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Harmincöt év után.
Leveles ládánkban egynéhány levelet tartogatunk, 

amelynek ugyanegy a tárgya. Íróik fölpanaszolják, 
hogy az 1912. évi LXV. t.-c. nem váltotta be a hoz- 
záfüzött reményeket.

Az 1912. évi LXV. t.-c, vagyis a nyugdíjtörvény 
kétségtelen, hogy úgy a szolgálati idő megrövidítése, 
mint az özvegyek és árvák ellátása tekintetében az 
előbbi állapothoz képest nagy haladást jelent szociá
lis szempontból.

Nem is ez ellen panaszkodnak £zek a levelek. 
A sérelem, amely ellen szót emelnek, szerintük az, 
hogy a bányászatnál és kohászatnál, valamint a rokon 
felügyeleti hatóságoknál az egyes élemedettebb tiszt
viselők nem akarják a nyugdíjtörvénynek azt a ked
vezését igénybe venni, hogy az állami tisztviselő 35 évi 
szolgálat után teljes nyugdíjjal vonulhat nyugalomba.

Még emlékezetes az, hogy az állami bányamér
nököket, akik a Selmecbányái bányászati és erdészeti 
akadémián végezték tanulmányaikat, nem akarták a 
nyugdíjtörvény 11. §-ában biztosított ama kedvez
ményben részesíteni, hogy szolgálati idejük megálla
pításánál minden hét hónapi eltöltött szolgálati idő 
nyolc hónapnak számittassék.

Ezt a kedvezményt, amint tudjuk, csak küldött
séggel s az illetékes tényezők helyes fölvilágositásá- 
val tudták elérni az állami bányászati és kohászati 
műszaki tisztviselők.

Amint a panaszos levelekből értesülünk, most 
különösnek látszik előttünk, hogy épen a bányászat 
és kohászatban alkalmazott teljes nyugdijképes egyé
nek vonakodnak igénybe venni a törvény 11. §-ának 
kedvezését.

A hozzánk érkezett levelek közül egyik-másik 
nem látszik teljesen tisztában lenni a törvény 31. 
§-ával, amely az állami alkalmazottaknak saját kére
lemre és hivatalból történő nyugdíjazásáról intéz
kedik. A levélírók közül egyesek ugyanis abban a 
hitben vannak a törvénynek célzata felől, hogy min
denki köteles azonnal nyugalomba vonulni, mihelyt 
35. évi szolgálatát betöltötte.

A törvény 31. §-a szerint a nyugalomba helye
zést saját kérelemre el kell rendelni, ha az illető:

a) olyan testi vagy szellemi fogyatkozásban szen
ved, amely őt szolgálatának ellátására véglegesen, 
vagy legalább huzamosabb ideig képtelenné teszi, vagy

b) a beszámítható javadalmazással egyenlő ösz- 
szegü nyugdíjra igényt adó szolgálati idejét betöl
tötte, vagy

c) hatvanadik életévét betöltötte.
Ez a három pont, amint látjuk a saját kérelemre 

történő nyugdíjazás feltételeit szabja meg. Az első a 
szellemi vagy testi képtelenség esetére szól. Ilyen 
esetben az illető természetesen, mint szolgálatképtelen 
nem fog késni, mert nem is késhet sokáig nyugdí
jazásának kérésével.

A második esetben, amikor a beszámítható java
dalmazással egyenlő összegű nyugdíjra igényt adó 
szolgálati idejét betöltötte az illető, nem fogja mindig 
kérni nyugdíjaztatását. Lehet, hogy kényelmes neki a 
hivatala. Lehet, hogy még kitüntetésre, vagy előlép
tetésre vár. Vannak esetek, amikor az illetőt az a 
különbözet tartja vissza, amelyet a hivatalban mint 
be nem számítható működési, vagy másféle pótlékot, 
vagy mint úti átalányt élvez.

Pusztán azért, mert hatvanadik életévét betöltötte 
valaki, nem igen fogja nyugdíjazását kérni.

Sajnos, lehetnek esetek, amikor a hozzánk érke
zett levelekben foglalt panasz teljesen jogosult. A 
harmincöt évi szolgálati idő letelte után is számosán 
szívesen maradnak hivatalukban, akikről hivatal
társaik úgy gondolkoznak, hogy nekik már menni 
kellene.

Egyes esetekben unalomból maradnak az illetők. 
Néha kitüntetést, megesik az is, hogy előléptetést 
várnak, amelyhez nem tudtak idejében hozzájutni, 
mert előttük szintén nagyon sokáig maradt egykor 
valaki.

Van olyan eset is, hogy az a néhány száz korona 
különbözet, amely a nyugdíj és tényleges jövedelme 
között mutatkozik, tartja hivatalában az illetőt kollégái 
nem nagy örömére.

