. 
Leistungsfähige, moderne M aschinen zur Förderung, 
W etterführung  und W asserhaltung, zur Beschleunigung 
der A usrichtu 'igs- und A bbauarbeiten, eine technisch 
vollkommene Separation und W äsche, entsprechend 
Kom m unikationen zur A bförderung der Kohle sichern 
einen w irtschaftlichen Betrieb, wio anderseits auch 
durch verschiedene soziale E inrichtungen, als Ar-

beitersclilaf- und Fam ilienhäuser, A rbeiterbäder, ein 
Lebensm ittelm agazin und einen Konsum verein, den 
Bedürfnissen der A rbeiterschaft R echnung getragen 
erscheint. Der K aufpreis soll aus den G ebarungs
überschüssen dos B ergbaues in A n n u itäen  abgestattet 
werden. Im Staitsvoranschlago für das Ja h r  1913 
konnte das E rfordernis für die V erw altung und den 
Betrieb des W erkes, sowie die korrespondierende 
Bedeckung, deshalb nicht berücksichtigt worden, weil 
die V erhandlungen über d n A nkauf des B ergw erks
besitzes durch den Staat Mir Zeit dor Festsetzung des 
Voranschlages und seiner E inbringung im Roichsrate 
noch im Zuge waren. Nachdem diese V erhandlungen 
nunm ehr abgeschlossen sind, ist es auch notwendig, 
die G ebarung dieses Betriebes, sowohl was sein E r
fordernis als auch sein E rträgnis betrifft, im Prälim inaro 
und in der S taatsrechnung zur D arstellung zu bringen. 
Zu diesem Behufe muss der Staatsvoranschlag für das 
Ja h r  1913 durch eine N achtragsvorlago ergänzt werden. 
In dieser Vorlago wird der halbjährige Betrieb des 
B ergbaues im Jalno. 1913 mit folgenden Ziffern zum 
A u-drucke gebracht A. O rdentliches E rfordernis
a) Zentralleitung (Kapitel 28, Titel 1, § 1) K 14.000,
b) Betrieb des' Kohlenwe kes (Kapitel 28, Titel 12, § 1) 
K 1,225.S00. B. A usserordentliches E rfo rdern is: a) 
N eubau ten 'und  produktive A n]agen (Kapitel 28, Titel 
12, § 2) K 380 500, b) sonstige ausserordentliche A us
gaben (Kapitel 28,-Tiiel 12, § 3) K 458 276. Gesamtes 
Erfordernis : K 1,978.570.

Bei dem Bau der dalmatinischen Ogulin-Landesgrenze- 
Bahn macht sich, nam entlich in den Sommermonaten, 
das Klima unangenehm  bemerkbar. Aus gesundheit
lichen R ücksichten- für die Beamten und A rbeiter 
wurden *in Gracac u n d S im a c  2 grosse Eiserzeugung san- 
lagen durch die F inna  Roessemann & Kuehnemann, 
Maschinenfabrik, Budapest gebaut.

Das Investitionsprogramm der staatlichen Eisenwerke 
ist seiten* des k. u. F inanzm inisterium s auf die D auer 
der nächsten 3 Jah re  festgestellt und w urden zu 
diesem Behufe 27 Millionen K in das Staatsbudget 
eingestellt. Hiervon entfallen für die Hochofenanlage m  
Diósgyőr 7,500.000 K, für Entwicklung der Eisenerz-

Bromberger Maschinenbau-Anstalt6. m.b. H..A
Modem s^iiHóberendezések ♦ P n n zen th al bei B rom berg i
Minden nagysága és teljesítményű berendezések tervezése s kivitele ■■■■■■ ■ - -  ß  

Mindennemű transportörök, elevátorok minden anyag 
flw részére, továbbá s z a la g s z á llí tó k , szállító

csigák, felvonók, daruk, mindennemű emelőgépek. "jjj 

D r ó t k ö t é lp á ly á k ,  elektr. függővasutak, hajó- 
t ó «  ■'1 j:!'!i f s  kirakodó berendezések, szén-, kőtörő és tárolóberen- ** 

v #  dezések, továbbá minden egyéb szállítóberendezések.

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

Faber ís Erdélji ohl. g fy é sz m M
Budapest, VI., ffáci-hörut 57/a. ♦  Telefon S -3Z .

Szalagszállittberendezés szabadalm. automatikus elosztókocsival .
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Gewinnung 4.500.000 K, für dio sukzessive Neugestalltung 
der Diósgyőr er Stahlgiessereien 2,800.000 K, für die 
Neiumfdeckung von Steinkohlenlagern 3,800.000 Kronen, 
für die Vermehrung von Wasserkraftanlagen in der 
Zólyombrezóer Fabrik 2,400.000 K, für kleinere Inves
titionen 1,800.000 Kronen.

