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Egy alvó egyesület.
— Áramlatok az 0. M. B. és K. Egyesületben. —
Irta: E g y p á r ta tla n szem lélődő.

Tudvalevő s beavatottak előtt nem uj do'og,
hogy az utolsó választások óta az O. M. B. és
K. E.-ben nincsen meg az a békés összhang,
amelyet az egyesület minden igaz barátja óhajtana.
Min1hogy ez az elégedetlenség tényleg az
utolsó választások óta észlelhető s azóta naprólnapra növekszik, a viszonyokkal ismeretlenek haj
landók volnának azt „személyi tekinteteknek“
tulajdonítani. Azonban a te jesen beavatottak tud
ják, hogy ez az elégedetlen aram at nem személyi,
hanem tárgyi okokból eredt és szükségszerű kö
vetkezménye az egyesület utolsó választások óta
tanúsított magatartásának.
Az egyesületi tagok többsége, tekintet nélkül
arra, hogy kincstári vagy magánalkjtlmazott e,
abszolúte nincsen megelégedve az egyesületnek
azzal a csöndes meg húzódásával, apaely az e g jesületnek teljes semmibevevéséhez vezetett.
Nem is olyan régen az egyesület, ha nem is
volt valami harcias, de m égis' hallatta akkor a
szavát; ma igazán alig tudja valaki, hogy egye
sület is létezik.
A tehetségesebb, szélesebb látókörű tagok
szeretnék azt látni, hogy as egyesület egyáltalán
életjelt ad magáról azokban a nagy kérdésekben,
ameiyek bányászatunk és kohászatunk nagy ér
dekeit érintik. Kezdeményező és irányitó, tekin
télyes testület lenne, amellyel az illetékes körök
nek is számolniok kellene.
Itt van a bányászat és kohászat sok meg
oldásra váró kérdesre, amelyet az egyesületnek
kellene zászlóvivőként a megoldás felé vinnie,
ahelyett — azt mondják — ezek a kérdések
egyszerűen elalusznak az egyesület masinájában.
Ennek a következménye, hogy az indítványok
egyszerűen levétetnek napirendről minden elfogad
ható alap nélkül. Ennek a nem is óvato?, hanem
egyszerűen alvó egyesületi politikának az ered
ménye az, hogy az egyesület tekintélye nemcsak
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a közvélemény élő t, hanem még a tagok nagy
részének szemében is teljesen alászállott.
Nem az egyesület tekintélyének a teljes
semmibevevését jelenti-e az, hogy olyan nagyfontosságu kérdésnek, mint a gázkérdés tárgyalá
sánál az egyesületet egyszerűen kihagyták ?
Nem jellemző- e, hogy mig eddig m»jdnem
minden egyesület, amelynek csak egy kis köze is
volt ahhoz, foglalkozott a földgázzal, addig a
bányászati és kohászati egyesület eddig a gáz
kérdésről nem is vett tudomást?
Ennek az egyesnlet véleményének ha nem is
döntőnek, de legalább mértékadónak kellene lenni
úgy ebben, mint a bányászat más kérdéseiben.
Vannak, akik az egyesület csöndes, szinte
tunyaságig menő meghuzódasát az állami szub
vencióval i?) magyarázzák s azt mondják, amit; az
egyesület erre az állami támogatásra számit, addig
véleményét szabadon nem nyilváníthatja, de hisz
ezelőtt is volt szubvei ciója s méáis hallatta szavát.
Ezek azzal támogatják e felfogásukat, az állam
bányavállalkozó, az egyesület t hát véleményével
az állam érdekeit mindég zavarhatja.
Bocsánatot kérünk, de ez a fölfogás teljesen
hamis.
Az állam nem azért adja az egyesületnek az
anyagi támogatást, hogy hallgassoo, hanem hogy
a maga szellemi és erkölcsi erejével az egyesület
őrködjék a bányászat és kohászat nagy érdekei
fölött. Tény, hogy az egyesület tagjai rendkivü'i
szellemi érdeket képviselnek.
Az államnak a bányászat terén is a nyilvá
nosság az érdeke.
A hallgatás csak személyek érdeke lehet, a
személyi érdek pedig ritkán esik össze az állam
érdekével.
Igenis teljesen igazuk van azoknak a tagok*
nak, akik az egyesületben minden fontos bányá
szati és kohászati kérdést technikait és — »gaz
daságii“ szeretnének megvitatni. A becsületes,
érdeknélküli á lásfoglalás az egyesületnek egyenes
kötelessége.
És egyedüli kötelessége, melyet ha nem tel*
jesií, elveszti létalapját.
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Az egyesület szám os tagját nagyon lehangolja
az, hogy a házalap növelésére irányuló agitáció is
teljesen elhallgatott.
Az egyesület m ai helyisége nem csak nem
m éltó, hanem egyszerűen teljesen alkalmatlan az
egyesület céljára. Az egyesületnek egy kis agitációval, a megfelelő ember sorompóba állításával rövi
desen m eg lehetne építeni a saját jövedelmezó
bérházát.
Az egyesület tehetetlensége, vagy tenni nem
akarása igen sok tag aak elvette s m indinkább
elveszi a kedvét az egyesületi élettől. V alljuk
meg, az egyesület m ai helyisége egyáltalán nem
alkalm as az egyesületi szellem, a kollégiális érint
kezés ápolására.
E gy ilyen szellem i m unkálkodás és imponáló
testületi élet nélkül ne is várják a bányász és
kohász technikusok, hogy nekik m egadja a társa
dalom azt a tekintélyt és érvényesülő i alkalm at,
am elyre képzettségük után jogosan igényt ta rt
hatnak.
Az egyesület m ostanában készülődik az elnöki
szék betöltésére, am ely boldogult Teleki Géza gróf
halálával m egüresedett.
Az elnöki szék betöltésére is nagyon külön
böző tervek vannak. E g jn é h án y a n a hangadók
közül szeretnének valam i tekintélyes, szereplő
férfiút m egnyerni elnöknek, aki szerintük az egye
sület tekintélyét is emelné.
Ezekkel szem ben a többség azon a vélemé
nyen van, hogy az elnök személye csupán nem fogja
áz egyesületnek hanyatló tekintélyét visszaszerezni.
Az egyesületnek, szerintök, szakem bert kell válasz
tania, a tekintélyt és súlyt pedig az egyesület
csupán m aga szerezheti m eg m agának komoly,
tartalm as m unkával.
Sajnálatos, hogy esetleg az elnöki szék betöl
tése is pártoskodásra fog alkalm at adni. Norm ális
viszonyok között az elnök m eghívásának egyhan
gúlag kellene történni. Ez a jelenség is m utatja,
hogy az egyesület kebelében nincsen m eg a kívá
natos egyetértés.
Igen sokan az egyesület anyagi gazdálkodá
sával sincsenek megelégedve.
A kiadások, úgy m ondják, az utóbbi időben
csaknem m egkétszereződtek. Az egyesületre lealázó
az, hogy rendes kiadásaira is koldulnia kell a pénzt.
Az elégedetlenkedők azt hiszik, hogy nagyobb tak a
rékossággal, a jövedelmi források reálisabb keze
lésével az egyesületnek kedvezőbb m érleget is
lehetne elérni.
A legutolsó közgyűlés után biztos tudom ásunk
szerint a vidéki tagok nagyrésze csalódva távozott el.
A' gyűlés lefolyását, ez ism erkedési estélyt s
a bankettet erősen kritizálták még a budapestiek
is.* K ülönösen feltűnt az, hogy bányászati és kohá-
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ezati életünk szerepvivő férfiai közül js a szokott
nál sokkal kevesbben vettek részt ezen a gyűlésen
és azt követő összejöveteleken.
E nnek oka is köztudom ású.
Az egyesület alapszabályainak m ódosítása
valószínűleg ujabb elégedetlenséget fog hozni m aga
után.
Sajnos, hogy az elnökválasztás m ikéntjére is
olyan hom lokegyenest eltérők a vélem ények.
Az elégületlenség hullám ai m ár-m ár kicsapni
készülnek az egyesület keretéből is.
A mi levelesládánk is rejtve tart néhány panaszt,
amelyet tisztán az egyesület iránti lojalitásból nem
adtunk ki, kérve az illetőket, hogy mielőtt panaszukat
a nyilvánosság elé vinnék, igyekezzenek azt az egye
sület kebelében elintézni.
A m agunk részéről ezzel, is hozzá akartunk
járulni az egyesületi béke ápolásához, am elyet a
m agyar bánya- és kohóm érnöki kar céljai érdeké
ben olyan kívánatosnak tartunk, am ely nélkül sem
az egyesület anyagi céljait elérni, sem pedig h a 
nyatló tekintélyét visszaszerezni nem lehet.
Az egyesület kebelében elfojtott elégedetlenség,
am int jeleztük nem személyi term észetű.
A z'e g y re közelgő választások azonban nem
lehetetlen, hogy személyi irányba is fogják terelni
az ellentétes áram latokat.
Valószínűnek tartjuk, bár erről m ég beszélni
korai, hogy az akkor egym ással szem benálló pár
tok ism ét szervezkedni fognak.
Az egyesületben dúló ez az elégületlenség k ét
ségtelenül sajnálatos.
Az bizonyos, hogy egy olyan heterogén ele
m ekből álló egyesületet, m int az O. M. B. és K. E.,
igen nagy rutin kell céljai érdekében m egelége
désre vezetni. Azonban kellő ügybuzgalom m al és
tapintattal mi sem könnyebb.
A z okos vezetés nem állhat másból, mint az egye
sület igaz akarata megnyilvánulásának elösegitéséböl
és nem elfojtásából.
Oíyasféle hirek is keringenek, hogy az egye
sület kebeléből kiválás készül, sőt ennek egyesek
nyilt üléseken is kifejezést adtak.
Nem akarjuk hinni, hogy a dolgok ilyen
kom olyan állanának.
Az bizonyos, hogy a kiválásra becslésünk
szerint a m ai szituációk között m inden nehézség
nélkül lehetne azonnal legalább 200 embert kapni.