Az állami hivatalnoki élet,sajnos, nálunk nem egyéb, 
mint szegénységi fogadalom s az egyénnek és csa
ládjának a legtöbb esetben szüksége van arra, hogy 
szerény anyagi különbségért szolgáljon még akkor is,
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amikor már erősen érzi az előrehaladott kor fáradt
ságát.

Azért egyéni szempontból meg lehet magyarázni 
ezt a bizony sok esetben egészen a halálig való hü 
szolgálását az államnak.

Lehet, hogy vannak esetek, amikor a méltányos
ság parancsolja az elnézést, de teljesen az illetők 
tetszésére bizni, hogy mikor akarnak elmenni, nem 
más mint élni nem akarás a nyugdíjtörvény1 világos 
rendelkezésével.

A 31. §. 9. bekezdése világosan elrendeli, hogy 
a tisztviselőt hivatalból is nyugalomba lehet helyezni, 
ha a fentebb említett a) és b) pontban megkívánt 
feltételek valamelyike bekövetkezett, vagy ha az illető 
hatvanötödik évét betöltötte. Eszerint a törvény módot 
ad az államnak, hogy azoktól, akik idejében el nem 
mennek, szépszerével megszabadulhasson, mégis a 
hozzánk érkezett panaszok azt mutatják, hogy ezt 
illetékes helyen vonakodnak megtenni.

Különösen a méltányosságra szoktak hivatkozni, 
akkor amikor a kényszer nyugdíjazást nem akarják 
alkalmazni.

Ez szerintük teljesen téves ok.
Az állami tisztviselők státusa egy megállapított, 

zárt rendet képez, amelyben csak megfelelő számú 
állások vannak. Ha tehát egy állást elfoglal egy már 
nyugalomra érett tisztviselő s abban az illetőt méltá
nyosságból meghagyják, tulajdonképen az utánna kö
vetkező összes egyének érdekét sértik, mert ezek az 
előbbi miatt nem tudnak előrehaladni a szamárlétrán.

De nem is értjük ezt a méltányosságot. Ha egy 
tisztviselő egy éven túl betegség miatt nem teljesít 
szolgálatot, nyugdíjazni fogják, azonban azt elnézik, 
hogy egyesek egészen szolgálatképtelenségig elöre
gedve csak látszólagos szolgálatot teljesítenek.

A méltányosságnak inkább az előbbi esetben 
volna helye.

Nem mondjuk azt, hogy az állam ne tegyen 
kivételt, s mindjárt nyugalomba küldjön mindenkit, 
akinél arra a formai okok fönforognak.

Vannak kivételes szervezetek, amelyeknél még a 
60—65. évben nem mutatkozik a szellemi hanyatlás.

Vannak kivételes tehetségek, akik úgyszólván 
pótolhatatlanok, akik teremtő erőtől izzanak még 
élemedett korukban is, az ilyen egyénektől igazán 
kár lenne az illető bányászati és kohászati ágat 
megfosztani. Az ilyen kivételes erőkre nagy szüksége 
van éppen az államnak, mert éppen az állam nem 
mindég szerencsés a vezető egyének megválasztásában.

A kivételes egyének kivételes elbánást érdemel
nek, az kétségtelen.

A többség azonban, akikkel, az utána jövők 
nagy sérelmére, kivételt tesz az állam, egyáltalában 
nem kivételes egyén.

A véletlen, talán egy kis összeköttetés segítsé
gével, lassan-lassan mentek előre a ranglétrán, amig 
egyszer csak a tetején találták magukat.

Velük szemben kivételes elbánásnak nincsen helye!
Köszönjék meg azt, hogy egyáltalában olyan 

állásba jutottak jó sorsuk segélyével, amilyenbe ér
demük révén soha sem jutottak volna.

Nézetünk szerint egész más elbánást követel az, 
aki alárendelt pozíciót tölt be, mint aki vezet. Az 
alárendelt állásban levőnek meghagyása még nyug
díjazásra érett állapotban sem olyan káros az államra, 
mint a vezető állásban levőé, akinek irányt kell mu
tatni és viselnie kell a vezetéssel járó kétségtelenül 
nagyobb szellemi megterhelést.

Sajnos, nálunk a vezetést igen sokan csak az 
akták aláírásában látják.

A mai rendszer mellett javaerejében igen kevesen 
juthatnak vezető állásba. Mire oda jutnak, akkor már 
szervező,-alkotó erejük megroppan.

Lehetetlen, hogy az állami bányászati gazdál
kodás sikertelensége, a bányászati állami felügyelet 
rendezetlensége és az említett tények között ne lenne 
okozati összefüggés!