Betriebserweiterung. Dio Oskar Révai'sche Heiz
apparate- und Metalbcarenfabriks A.-G. B udapest, wurde 
von der Ungarische Auergaslicht-A.-G. in V erbindung 
mit der Ungarische Bank- und Handels-A.-G. angekauft. 
Das Stam m kapital von K 200.000 soll auf K  2,500.000 
erhöh t und das U nternehm en stark  vergrÖssert werden.

Ungarisch-Schweizer Stahl- und Eisenindustrie-A.-G. 
Die K onstituierung dieser neuen G esellschaft fand am 
4. v. Mts. in Genf statt. Das A ktienkapital beträgt 
Frcs. 1,600.000, eingetoilt in 3200 Aktien zu 500 Frcs, 
die von einem P ariser F inanzkonsortium  fix über
nommen wurden. Die Gesellschaft hat das E isenw erk 
der Firm a Mayer Co. Budapest, erworben und wrird 
bedeutende Investitionen machen, um dio Produktion 
der Stabeisen- und H albfabrikate zu erhöhen.

Erfolg einer ungarischen Maschinenfabrik im Auslande. 
Bei der in Parma stattgofundonen internationalen 
M otorenkonkurrenz, woran sich alle Industriestaaten  
beteiligten, hat der von der Maschinenfabrik der Kgl. 
wug. Staatsbahnen ausgestellte pat. Rohölmotor neuesten 
System s durch seinen geringen Ö lverbrauch und 
ständig  ungestörten Betrieb alle K onkurrenzm otoren 
übertroffen. Die F irm a wurde mit der grossen goldenen 
Medaille ausgezeichnet und gew ann ausserdem  den 
gestifteten Preis von L  2000.

Errichtung einer grossen Munitionsfabrik in Ungarn. 
Zwischen dem M ilitärärar und der Gemeinde M agyar
ó v á r  ist nach langw ierigen V erhandlungen eine 
V ereinbarung betreffend der E rrich tung  einer ära ri
schen Schiessm unitionsfabrik zustande gekommen. Die 
F abrik  wird in der G em arkung von M agyar-O vár auf 
der sogenannten N agy-Puszta mit einem K osten
aufw and von 15 Millionen Kronen erbaut „ werden. Mit 
den Arbeiten will man bereits im nächsten F rühjahre 
beginnen.

Die Verluste einer Kohlenbergbau-Gesellschaft. Die Buda-
pestcr Regional-Kohlenbergwerks Aktiengesellschaft weist in 
ih rer Bilanz pro 30. Jun i einen Verlust von 2,431.350 K  
aus. D er in der vorjährigen Bilanz ausgew iesene 
V erlust von 2,553.884 K hat sich somit um zirka
122.000 K herabgem indert. Das sechs Millionen Kronon 
betragende Aktienkapital der Gesellschaft beJindet 
sich fast ausschliesslich im Besitz belgischer K apita
listen. Die Bilanz wurde von der am (J. O ktober in 
B rüssel statt« efundenen G eneralversam m lung der 
Gesellschaft gutgelioissen.

Petroleumgesellschaft „Columbia14. Auf das Gerücht 
von der Versandung der Hauptquelle der rumänischen 
Peiroleumgesellschafl „Columbia“ sind die Aktion dieser 
G esellschaft von einem Tage zum anderen um 350 
Franc, gefallen.

Die Erdgasforschungen in Siebenbürgen. Das F inanz
m inisterium  veröffentlicht jetzt das erste Heft des 
zweiten Teiles seines Berichtes über das E rgebnis der 
bisherigen A rbeiten zur E rforschung dor E rdgas
vorkommen im siebenbiirgischen Becken. D er achtzehn 
D ruckbogen um fassende Band gib t ein klares Bild 
von der m ühsamen Arbeit, dio in den Jah ren  1911/12 
unter der L eitung des O berbergrates Professors Dr. 
Hugo Böckh auf diesem Gebiete geleistet wurde.

Staatliche Begünstigung. Die F irm a Eternitwerke 
L udw ig H atschek in N yergesujfalu erhielt ab. 1. A ugust 
1912 bis 27. Ju li 1919 die üblichen staatlichen Be
günstigungen.

GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BRAND & LHUILUER
BH0NN. POZSO»Y.

Szállít m int k ü lö n leg esség et bányaüzem ek részére

kom presszorokat és légszivattyúkat
a legnagyobb m éretek ig  gőz- és elektrom os üzem re.

Fáradtgőz dugattyús kompresszorok, preoizíós gőzgépek
telitett ós tu lhevitett gőz számára.