H a egyszer aztán a szecesszió m egindul, az
egyesületnek alig m arad bent a fele.
L ehet azonban, hogy az uj elnök személye
m eg fogja hozni a kivánt összhangot.
De vannak, a k ik azt m ondják, hogy egy nem
éppen szerencsés választás után a szecesszió el
kerülhetetlen.
Mi sajnálattal látnók ezt és velünk együtt
.
igen
sokan.
*) Bezzeg más volt a körmüci közgyűlés, mely még
Az egyesület fönm aradása közérdek.
m indeneknek élénk emlékezetében van ma is. (A szerit.)
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Ezek az áram latok egyszeriben m egszűnnek,
ha egy kis m egértés és türelem nyilvánul m eg
m indkét oldalról.
A kiválni szándékozók kíséreljék m eg először
minden alapszabályszerü eszközzel az egyesület kebe
lében érvényesíteni akaratukat. Tervszerű m unká
val . . . e z e n tú l. . talán -tán . . . m égis fog m enni.
Az egyesületet senki sem akarja egy világ
ban handubandázó testületnek látni, de igen is
annak komoly vélem ényére a szakközönség n a
gyon is kiváncsi.
A másik megszívlelendő dolog pedig az volna,
hogy vezető tisztséget csalc addig tartson meg valaki,
amíg érdeke, buzgalma és meggyőződése nem ju t
ellentétbe azokkal a magasabb célokkal, amelyek félé
az egyesületnek haladnia kell.
E két elv érvényesülésével m eg kell, hogy
szűnjenek az egyesület kebelében a békétlen és
bom lásra vezető áram latok.

A bányaadó.
A bányaadó alá eső jövedelmet a pénzügyigazga
tóságok felhívásai alapján még e hóban be kell vallani;
célszerűnek tartjuk tehát ezen adó rövid ismertetését.
A bányaadót, mig az uj adótörvények életbe nem
lépnek, az 1875. évi XXVII. t.c . alapján vetik ki s
ezen törvény 7. §-ának megfelelőiem állapítják meg az
adókivető bizottságok és pedig -egy évi időtartamra.
Ez alá tarto z n ak : a) bányahatósági engedélyt
nyert bányavállalatok;
b) kőszénbányák;
c) bányahatósági engedélyt nyert aranymosási üz
letek ;
d) a bányaterm ékek feldolgozására szolgáló és a
bányatörvény által felállított és bányatelekkönyvezelt
segédmüvek. (Törv. 2. §.)
Tehát bányaadó alá esnek a nyilvános számadásra
kötelezett bányavállalatok is a bányaművelésből és a
hozzátartozó iparágak üzéséből származó jövedelmeik
után.
A kő- és opálbányák a bányatörvény rendelke
zései alá nem esnek s igy bányaadó alá nem vonha
tók ; a kő- és kavicsbányák jövedelme adómentes, mig
az opálbányák műveléséből származó jövedelem III.
oszt. keresetadó alá esik. (A volt pénzügyi bíróság
2166/895. sz. hat.) A bányák bérbeadásából eredő jöve
delem tőkekamat és járadékadó alá tartozik, (volt pénz
ügyi bíróság 41/888. sz. döntvény és a közigazgatási
bíróság 382/901. sz. hat.), mivel a bányaadó alapja
a fentebb a), d) alatt említett bányák műveléséből és a
hozzátartozó iparágak üzletéből eredő jövedelem (Törv.
1. §). Tehát a művelés alatt nem álló bányák adó alá
nem vonhatók.
A bányaadó bevallására a törvény a tulajdonost
vagy a bányatörvény szerint a művelésére jogosított
egyént vagy meghatalmazottját kötelezi. Vallomás
hiányában a szükséges adatokat hivatalból nyomozzák
ki. A vallomásban a nyers bevételeket és az azokból
törvény szerint levonható kiadásokat részletesen fel
kell tüntetni, a nyilvános szám adásra kötelezett bányavállalatok pedig még azokat a mellékleteket is tartoz

nak csatolni, melyek ezen vállalatokra általában elő
vannak irva (nyereség- és veszteség-számla, közgyű
lési határozat, üzleti költségek kimutatását, adómentes
értékpapírok jegyzékét stb.).
Külön vallomást kell adni minden oly bányaműről:
a) mely vasat vagy kőszenet termel ;
b) mely egyéb ásványok termelésével és feldolgo
zásával foglalkozik ;
c) az önálló segéd vájásokról.
Ha azonban egy vállalatnak ugyanazon bányakapitányság területén több adó alá eső bányája van,
akkor bevételeit és kiadásait a fentebbi a), c) pontok
szerint összesítve is kimutathatja. (Törv. 9. §.) Ebben
az esetben a bányabirtokos kérelmére adóját az igaz
gatóság székhelyén vetik ki. (Közigazgatási bíróság
20235/900. sz. ítélete.)
A vallomások helyességét a bányakapitányságok
vizsgálják meg és ezek véleményei alapján készítik
el az adókiszámitási javaslatokat a pénzügyigazga
tóságok.
Adóköteles jövedelmet képez az adóévet megelőző
három évi üzleteredmény átlaga, mely akként áll elő,
hogy a vállalat mérlegében nyers jövedelem gyanánt
kitüntetett összegből a törvényesen megengedett igazgatási
és üzemi kiadásokat levonják. (Törv. 5—7. §.) Az ekként
nyert tiszta jövedelem 7 százaléka a kííszénbányáknál,
5 százaléka a más kohómüveknél és 1 százaléka
minden segédhajtás után adja a bányaadót. (Törv.
3 - 4 . §.)
A bányaadót — amint már említettük — az adó
kivető bizottságok vetik ki. Ezen bizottság által m eg
állapított adó ellen az adófelszólamlási bizottsághoz
van felebbezésnek helye.
Ezen felebbezést a tárgyalást követő a) ha adó
köteles a tárgyaláson a határozat hirdetésénél jelen
volt, 8 nap alatt; b) a tárgyaláson jelen nem volt adókötelezett pedig az adó megállapítást tartalmazó név
jegyzék kifüggesztését követő 15 nap alatt; c) azon
adózók, kik más községben (városban) laknak, mint
amelynek adólajstromába felvétettek, a bizottsági hatá
rozat kézbesítését követő lő nap alatt; d) a tárgyaláson
jelen nem volt adózóknak, kiknek adóját a bizottság
a kincstári javaslattal szemben felemelte, a határozat
átvételét követő 8 nap alatt tartoznak benyújtani a kir.
pénzügy igazgatóság oknál (fővárosban az adófelügye
lőnél) az adófelszólamlási bizottsághoz való áttétel végett.
A felszólamlási bizottság határozata ellen 15 nap
alatt van panasznak helye a közigazgatási bírósághoz,
mely végérvényesen határoz.
Szepesi M ih ály •
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A bányahatósági tisztviselők második
országos szaktanácskozása.
(V. folytatás.)