Az államnak úgy a termelésnél, mint a bányászati 
közigazgatásnál annyi alkalmas, fiatal erő áll rendel
kezésére ! Itt -volna az ideje, hogy ezeket a fiatal, 
vagy javakorban lévő tehetségeket megfelelő helyen 
való alkalmazással a maga javára fölhasználja az 
állam, s illő módon szabaduljon azoktól, akik már 
teljes nyugdíjjal küldhetők pihenni.

A hozzánk érkezett levelek legtöbbjében csak 
kartársi sérelmekről esik szó.

Mi hozzátesszük, hogy az államérdek szenved 
leginkább a nyugdíjtörvény 31. § ának lanyha keze
lése miatt.

Nagyon rossz számítás, ha ezzel akarnak taka
rékoskodni. Az állami hivatalnokok egyharmadát 
ebben a termelési ágban, úgyszintén a bányászati 
közigazgatásban minden nehézség nélkül nélkülözni 
lehetne.

Legalább még egyszer akkorára lehetne fokozni 
a munkahatályt helyes vezetéssel, a megfelelő embe
rek kiválasztásával és méltányosabb anyagi javadal
mazással.

Az öregségnek egyik fiziológiai tünete, hogy uj

Luftfilter besondere Maschinenfabrik

baut als G. A. Schütz
Maschinenfabrik  
Abt.: Luftfilterbau

Spezialität W U P 2 e n >  S a .

(11G7|47)



1914 február 22. (8. szám.) A B Á N Y A 3

dolgok iránt nem fogékony, a kortól elmaradt. 
Mennyire káros lehet ebben a gyorsan haladó kor
ban vezető állásokban elaggott tisztviselőket tartani, 
azt igazán meg sem lehet becsülni.

Egy szerencsétlenül megválasztott vezető, ha 
még hozzá túl is van a természetes korhatáron, év
tizedekre visszavetheti azt a hivatalt a kor színvona
lától, amelynek élére sodorta a vakszerencse.

Sajnos, nálunk van erre is példa.
Amint említettük, az állami szolgálatban olyan 

lassú az előhaladás és annyira nyűgöző a rangsor 
ereje, hogy javakorában a legritkább egyén jut ve
zető állásba. Egyéni szempontból tehát nem is 
lehet csodálkozni rajta, hogy egyesek szívesen ma
radnának a nehezen elért állásban még a nyugdíj
törvénytől megszabott korhatáron túl is.

Igen nagy önmegtagadás, önismeret és bölcses
ség kell ahhoz, hogy valaki idejében elmenjen. Az 
emberi gyengeség olyan nagy, hogy nem is szabad 
az eltávozás idejét mindég az érdekeltre bizni.

Fontos államérdek követeli azt, hogy a vezető 
állásokban ne legyenek szimpatikus, kényelmes, 
szeretetreméltó öreg bácsikák, hanem erejük teljében 
levő, alkotó férfiak, akiknek erejük és önállóságuk 
meg van a vezetésre.

A 35 éven túl szolgálókat tehát szigorú felsőbb 
bírálatnak kellene alávetni.

Sajnos, felsőbb helyen nem igen van arra idő, 
hogy a vezetőket megismerjék.

Akik a legszigorúbb mértéket meg nem ütik, 
azokat kegyelemből nem lenne szabad meghagyni 
egy percig sem vezető állásban.

Nálunk most minden fölfrissülni igyekszik.
Uj erők és irányok követelnek maguknak érvé

nyesülést. Magasabb állami bölcsesség kell hozzá, 
de ezeknek az uj erőknek tért kell engedni.

Nem szabad ezek útjába odaállítani kellemes, 
öreg bácsikat, akik ezelőtt 30 esztendővel tanultak 
utoljára.

Ha az állam jutalmazni akar valakit, azt ne 
tegye saját materiális kárára szolgáló módon és 
munkabíró tisztviselőinek rovására.

Azokra pedig, akik 35 éves szolgálatukat be
töltötték, nem várhat más hátra, minthogy saját jó
szántukból vonuljanak vissza.

Meg kell érteniük, hogy öregségük utolsó éveit 
úgy töltik el a legszebben, ha elvonulnak a fiata
labbak utjából a közérdekre való tekintettel, s csön
desen, odahaza és nem a hivatal aktái között készü
lődnek a szelíd, elringató utolsó útra

Földalatti csővezetékek megvédése 
rozsdásodás ellen.

A földgázvezetékek révén most igen aktuális egy 
kiváló gépészmérnökünknek, Szöcs Jenőnek uj eljárása, 
amellyel a földalatti csővezetékek sikeresen óvhatók 
meg rozsdásodástóJ. Szöcs Jenő mérnök éveket töltött 
el az amerikai földgázterületeken, ahol a földgáz fel- 
használásához h .sznált gépeket és eszközöket tanul
mányozta behatóan s e téren maga is figyelemre méltó 
javításokat és ujitásokat eszközölt.