Lokomobilok, gyorsan járó gőzgépek (Tokozott typus).
Gőzkazán m inden rendszerben.
Lejtősosövü kazán, Burghardt szabadalm a, n agy  feszü lt

ségn él a fenékterü lethez v iszonyított legkedvezőbb  
gőzképződés, kü lönösen  alkalm as nagy  központokhoz.

Biztonsági kettős gőzkúpos kazán közös víztartóval, 
„Bull" rendszere szerint.

Göztülhevitő.
HŐszabilyO'ó (szabadalom ) tu lhevitett gőz részére, a 

kazáneffektus em elésére és te tszés szerinti hőfok  
betartására.

Ekonomiser, K ablitz szabadalm a.
Plehosövek, transzmissziók stb.
Iszapoló-, mosó- és lngozó-gépek, F reygang szabadalm a.
Tarbokompresszorok m inden teljesítm ényre és üzem re.
Rúd. M eyer-rendszerü teljes nyomólég-lokomotiv be

rendezések.
Gőzturbinák.
=  A jánlat é s  m érn ö k i lá to g a tá s  d íjta la n .
R e f e r e n c i á k  r e n d e lk e z é s r e  á lla n a k . =

Tűzálló téglát
és cham otte-anyagot a legjobb bél
és külföldi m inőségekben szállít

Tóth József kerámiai szaküzlet, Debrecen.
=  Waggonmennyiségre e lőny-árak . =

benzin-, benzol- és spiritusz-üzemre. 
Bánya-, mezei és rendezői vasntakra. 
A legújabb banyarendöri előírásoknak megfelelőleg,
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Versenytárgyalási hirdetmény.
A Selmecbányái m. kir. bányaigazgatóság kerületéhez tartozó bányamüvek- 

nek 1914. évben előreláthatólag

háromszázűfoen (3SD) métermázsa hétszer finomított égő repceolajra
lesz szüksége, amelynek szállítását nyilvános versenytárgyalás ulján kívánja biz
tosítani.

Hogy ezen repceolaj mennyiség az egyes hivatalok között miképen oszlik 
meg, illetőleg mely vasúti állomásra s mily mennyiségben lesz szállítandó, az a 
szállítási feltételekben van részletesen megírva.

Az ajánlatok ivenkint egy koronás, a netaláni mellékletek pedig ugyancsak 
ivenkint 30 filléres bélyegjeggyel látandók el s „Ajánlat'repceolaj szállítására“ 
felírással és az ajánlattevő nevével és lakásának jelzésével ellátott pecséttel lezárt 
borítékban a m. kir. bányaigazgatóságnak Selmecbánya címezve

1913. évi december hó 19-én este 6 óráig
bezárólag benyújtandók és az ajánlattal egyidejűleg külön' csomagban az ajánlott 
olajból két üvegben I— I kg. minta küldendő be. Ezek egyike a vegyelemzéshez 
használtatik föl, a másik pedig megőriztetik s az egyes szállítmányok minőségének 
ellenőrzésére szolgál.

Az ajánlatok felbontása és a versenytárgyalás december hó 23-án délelőtt 
10 órától kezdődőleg alu irt bányaigazgatóságnál fog megtartatna az ajánlatok fölött 
végérvényesen azonban a nagy méltóságú m. kir. pénzügyminisztérium dönt. Az 
ajánlatok felbontásánál az ajánlattevők, vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek.

Bánatpénzül az ajánlott repceolaj értékének öt (5) százaléka teendő le, még 
pedig akár készpénzben, akár biztosítékul elfogadható értékpapírokban. Ez a bánat
pénz — hivatkozással erre a hirdetményre — a Selmecbányái m. kir. bányakerü
leti főpénztárnál, vagy bármely m. kir. állampénztárnál (adóhivatalnál) teendő le 
s az ajánlathoz a bánatpénz letételét igazoló pénztári nyugta, vagy annak köz
jegyzőileg hitelesített másolata, esetleg a postai feladóvevény csatolandó magát a 
bánatpénzt az ajánlathoz csatolni nem szabad.

Ezen versenytárgyalási hirdetményhez a részletes szállítási feltételek külön 
adatnak ki s azok a hivatalos órák alatt alulirt bányaigazgatóság irodájában meg
tekinthetők, avagy kívánatra ki is adatnak.

Minden ajánlattevőnek ki kell jelentenie, hogy ezeket a feltételeket ismeri 
s azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Azok a pályázók, kik az alulirt bányaigazgatósággal üzleti összeköttetésben 
még nem állottak, tartoznak szállítási képességüket és megbízhatóságukat azon 
kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni, amelyhez vállalatuk telepe sze
rint tartoznak.

Fentartjuk magunknak azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között, 
tekintet nélkül az ajánlott árakra, szabadon választhassunk.

Selmecbánya, 1918. évi november hó 25-én.

M. k ir . b án y a ig azg a tó ság .
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