XIV. Bányahatóságok felmentése az adókivetési
munkálatban való közreműködéstől.
A bányahatóság hatáskörébe utalt ügyek közül
az adókivetési munkálatokban való közreműködés
az, mely eredeti hivatásával legkevésbbé áll össz
hangban.
Hatósági funkciókat végezni és emellett az
állam pénzügyi érdekeit is jól képviselni, egyszerre
nem lehet.
Ennek bebizonyítása céljából első sorban rövi
den tárgyalni kívánom az 1875. évi XXVII. t.-c. és
az azt megszüntető, illetőleg helyettesítő 1909. évi
Vilii és IX. t.-c. által erre vonatkozólag megállapí
tott bányahatósági teendőket s azután áttérek arra,
hogy feltétlenül a bányahatóságnak kell ezeket
Végezni, nem lehetne-e az összes közremüködésüket
a bányavállalatok címeinek és képviselőik néveinek,
az általuk térilleték cimén fizetett összegeknek köz
lésére korlátolni ?
A bányaadóról szóló 1875. évi XXVII. t.-c. a
bányaadó kivetése körüli bányahatósági teendőket a
következőkben állapítja m eg:
„A kir. pénzügyigazgatóságok a községektől
hozzájok érkezett vallomásokat és összeirási jegyzé
keket is átteszik azon bányakapitánysághoz, melynek
kerületében az illető müvek fekszenek; a bányakapitányság megvizsgálja az összeirási jegyzéket és
vallomásokat.
Ha vallomás nem adatott, vagy a beadott vallo
másokban közlöttek kielégítőknek nem találtatnak,
köteles a bányakapitányság a törvényszerű adatokat
hivatalból esetleg szakértők, bizalomraméltó egyé
nek, a mű vezetésére jogosítottak, vagy meghatal
mazottjaiknak kihallgatása és számadásaiknak meg
tekintése utján kinyomozni, ezek alapján a kirovandó
adó nagysága iránt javaslatot tenni és az összes
tárgyalási iratokat azon kir. pénzügyigazgatósághoz
további intézkedés végett visszaküldeni, melytől a
felhívást kapta“.
Ezt továbbra is fentartják a nyilvános szám
adásra kötelezett vállalatok kereseti adójáról és az
általános kereseti adóról szóló 1909. évi VIII. és IX.
t.-c. 29. és 39. szakaszaikban azzal az 1903. évi
VIII. t.-c. végrehajtása tárgyában 1910. évi 75000.
szám alatt kiadott utasítás 30. §-ában foglalt eltérés
sel, hogy a könyvvizsgálatot a jövőben a pénzügy
igazgatóságoknak és a bányakapitányságoknak egyegy kiküldöttje együttesen tartja meg. Amennyiben a
vizsgálatnak csak az adóvallomásban foglalt, vagy
felhívásra utólag beadott adatokra szabad szorít
kozni, a kezdő stádiumban az adókivetés megfelelő
voltának szempontjából tökéletesen közömbös, hogy
kihez kerül a vallomás először.
A bányaadóvallomásoknak a pénzügyigazgatósá
gok által való megvizsgálása, melyek azt a teendőt a
többi adónemeknél teljesitik, annál kevésbbé ütköz
nék nehézségbe, mert az 1909. évi VIII és IX t.-c.
'1*7. és 18. és 15. és 17. §§-aiban részletesen és
minden kétséget kizárólag fel vannak sorolva a leés le nem vonható kiadások.
A kiegészítésre való Visszaadás sem igényel
külön szakértelmet.
A könyvvizsgálatnál pedig csak bányászati és
nem bányahatósági szakértőre van szükség.
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Amit a pénzügy igazgatóság más hatóság közre
működésével meg nem szerezhet, az az üzemben
álló vállalatok címe és képviselőik neve és az álta
luk fizetett mértékilletékek összege.
Amikor azt látjuk, hogy a bányahatóságok
részére előirt teendőket szakértők alkalmazása mellett
a pénzügyigazgatóság saját hatáskörében is elvégez
heti s tudjuk, hogy az adókivetési munkálatokban
való részvételünk árt a hatóság tekintélyének, bizal
matlanságot szül vele szemben a bányavállalatoknál,
akkor minden erőnkből arra kell törekednünk, hogy
közreműködésünk az üzemben álló bányavállalatok
címeinek és képviselőik neveinek, az általuk fizetett
mértékilleték összegének megadására körlátoztassék.
Ez pedig, miután az 1913. évi VI. t.-cikkel az
1903. évi VIII és IX. t.-cikkek életbeléptetése el lett
halasztva, még mindig lehetséges.
Az iglói m. kir. bányakapitányság nevében
kérem az igen tisztelt szaktanácskozmányt, hogy
javaslatomat elfogadni és az ügyben a nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisztériumhoz felterjesztést
intézni méltóztassék.

A szaktanácskozmány Weisz Lajos
kapitány, eíőadó e javaslatát magáévá
megbízza az iglói bányakapitányságot
nagyméltóságu pénzügyminisztériumhoz
jesztendő emlékirat megszerkesztésével.

bánya
teszi és
egy a
felter

XV. Továbbképzés céljából az időközönkénti tanulmányutra való kiküldetés kérdése.
A közszolgálat érdeke elsősorban, hogy a bányahatóság szaktisztviselői magukat ne csak elméletileg,
hanem gyakorlatilag is tovább kiképezzék, mód
nyujtassék nekik arra, hogy a bányászat, ércelőkészités, kohászat, gépészet, villamosság és baleset
biztosítás terén bel- és külföldön mutatkozó haladás
sal, létesített ^ujabb berendezésekkel megismerked
jenek.Az ezidőszerinti rendszer mellett mindenki csak
azokat a kerületeket ismeri meg, amelyekben alkal
mazva volt, illetőleg van s azért azoknak különböző
bányászati jellegére tekintettel megesik az, hogy
egyik-másik a fém-, vas-, szén-, petróleum- vagy
sóbányászat terén magát tovább nem képezheti.

OKL. ' MÉRNÖK
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A fentemlitett szakok és intézmények haladásá
val való megismerkedésre, a gyakorlati továbbkép
zésre a bányahatósági szaktisztviselőknek minden
két, vagy három évben tanulmányutra való kiküldése
volna alkalmas, amely eddigelé csak külön kérésre
és az arra előirányzott hitel ki nem merülése eseté
ben lett a magas pénzügyminisztérium által esetrőlesetre engedélyezve.
Amidőn ezt az indítványomat elfogadásra aján
lom, kérem a tisztelt szaktanácskozmányt, hogy
életbeléptetése érdekében a nagyméltóságu pénzügy
minisztériumhoz felterjesztést intézni méltóztassék.
Weisz Lajos bányakapitány javaslatát a
szaktanácskozmány elfogadja és az emlékirat
elkészítésével Tassonyi Ernő bányaesküdtet bizza
meg.
XVI. jjffily minősítés kivánandó meg a bányahatósági
szakértőktől ?
XVII. Mily minősítéssel bíró egyén fogadható el
bányaigazgatói, felelős üzemvezetői minőségben?
XVIII. Kisebb bányamüveknél főiskolai képesítés nél
kül való felelős üzemvezetők alkalmazása feltételeinek
egységes elvek szerinti szabályozása.
Ezeket a kérdéseket illetőleg
1. Huszkó Tivadar főbányabiztos előadja:
A bányahatósági szakértők, valamint a bánya
igazgatók és felelős bányaüzem vezetőktől megkívá
nandó minősítés tárgyában ezidő szerint törvényes
rendelkezés nálunk nincsen, noha a technika számos
más ágainál alkalmazásban- álló ^műszaki közegek
képesítésére vonatkozólag meghatározott intézkedések
vannak.
Tekintettel a bányászattal járó veszélyekre s
ebből kifolyólag azon felelősségre, amely annak
műszaki vezetőit és elbírálóit terheli, kívánatos, hogy
törvényes utón szabassék meg azon képesítés, mely
a hatósági szakértőktől, a bányaígazgatóktól és fele
lős üzemvezetőktől okvetlenül megkívánandó.
Eltekintve ugyanis a kincstári bányászattól, hazai
bányáinknál a felelős üzemvezetők minősítésére nézve
semminemű határozmány nincs s számos eset van
arra, hogy kisebb magánbányák üzemvezetője, aki
csak bányaiskolát végzett, bányamérnöki vagy bánya
igazgatói cimet használ az illető .vállalat beleegyezé
sével, illetve kinevezése folytán.
A bányatársulati igazgató, mely az általános
bányatörvény 144. §. értelmében a bányahatóságnál
mindenkor bejelentendő, számos esetben egyáltalá
ban nem bír nevezhető képesítéssel s azon cimet
sokszor békés mesteremberek viselik, akik bányát
belülről jóformán alig láttak. Természetes, hogy az
ily egyének ezen cím után leginkább hiúságból
törekednek s a jóformán tiszteletbeli állást nagyobb
részt mindennemű ellenszolgáltatás nélkül viselik
már csak azért is, hogy alkalomadtán bányaigazga
tói tisztségükkel büszkélkedjenek, ami csak a szak
tekintélyének rovására történik.
Ezen és hasonló körülmények, melyekre minden
bizonnyal mindegyik bányahatósági kerületben példa
van, legkevésbbé alkalmas arra, hogy a szak tekin
télyét növeljék és gyökeres orvoslást kiván; emellett
szól azon tény, hogy akadtak műegyetemi tanárok,
akik a bányamérnök képesítését lekicsinyelvén, azt
korántsem tartják egyenrangúnak a műegyetemen
nyert mérnöki képesítéssel.
A bányászati szak tekintélyének cimbitorlók
ellen való megvédését, amíg a megfelelő intézkedések
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meg fognak tétetni, a bányahatóság kötelességének
tartom, amiért voltam bátor a napirend 16. és 18.
pontjában foglalt előterjesztésemet bejelenteni.
1. Hatósági bányászati szakértőnek véleményem
szerint csak oly egyén fogadható el és kivánandó
meg, akinek bányamérnöki oklevele és legalább 5
évi gyakorlata van, mert oly esetekben, amikor szak
értők meghívása válik szükségessé, oly kérdések
elbírálása forog fenn, amelyhez akadémiai ismerete
ken kivül gyakorlati tapasztalatok is okvetlenül
szükségesek.
A mostani gyakorlat szerint szakértőkul gyakran
kijelöltetnek, illetve meghivatnak oly egyének, akik
minden szakképzettség nélkül mint bányaigazgatók
szerepelnek s rendszeres bányaüzemet vagy egyálta
lában nem ismernek, vagy jóformán csak hallomás
ból. Ily egyének ugyanis szívesen állanak be szak
értőknek csekély honorárium mellett is, az általuk
adott szakvélemény azonban nem áll azon a nívón,
amely bányászati szakunknak tiszteletet és érvényesü
lést szerezhetne.
Szakvélemények adására és vitás ügyek helyes
elbírálására csak oly egyének tarthatók képeseknek,
akiknek megfelelő tanulmányuk után alkalmuk volt
gyakorlati látkörüket bányaüzemnél kibővíteni, miál
tal a valamely adott eset helyes elbírálásához szük
séges egyéni önállóságot is megszerezték.
2. Bányaigazgató és felelős üzemvezető. E
helyütt különbséget kell tennünk a komoly bányavállalatok és kisebb vállalkozások, valamint a spe
kulativ térfoglalás között.
A nagyobb vállalatok saját érdekükben gondos
kodnak megfelelő képzettségű vezetőközegről, amiért
is csak a kisebb vállalatok és zártkutatmányosok
jöhetnek itt figyelembe, amelyek kisebb üzemeknél
felelős üzemvezetőként rendesen bányaiskolát végzett
felőröket alkalmaznak.
Ezekre vonatkozólag szükségesnek tartanám
annak a kikötését, hogy a bányaiskolás csak azon
esetben lehetne üzemvezető, ha a szóban forgó
bányaüzem tervezetét okleveles bányamérnök készí
tette el s a végzett munkálatokat évenként legalább
kétszer ellenőrzi, amely alkalommal a felméréseket
is végzi s kiegészíti a bányatérképeket.
Az előbb vázolt anomáliák mielőbbi megszünte
tését célzó megfelelő intézkedések természetszerűleg
a magas minisztérium elé volnának terjesztendők,
de addig is, amig ez megtörténik, kívánatosnak tar
tanám, hogy a bányahatóságok saját kerületükben
azon egyénektől, akik magukat mérnököknek adják
ki azon esetben, ha a hatóság előtt nem ismeretes
kvalifikációjuk bányamérnöki oklevelük beterjeszté
sére hivatnának fel.
Kívánatos volna a bányászati szak reputációjá
nak megvédése, illetve helyreállítása céljából, hogy
a bányaigazgatói cím a hatóságok részéről csak azon
egyéneknek adassék meg, kiknek főiskolai képzett
ségük van, mert a bányaigazgatói cimet ezidőszerint sok oly egyén viseli, akinek társadalmi állása
nem alkalmas arra, hogy ezen címnek tiszteletet
szerezzen.
Kisebb bányatársulatoknál alkalmazott üzem
vezetők minősítése, ha azok bányaiskolát nem végez
tek — különösen koros egyéneknél, — az átmeneti
időben sok évi tapasztalat is lehetne, ezen egyének
rátermettsége azonban a bányarendőri vizsgálatok
alkalmával volna a hatósági közegek által .kipuhato
landó; ilyen esetekben azonban okvetlenül arra kel
lene törekedni, hogy az ügy végleges rendezéséig.
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ezen bányaiskolai képzettség nélküli egyének utódai
bányaiskolát végzettek legyenek.
Végül a bányaszakértők kérdésének átmeneti
rendezése tárgyában azon javaslatot bátorkodom a
tisztelt szaktanácskozmány elé terjeszteni, hogy min
den bányahatóság a kerületében levő pénzügyigaz
gatóságoknak, törvényszékeknek, ipar- és kereske
delmi kamaráknak évenként küldje meg azon okleve
les egyének névsorát, akik kerületében tartózkodnak
s akiket az illető bányahatóság alkalmasaknak tart
arra, hogy bányaszakértőkül meghivassanak.
Kérem a tisztelt szaktanácskozmányt, hogy az
általam fejtegetett kérdéseket tárgyalásra méltassa és
azok rendezése érdekében a megfelelő lépéseket
megtenni méltőztassék.
Medzny János főbányabiztos előadja:
Miután tételes törvény az üzemvezetőkről nem
intézkedik, ennek hátrányaként sokszor kincseket
érő közvagyon hozzá nem értő egyének vezetésére
bizatik, kiknek vezetése alatt a különben összes
alapfeltételekkel rendelkező, egyébként életképes
bányavállalat rövid időn belül tönk szélére jut. Az
ily, a közvagyont s az életbiztonságot is veszélyez
tető anomáliának a bányahatóság diszkrécionális
hatáskörében a lehetőség szerint gátat vethet, elvben
történt egységes megállapodás utján.
Nevezetesen oly vállalattal, mely 200 főnél
nagyobb munkáslétszámot foglalkoztat, megkívánandó,
hogy okleveles mérnököt állítson az üzem élére
vezetőnek s csak ily képesítéssel bíró egyén jegyez
tessék elő nyilvánkönyvileg felelős üzemvezetőként.
Kisebb üzemeknél, hol speciális technikai
nehézségek mérnökvezetőt nem igényelnek, bejegyez
hető felelős üzemvezetőként bányaiskolát végzett
egyén is, ha okmányai által 10 évi gyakorlatot ki
tud mutatni.
Ezen megállapodásnak természetesen visszaható
ereje nem leend s külön méltánylást igénylő esetek
ben, valamint lényegtelen kutató munkálatoknál attól
a bányahatóság esetről-esetre saját belátása szerint
eltekinthet.
A szaktanácskozmány Huszkó Tivadar fő bányabiztosnak a bányahatósági szakértők minő
sítése kérdésében tett javaslatát elfogadja s ki
mondja azt, miszerint törekedni kell arra, hogy
a bányamüvek és kohómüveknél igazgatóul vagy
felelős üzemvezetőül magyar honos, okleveles
bányamérnökök alkalmaztassanak.
XlX. Vállalkozói munkások bérjárandóságának a vál
lalkozóval szemben való biztosítása miként érhető el?
A petrozsényi bányabiztosság kerületében a tö
medékelés munkáját a bányamunkások nem vállalják
főleg azért, mert a tömedék-anyag fejtése a külszí
nen exponált helyeken, a bányabeli munkahelyektől
távol történik s a tömedékelés, a hosszú szállítási
utakat tekintetbe véve, a bányamunkásoknak nem
fizetődnék ki. Ez okból a vállalatok a tömedékelés
munkáját vállalkozóknak kényszerülnek kiadni Ezek
a vállalkozók legtöbbször egyszerű níunkássorból
kikerült emberek, akik munkásokul kétes exisztenciáju egyéneket, olcsó munkásokat fogadnak fel.
Jelenleg a bányabiztosság kerületében 2000-en felül
dolgozik vállalkozói munkás, tehát a 12.000 főnyi
összlétszám mintegy 16 százaléka. Ha csak a töme
dék-anyag fejtésénél volnának ezek a munkások
alkalmazva, még csak tűrhető volna a helyzet, de a
vállalkozó válogatás nélkül küldi őket a külszíni
tömedék fejtőhelyekről be a bányákba a bányabeli
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munkahelyekre, fejtésekbe stb., szóval oda, ahol épen
szükségeltetnek, jóllehet ezeknek a munkásoknak
bátran mondhatjuk, nagy százaléka bányát sohasem
látott. A bányamunkák természetével, veszélyes vol
tával ezek a munkások nincsenek tisztában ; ma már
nemcsak a tömedékmunkára fogadnak fel a válla
latok ilyen vállalkozókat, hanem sok esetben a
tulajdonképeni bányaművelést is vállalkozókra bízzák.
(Vége küv.)

Az ércmaradék folytonos eltávolítása
cink termelésénél.
Ha cink termelése céljából cinkérceket álló retortákban m egszakítás nélküli folytonos üzemben aka
runk redukálni, úgy a retorta alsó nyílásán a fémtől
megszabadított maradékokat oly m érvben kell eltávolitanunk, amilyen mérvben a reakció végbemegy. E
célra előnyösen mechanikai berendezéseket alkalmaz»
nak, amelyek különösen a retoita alsó nyílásánál az
ércm aradékok eltávolítása szempontjából jönnek tekin
tetbe. Különösen alkalmasak erre szállitócsavarok és
hasonló ism ert berendezések.
A találmány tárgya azonban nem ezen berende
zésekre vonatkozik, hanem bizonyos nehézségek meg
szüntetését célozza, amelyek a cinktermelési eljárás
természetéből folynak.

A gyakorlatban ugyanis kitűnt, hogy a magas
hőfokra hevített, kép’ékeny állapotban levő maradékok
ott szilárdulnak meg a retorta falainál és tapadnak a
falakhoz, ahol a retorta a m agas hőmérsékletű kemencetérből kilép és szükségképen alacsonyabb hőmérsék
letre hül le. Ezen a helyen egy salakkoszoru képző
dik, amely a retorta kilépőnyilását mindinkább szűkíti
é3 végül teljesen elzárja u?y, hogy az adag, ill. a
maradékok nem csúszhatnak már önm üködőeg a
retortán keresztül. Ezen salakrétegek eltávolítására
oly mechanikai eszköz alkalmazása előnyös, amely pl.
fúró vagy maró, vagy pedig kaparó alakjában időn
ként, még pedig nem tulhosszu időközökben a retorta
alsó nyílásába bevezettetik és azt az említett salak
lerakódásoktól megszabadítja. A marónak tehát nem
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az a föladata, hogy az adagot kiszállítsa, hanem csak
a salaklerakódásokat kell eltávolitania és a retorta alsó
torkolatát kell szabadon tartania, hogy a m aradékok
akadálytalanul keresztülcsuszhassanak. Hogy emellett
ez a maró vagy fúró zavartalanul és egyszerűen m ű
ködhessék, azt célszerűen benne hagyjuk a retortában
olykép, hogy megemelhetően, ill. lesülyeszthetően
rendezzük el. A tisztítási műveletnél azután folytonos
forgatás mellett annyira megemeljük, amíg a salaklerakódásokat keresztülvágta, azután pedig ismét
visszasül.yesztjük előbbi helyzetébe, még pedig oly
mélyre, hogy a hő hatásának többé nincsen kitéve.
A mellékelt rajzon az eljárás foganatositási módja
van feltüntetve.
Az (a) retorta alsó torkolatánál célszerűen körkeresztmetszetű és a (b) tartótesten van elrendezve.
Ehelyett azonban a retortát is meghosszabbíthatjuk.
A (c) maró a négy élű (d) tengelyre van fölékelve,
amely alsó végén körkeresztm etszetüre van leeszter
gálva és gyürüalaku (e) fogakkal van ellátva. Az (e)
fogakba egy kéziforgattyuval forgatható (f) fogaskerék
kapaszkodik olykép, hogy a fogaskerék jobbra való
forgatásánál a (d) tengely fölemelkedik, balra való
forgatásánál pedig alásülyed. A rajzbeli berendezés
nél a (d) tengely a (g) orsón van keresztülvezetve,
amely egy (k) csavart hordoz. Ez a (k)csavar a fordu
latszámának és m enetm agasságának megfelelően bizo
nyos mérvű szabályozást tesz lehetővé La keresztül
haladó adag mennyiségére való tekintettel. A (g) orsót
fogaskerék- vagy csavarkerékáttétel révén hajtjuk.
A működési mód a következő : •
Az (a) retorta állandóan fehérizzóra van fölhevítve
és pedig a hevítés a (h—h) vonalig terjed, ahol a
kemencetér el van zárva. Az adag redukálódik és a
hő behatása alatt részben elsalakosodik, miközben
képlékennyé válik és a re tortafalakon alácsuszik. Ahol
a retorta (h—h)-nál a kemencetérből kilép, a hőm ér
séklet azonnal alászáll, mert a fütőgázoj* hatása itt
már nem érvényesül. Mindamellett a meleg az anyag
melegvezetőképessége folytán még e^y kis darabon
továbbterjed a (h—h) vonalon túl a retortatorkolatba
úgy, hogy a retorta még a torkolatánál is izzó álla
potban van, habár nem oly meleg, hogy az a’ácsuezamló salak lágy maradna. Ennek folytán a salak
maradék megszilárdul és ezen a helyen a falakhoz
tapad. A lerakódás oly mértékben növekszik, amily
mértékben a salak felülről utánacsuszik, úgy hogy
rövid idő múlva (1) salakdugasz képződik, amely a

retorta alsó torkolatát annyira megszükiti, hogy a
m aradékok többé nem képesek keresztülhatolni. Ennék
folytán a redukálófolyamat végbemenése akádályoztatik, m ert az adag nem csuszhatik utána. Ennyire
azonban nem hagyjuk jönni, hanem időről-időre az
(f) fogaskerék működtetése által a (d) tengelyt és
azzal együtt a (c) marót is megemeljük, miközben a
(g) orsót, amely a (d) tengelyt meneszti, illetőleg
forgása közben magával viszi, forgásban tartjuk. A
(c) maró már most az eredeti redukálószéntartalom
következtében aránylag könnyen széttördelhető (i)
lerakódásokat eltávolítja. Ennek megtörténtével a (d)
tengelyt újból alásülyesztjük, úgy hogy a maró csak
rövid ideig van a magas hőmérséklet hatásának kitéve.
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Eljegyzés. Sallay Sándor diósgyőri vasgyári mérnök
eljegyezte Jobaházi Döry Annát Háromalmáson.
Szoborátvétel. A Bányászati és Kohászati E gy esü 
let szoborbizottsága kedden vette át Márkup Béla
műtermében Zsigmondy Béla és Litschauer Lajos mell
szobrait. Az átvételnél jelen voltak Andreics János
miniszteri tanácsos, a szobor-bizottság elnöke, továbbá
Litschauer Lajos, Zsigmondy Árpád és Katona Lajos
bizottsági tagok. A szobrok jól sikerültek, leleplezésük
májusban lesz a Selmecbányái főiskola aulájában. A
két legújabb szoborral együtt már négy bányász
szobrunk van.
A Magyarhoni Földtani Társulat folyó hó 7 én szak
ülést tartott, amelyen előadtak Horváth Béla dr. a
talaj m angántartalm ának mennyiségi meghatározásáról,
Sigmond Elek dr. a talaj só sa v a s kivonatának készítési
módjáról, Weszelszky Gyula dr. Herkulesfürdő forrásai
radióaktivitásának vizsgálatáról. A szakülés után a
választmány ülésezett.
Az Általános Kőszénbánya Részvénytársaság oszta éka.
A M agyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság
igen kedvező eredm énnyel működött az elmult^esztendőben is. Ennek következtében biztosra vehető, hogy
a vállalat az idén nagyobb osztalékot fog fizetni, mint
a múlt évben. Tavaly tudvalévőén 38 korona osztalé
kot fizetett, az idén az osztalék lehet, hogy 40 vagy
42 korona lesz. Végleges döntés természetesen még
nincsen.
A Dynamit Nobel-Társaság osztaléka. Bécsi jelenté
sek szerint a Dynamit Nobel-Társaság az idén is,
dacára az ingadozó helyzetnek, főleg vegyi gyártm á
nyai révén elért sikerei folytán — úgy,'m int tavaly —
100 koronás osztalékot fog részvényeseinek juttatni.

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.
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Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek,
szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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A Hitelbank rézmüvei. A M agyar Általános Hitel
banknak a dobsinai rézmüvek kihasználására alapított
vállalata, a Dobsinai Rézmüvek R.-T. megkezdte a
beruházásokat. A vállalat mar 1911-ben alakult meg
1,750.000 korona alaptőkével; nemrég külföldi szak
értők jártak Dobsinán s ott alapos tanulmányozás
tárgyává tették a bányákat és pedig igen kedvező
eredménnyel.
Befektetések Környén. Tatabányai tudósítónk jelenti:
A környei szénbánya üzemét uj, modern berendezé
sekkel fejlesztik; a légakna lemélyítését befejezték, a
nagy ventilátort most szerelik. A régebbi szállító
berendezéseket és az uj szállítógépet villamos üzemre
alakítják át. Nemsokára fokozott m értékben indul
meg az üzem.
A D. G. T. elektromos bányavasutja. Megírtuk már,
hogy a D. G. T. a pécsi, szabolcsi és somogyi bá
nyákból üszögre szenot szállító vonatait a forgalom
könnyebb lebonyolítása érdekében elektromos üzemre
alakítja át és a Schroll aknától uj vonalat vezet. Az
átalakítási munkálatok teljes apparátussal folyamatban
vannak és május havában meg akarják már tartani a
20 kilométernél hosszabb villamos vasút próbam ene
tét, illetőleg üzembe akarják helyezni az első m agyar
elektromos bányavasutat, melyhez az áramot vezető
oszlopokat a pályatesten már fölállították. Az üzem
hez szükséges gépek jórésze már megérkezett és* a
szénmosó elektromos telep és a villamos bányavasut
a D. G. T. pécsi bányamüveit egy csapásra a leg
modernebb m agyarországi bányamüvek sorába helyezi.
Bányász szemle Marosujváron. A marosujvári
kincstári sóbányák vezetősége december 28-án tar
totta meg a szokásos évi munkás-szemlét. A gyűlést
Szabó Albert főbányatanácsos nyitotta meg és elnöki
megnyitójában ismerteti az 1913. év nyarán történt
árvízkatasztrófát, mely a virágzó marosujvári só
bányászatra súlyos csapást mért. Erélyesen vissza
utasítja azokat a vádakat, melyek a vezetőséget
könnyelműséggel és hanyagsággal vádolják; határo
zott érveléssel meggyőzni igyekszik mindenkit arról,
hogy a munkásság vezetői megtettek mindent az
iránt, hogy a szerencsétlenséget elhárítsák. Utal az
elnök arra, hogy mig a fővárosban és szerte a
vidéken százezrek vannak munka nélkül, addig
Marosujváron senki sem panaszkodhatik arról, hogy
nincsen munkája és kivándorolni lenne kényszerítve,
bár az egyik sóbányát egyelőre használhatatlanná
tette az árvíz, mégis az állandó munkások számának
felemeléséről számolhat be. Ezután Magyary Mihály
főmérnök olvasta fel az előléptetéseket; megjegyezte,
hogy mindenben a legnagyobb körültekintéssel jár
tak el és mindenkinek jól megvizsgálták a szolgá
lati érdemeit. Az állandósított munkások letették a
szokásos esküt, mely után több tárgy nem lévén,
elnök azzal a felhívással, hogy mindenki jövőben is
fogadalmához híven teljesítse kötelességét, az ülést
berekesztette.
A Salgótarjáni házat vásárolt. A Salgótarjáni Kő
szénbánya

R. T

megvette

a

Nagykorona-utca

és
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Arany János utca sarkán álló intézeti palotájával
szomszédos Nagy korona utcai házat. A Salgótarjáni
ezt a régi, egyemeletes épületet le fogja bontatni és
helyébe uj négyemeletes bérpalotát építtet.

Közgyűlés. Az Általános magnezit részvénytársaság
január hó 17-én, Budapesten rendkívüli közgyűlést
tart, melynek tárgysorozata az igazgatóság és felügyelő 
bizottság kiegészítése, a kötvények beváltásának jóvá
hagyása és az alapszabályok módosítása.
Szerencsétlenség a kőbányában. A lábatlani cement
gyárhoz tartozó sárkányluki mészkőbányában péntek
délután dinam itrobbanás történt. Sűrű füstben feküd
tek a robbanás után egymás hátán a szerencsétlen
munkások. A sebesülteket Deutsch Armin dr. köror
vos részesítette az első segélyben. Két munkás és
pedig Komáromy Mihály 32 éves tűzmester, aki két
árvát hegyott hatra és Szalkay Pál 51 éves munkás,
kit 5 árva sirat, meghaltak. Nyolc munkás többékevésbbé súlyosan megsebesült. Többnek hallása
gyengült meg, mások súlyos zuzódást vagy égési
sebeket szenvedtek. A robbanást Komáromy tűzm ester
vigyázatlansága idézte elő.

Uj tüzeléstechnikai részvénytársaság. Kalor Részvénytársaság gazdaságos tüzelő-berendezésekre cég alatt uj
vállalat alakult, mely a Schaller Pál Frigyes nevére
„füstelégető szerkezet tüzelő telepekhez“ címen en g e
délyezett osztrák és m agyar szabadalm ak értékesítését,
illetőleg kihasználását tűzte ki felad >tául. A vállalat
100.000 korona alaptőkével indul meg és az első igaz
gatóság tagjaiul az alapítók a következőket nevezték
k i : Dr. Hilb Jenő, Geszti György és B reuer B. Armand.
A vállalat irodája V. Markó-utca 3. szám alatt van.
Az Elektra villamos- és csőtelepeket építő vállalat
részvénytársaság, mely alig néhány év előtt alakult s
váltakozó szerencsével folytatta működését, legköze
lebb a fennállás és felszámolás között fog v á’asztani.
Jan u ár első napjaira ugyanis rendkívüli közgyűlést
hívott egybe az_ igazgatóság, hogy a mérleg előter
jesztésével kapcsolatban a társaság további fennállása
vagy felszámolása fránt határozzanak a részvényesek.
Amennyiben a közgyűlés kimondja a felszámolást, az
igazgatóság lemond és mindjárt m egválasztják a fel
számolókat, ellenkező esetben pedig uj igazgatóságot
választ a közgyűlés.
Szállítások. Olaj és robbantószer. A bosnyák orszá
gos kormánytól pályázati kiírás érkezett a magyarbosnyák gazdasági központhoz a boszniai bányáknál
az 1914. évben szükséges nagyobbm ennyiségü külön
féle olajra és robbantószerre. A pályázatról, amely
1914 január 20-án já r le, a bosnyák központ irodája
V Rudolf-raJkpart 9 ) bővebb felvilágosítást ad.
A modern bányászat. Az Ismeretterjesztő Könyvtár,
a Franklin-Társulat nagyszabású vállalata, m ár számos
a term észettudomány és a modern technika köréből
való kitűnő müvet adott ki, most megjelent uj köteté
ben is érdekes könyvet ad a közönség kezébe. „A
modern bányászat11 a bányászat mai technikájának
foglalata, megismerteti m indazokat a módszereket,
melyekkel ma a különféle bányákat művelik, a világ

Szivattyúkat és mérlegeket
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legnevezetesebb bányáit s minden egyéb a bányá
szattal kapcsolatos érdekességet. A szó legjobb értel
mében népszerű könyv, teljes tájékozottsággal szól és
teljes tájékozást nyújt oly világosan és egyszerűen,
mint valami szórakoztató olvasmány, emellett szakem
ber is érdeklődéssel olvashatja. Nagyszámú, szép és
szemléletes illusztrációi is annál érdekesebbé teszik.
A kitűnő könyv Williams Archibald angol iró müve,
Réz Géza Selmecbányái főiskolai tanár fordította nag}r
szakértelemmel és gondossággal. Az érdekes könyvet
legközelebbi számaink egyikében részletesen ism ertet
jük. Kiadja igen szép kiállításban a Franklin-Társulat,
ára 8 korona.
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A rajna-westfaliai vaspiac. A rajna-westfaliai vas
piac helyzete novem ber és december hónapok alatt
alig változott. És bár a rudvas és pléh ára némi
emelkedést mutat az elmúlt félév legalacsonyabb
jegyzéseivel szemben, az emelkedés nem oly termé_szerű, hogy a vaspiac valódi javulásáról lehetne
beszélni. A vasművek foglalkoztatása még kielégítő,
mert a korábban megvett gyártm ányok átvételét kellő
mértékben eszközlík. A kötések csak március végén,
sőt azon túl járnak le, csakhogy az elért árak oly
alacsonyak, hogy a gyárak alig beszélhetnek haszon
ról ; szakkörökben különben az a vélemény alakult
ki, hogy az árak már elérték-a legalacsonyabb fokot
s tavasszal, ha csak kis mértékben is, de be kell
következnie a tartós javulásnak.
A nyersvaspiac helyzete még mindig lanyha. Az
anyag elszállítása gyengül s a vaskohók készlete
egyre nagyobbodik, ami legjobban igazolja a kereslet
hiányát. A nyersvaskartell mindent elkövet, hogy
minimális árak mellett is nagy tömegeket szállítson
külföldre s igy tagjait a lehetőség szerint foglalkoz
tassa. A német fogyasztók a külföldi árakat tulmagasnak tartják, mert nincsenek arányban a piac általános
helyzetével.
A félárupiacon nem történtek emlitésreméltó vál
tozások ; a forgalom a korábbi üzletmenethez képest
nem csökkent és november hónapban 147.000 tonnára
rúgott.
A rudvaspiac néhány hét óta valamivel szilárdabb
irányzatú. A müvek foglalkoztatását március végéig
biztosítják a kötések; külföldre állandóan nagy töm e
gek indulnak. A szalagvaspiac irányzata csendes. Az
utóbbi hónapokban nagy vételeket eszközöltek, úgy
hogy a müvek négy-öt hónapra is el vannak látva
kötésekkel. Az árak javulása alig várható, mert a
kartellen kivül álló rajua-westfaliai vasmüvek, vala
mint a délnémet müvek versenye miatt a kartell nem
is gondolhat számbavehető áremelésre.

Javulás a német vaspiacon. A düsse’dorfi árubörzén
a rudvas ára egy márkával em elkedett; azonkívül
Közép-Námetország legjelentékenyebb vasmüve,
a
Peini hengermű a hengervas egységárát 3 márkával
fölemelte.
Csökken az orosz széntermelés. Pétervári jelentések
szerint a szénbányatulajdonosok kongresszusának
végrehajtó bizottsága az 1914. évi termelés csökkené
sét harminchárom és félmillió púdra becsüli.
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DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Bosniens Montanwesen hat auch im Jah re 1913 einen
bedeutenden Aufschwung genomnr en. Insbesondere bei
den Betrieben auf Kohle und Eisen, welche die wich
tigsten Berg- und llüttenprodukte dos modernen
Industriestaates darstollon, sind wesentliche Fortschritte
zu verzeichnen. Die ärarischen Kohlenwerko waren
das ganze Jah r hindurch auf das Intensivste be
schäftigt und arbeiteten nicht nur für den Inlands
bedarf, sondern auch für den Export sowohl via
Bosnisch-Brod als auch nach den Adriahäfen. Es
b e t r u g zum Beispiel im Monate Dezember die durch
schnittliche Tagesproduktion des W erkes Kreka 160
W aggons
10 Tonnen, Kakanj 75 W aggons
10
Tonnen, Zonica 05 W aggons ä 10 Tonnen, Breza 55
W aggons h 10 Tonnen.
Hiebei ist allerdings zu bemerken, dass im W inter
die Kohlenerzougung wegen des Bedarfes an H aus
brandkohle grösser ist als in den Sommermonaten,
allein die für Ofenheizung zur Verwendung gelangen
den Kohlenquantitäten sind gegen jene, welche die
grossen Industrieetablissem ents und die Bahnen des
Landes sowie der Export benötigen, nur geringfügig.
W eiters wurden seitens der Landesverwaltung einige
neue Kohlengruben in den holzarmen Gegenden der
Hercegovina eröffnet, die vorläufig
mangels Bahn
verbindungen
nur die
äclisto Umgebung mit

Banyaiskolát Jelesen végzett
10 évi üzemi gyakorlattal bíró, a szokásos ország
nyelveket beszélő egyén, ki a bányászat minden
ágában jártas, bányafelm éréseket önállóan végez,
mindenfajta fúró és réselő gépekkel dolgozik, az
adminisztratív teendőkben jártas, megfelelő állást
keres. — Szives megkereséseket „Erélyes bányász“
jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek.

kútépítési és fúrási vállalat
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billigem Brennstoff versehen, was aber immerhin den
Bewohnern dieser Gegenden sehr zu gute kommt.
Die Salinen in Kreka und Siminhan haben, wie
alljährlich, ihre Produktion erhöht.
Das von der Landesregierung betriebene, der
V areser-Eisenindustrie- A.-G. gehörende Eisenwerk
Vares hat gegenüber dem Vorjahre um mehr als
7000 W aggon Eisenerz erzeugt, welche zumeist dem
Exporte zugeführt wurden.
Die von der Landesregierung verwaltete Gewerk
schaft „Bosniaw erzeugte Manganerze in Cevljanovic
und Chromerze in Dubostica. Das W erk Cevljanovic,
das in früheren Jahren zumeist auf den Export a n 
gewiesen war, hat im Jahre 1913 dadurch besser
abgeschnitten, dass ein beträchtlicher Teil seiner E r
zeugung im Lande selbst verarbeitet wrurde, indem
die Bosnische Elektrizitätsgesallschaft in Jajce aus
diesen Erzen jetzt Silikomangan produziert. Die
Chromerze von Dubostica wurden zumeist von in
ländischen Fabriken verarbeitet, der Rest ging nach
Oesterreich, Ungarn, Deutschland und Frankreich.
Von den privaten Erzbergbauen hat das W erk
Bakovici der Oberungarischen B erg -u n d HüttenwerksAktiengesellschaft Fojnica eine namhafte Erzeugung
erzielt.
Zur Lage des russischen Metallmarktes. Die vom
Handelsministerium veranstaltete Konferenz zurPrüfung
des Metallmangels auf dem russischen Markte stellte
fest, dass der Gesamtbedarf an Metall im Jahre 1914
ungefähr 310 Millionen Pud betragen werde. Dabei
wurde konstatiert, dass die gegenwärtigen hohen Preise
hauptsächlich auf den Metallmangel am russischen
Markte zurückzuführen seien.
Die Petroleumbohrungen in Isaszacsal. Die Bohrungen
in Isaszacsal werden fleissig fortgesetzt. Das Bohrloch
No. 4 ist bereits mit einem Rohre von 0 Zoll D urch
messer bis zu einer Tiefe von 1079 Meter abgetäuft
worden und man hegt die Hoffnung eine Tiefe von
zum indest 1100 Meter erreichen zu können. Das Bohr
loch No. 6 ist bis zur Stunde nur noch 519 m. tief
und der Durchm esser dos Rohres beträgt 12 Zoll. Bei
dem jüngst angelegten neuen Bohrloch wurde bereits
eine Tiefe von 119 m. erreicht.
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Da fragliche Gesellschaft Anzeichen erblickt hat,
die darauf schlies^en lassen, dass auch in Dragom érfalva produktive Oltorrains vorhanden sind, wurden
auch dort entsprechende Punkte erforscht und 2 Bohr
löcher angelegt. Hier hofft man, die ölführende Schichte
schon bei einer Tiefe von 400—600 m. erreichen zu
können.
Es dürfte nicht unerwähnt bleiben, dass obzwar
diese Arbeiten mit rastloser Tätigkeit geführt werden
und unter der Aufsicht tüchtiger Fachleute stehen,
bis heute, trotz der in diesem Unternehm en bereits
investierten vielea Millionen, noch überhaupt kein Öl
vorgefunden wurde.

Fényeser Kohlenbergbau Aktiengesellschaft. Unter
dieser Firm a ist in Belgien eine Aktiengesellschaft
gegründet worden, die sich die A usbeutung der F é
nyeser Kohlenterrains zum Ziele gesetzt hat. Präsident
des Unternehmens ist Gustav Kimpian.
Wie wir erfahren konnte die offizielle Ü ber
schreibung des Terrains an diese N eugründung noch
nicht stattfinden, da letztere die vereinbarten . Geld
beträge noch nicht auszahle. Eben aus diesem Grunde
konnte der B e trie b 'b is heute noch nicht begonnen
werden. Das Unternehm en befindet sich also erst im
Entstehungsstadium .
Die Zagorlaner

Kohlenbergwerks Aktiengesellschaft,

die unlängst in Zágráb mit einem Stammkapital von
100 000 Kronen gegründet wurde, hat am 15. Dez. v.
J. sämtliche Gruben und Ausrüstungen der Zagorianer
Borgwerksgesollschaft um 421.060 Kronen angekauft.
Die Direktion d e r' neuen Gesellschaft besteht a u s :
Dr. Daniel Brüll (Budapest), Präsident, Ing. Frigyes
Chrambach und Dr. Stefan Jakobi. Mitglieder des
Aufsichtsrates w u rd e n : Viktor Szofka, Zsigmond
Büchler und Josef Chrambach, Bankbeamter.

Umwandlung der Firma Manfred Weisz in eine Aktien
gesellschaft. In der' Csepeler Patronen- und Ausrüstung^fabrik M anfred W eisz ibt letzthin insofern
eine Aenderung eingetreten, als dieselbe in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt wurde, die den Namen
Patronen-, Stahl- und M etallwerks-Aktiengesellschaft
führen wird. Sämtliche Aktien verbleiben in dem
ausschliesslichen Besitze des Manfred Weisz. Es
werden auch keine weiteren Aktien zur A usgabe g e
bracht und ist eine Notierung an der Börse nicht
geplant. Ansonsten ist bei der Firm a keine Aenderung
zu verzeichnen und bezieht sich dies auch auf die"
Leitung der Fabrik.
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IX. évfolyam V.

AKTlENfiESEIíSCHAFTKÜHNLE, KOPP & KÄUSCH FRANKENTHAL-PFALZ
KKK

TURBO
fúvók,
kompressorok,
ventilátorok.
Vezérképviselet: Faber és Erdélyi old. gfyészmMh

Budapest, VI., Vácssi-körút 57/a
T e le fo n : 5-32

m űszaki iro d á ja

^pezialiiaí:

'■ ^ m o D e R N

u rró G é P C K
Q

u n s T -ts

• SZCKCLV

-/íuii SCHWElOER-GYULA
^ •M tR M Ö K l-iR O D Ä

úabel-khdufel-SpaíenRedien-Hammer-Stiele

a u D A P I J T - V - B Ä T M O R im - q - ß

VONTAIónŰV(K-K0TflMCrAK

sowie a lle Stielarten
liefert billigft

H o lr-In d u fírie
Ludwig
Müller

BANYABERENDEZÉ5EK
ULRICHB.J. Budapest

Neuííadl
%.Haanlí
(RheinpfaU.)

-(1188|4ir

Legnagyobb raktárt tart a következő cikkekben : mindenféle

csövek, horgony zott lein ezek, hullámlemezck, ólomáruk,
kőanyag-csövek 'is kéménytoldók, fürdőberendezési tár
gyak, szivattyúk, tömlők, vizöblitő árny ékszékek, turfa^ szóró árnyékszókek, bordásfiitő csövek, bányaszellőző
12, csövek, szerszámok, viz-, légszesz- és gőzfelszerelvÓ D yek.

Raktár és iroda: IV., Váci-körnt 31.

S IM M E R I N G I GÉP- É S VAGGONÉPITŐGYÁR

:: E Z E L Ő T T H. D. S C H M I D

BRQNH-KÖNIOSFELDI GÉPGYÁRA : Sóz fÉbÍ mc
BUDAPEST, V., FALK MIKSA-UTCA 8. SZÁM.

= D u g atty ú s é s c e n trifu g á l

Szivattyúi! j a n a b

goz-, transmisszio
és villanyfizemre.

w**0 *

Bónyaszivottyiíh, j ä

k

=

♦

Eredeti DIESEL

=

mérnök
éjbfc

% ’ÍM0T0R0K JSflppki
f i '. /
Elsőrangú gyártmány, legjobb hatásfok.
= Gazdaságos üzem. =
Árajánlatok és költség*
= vetés díjmentes. =

s

A BÁNYA

IX. évfolyam VI.

Walzen-Fabrik G„e s e».ü shc lu f t ,
=

Aussig a. d. Elbe.

-----

A Walzengiesserei vorm. K Ö LSCH & CIE.,
Aktien-Ge8ellschaft Siegen in Westfalen fiókja.

Öntöttvas hengerek
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ME ö H $D IT9T t UK
a VI LÄGST!

‘t

ipar minden ágazata részére. Legjobb, legcélszerűbb
minőség, kifogástalan megmunkálás.
K ülönlegesség:

Kérges öntésü hengerek.
Egészen 1100 mm. átmérőig, 4000 mm. hosszúság mel
lett.
Évi term elés 1K,000.0U0 kg. m egm unkált henger.

Érdeklődések BRUNOVSZKY J. PÁL magánmémök,
BUDAPEST, IV. kerület, Váci-u. 79. cimre intézendők. I
(08i>|6|II.l

(870152)

_____ ■

BÁNTAZENEKAROK
felszerelése tekinteté
ben legalaposabb tájé
kozást nyújt úgy a
hangszerek minősége,
m int m ennyiségére vo
natkozólag a „Zenekari
fölszerelések táblázata“
cimü irodalmi munka,
m elyet a szerkesztője
és kiadója: Stemberg
Ármin és Testvére es. és
kir. udvari hangszer
gyáros cég Budapest,
VII., Rákóczi-ut 60. sz.
érdeklődőknek ingyen
és bérmentve megküldi.

Ugyanott Mn.vá-z ti öh
automobil j lzft kiirt* kről
jelzf> hangszerekről a külön
leges képt-s árjegyzők is
megjelent, »mel'et a cég
sziitén té» mentve küldi.

szállítóeszközöket
szállítóberendezéseket

Mindennemű

és

Acetylen Bányalámpák Gyára
Inh.: A SPAHN.
(993 9)

Gépgyára:

NESTOMITZ
a. ELBE 53
Katalógus, költségvetés díjtalanul,

Bndapest, VIL, Hemád-utca 39/b

A nyagvizsgálatokat
és analysiseket agyag, quarc, kaolin és
más kerámiai bányatermékekre elvállal a

Magyar ipgipar biadoliiratala Dcbrecen.

b.

Aussig.

(ioi8|ll)

GESZTI GYÖRGY

műszaki nagykereskedés Budapest, V,, Markó-utca 3. szám

Gép-, henger-, dynamoolaj, motorolaj, csille-, kocsikenőcs,
tavotte-zsiradék, gummi-, kenderáruk, legkiválóbb szinbőrszijak, varró- és kötőszijak, ővszij, tisztitó gyapot,
kóc, gazdasági, malmászati, szeszgyári, serfőzde és egyéb
üzembeli m űszaki anyagok nagybani elárusitása legjutányosabb árakon. — Legelőnyösebb árajánlattal kívá
natra mindenkor készséggel szolgálok.
(1189|52|II)