Az itt leirt eljárás földalatti csővezetékek külső 
felületének a rozsdásodás ellenében való megvédésére 
vonatkozik, mely eljárás íluidumoknak (gázoknak és 
folyadékoknak) az előállítási vagy a termelési helytől 
főleg nagy távolságban lévő fogyasztási vagy fel
dolgozási helyre való vezetésére szolgáló c fővezetékek
nek megvédésére alkalmas. Az eljárás azonban elosztó 
vezetékhálózatoknak megvédésére is alkalmazható, bár 
ez utóbbi esetben az utólag létesítendő elágazások és 
csőcsatlakozások készítését az eljárás szerint előállított 
védőburkolat némileg megnehezíti.

A feltaláló elmondja, hogy csővezetékeknek a 
rozsdásodás ellenében való megvédése céljából eddig 
a csővezetékek építésére használt csodarabokat ká,trá- 
nyozták vagy aszfaltozták és a csővön létesített 
kátrány- vagy aszfaltréteget a csőbe beégették. Evvel 
az eljárással azonban nem sikerült repedésektől mentes 
bevonatot előállítani, ezenkívül a bevonat a talajban 
lévő savaknak hatása alatt csakhamar elpusztul, úgy, 
hogy a bevonatnak repedésein, illetve annak elpusz
tulása után a csőanyaghoz hozzájutott, szénsavat és 
más savakat tartalmazó viz a csőanyagnak gyors 
rozsdásodását idézte elő.

A jelen találmányt képező eljárás azon a meg
ismerésen alapszik, hogy betonba ágyazott vas a rozs
dásodás ellenében még akkor is védve van, ha a beton 
igen nagy nedvességtartalommal bir és hogy a beton 
a vason, esetleg már ennek a betonba való ágyazása 
előtt keletkezett rozsdát is feloldja.

Az eljárás lényegében abban áll, hogy a vezeték
nek építésére használt csődarabokat, az ezeknek meg
fogásához és emeléséhez, valamint azoknak az egy
mással való összekötéséhez szükséges végszakaszoknak 
kivételével, a csőárokba való lefektetés előtt cement
betonréteggel burkoljuk és a csővezetéknek vagy ennek 
ogy szakaszának elkészülte és a nyomási próbának 
megejtése után az ideiglenesen burkolatlanul maradt 
összekötési helyeket is cementbetonréteg^el burkoljuk.
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Ezen eljárásnak egy foganatositási módja a kö
vetkező :

Az építkezésnek színhelyére kiszállított csőveket 
bakokra helyezzük és a csőveket olőször szárazon 
lekeféljük, hogy a hozzájuk tapadt földtől, sártól és 
más idegen anyagoktól megtisztítsuk, azután pedig 
hig cementoldattal itatott kefékkel dörzsöljük, miközben 
végeiken az összeköttetésnek létesítésére szolgáló és 
az ezekkel szomszédos, mintegy 150 mm. hosszúságú 
szakaszokat megmunkálatlanul hagyjuk.

A csöveknek hig cementoldattal bevont szakaszait 
ezután hig cementhabarccsal burkoljuk, mely körül
belül 1 rósz portiandcementből és 3*5 rész finom 
homokból áll és az igy létesített vakolatréteg körül 
erős, de ritkaszövésü, körülbelül 2 0 0  mm. széles szövet-, 
például jutaszövet-csikot rendezünk el csavarmenetek
ben oly módon, hogy ez a szövetcsik a csőnek egész 
felületét mindenhol egyenletesen borítsa. A szövet- 
csikót a habarcsrétegen való elhelyezése előtt hig 
cementoldaton vezetjük át. Az ekként létesített burko
latra végül 1 0  mm. vastagságú cementbetonréteget 
rakunk fel, mely körülbelül 1 rész portiandcementből, 
1*5 rósz finom homokból és 2 rész kavicsból á l l ; 
ez a cementbetonréteg körülbelül három óra eltelte 
után annyira lekötött, hogy a csöveknek fektetését 
meg lehet kezdeni.

A cső veket akként fektetjük a csőárokba, hogy 
az azoknak összekötésére szolgáló karmantyúkat beton
ból készült ágyakra hetyezzük.

Ha a vezetéknek egy hosszabb szakasza elkészült 
és ez a szakasz a megejtett nyomási próbánál tömitett- 
nek bizonyult, az összekötési helyeket is burkoljuk, 
úgy, hogy az összekötésre szolgáló karmantyúkat alá
támasztó, betonból készült ágyakra hig cementhabar
csot öntünk, mely a karmantyúk és a betonból készült 
ágyak közé behatol és az ezen részek között lévő 
hézagokat kitölti, azután pedig a vezetéknek még 
burkolatlan szakaszait is burkoljuk egy körülbelül
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2 0  mm. vastagságú cementbetonréteggel, mely körül
belül 1 rész portiandcementből, 1*5 rész finom homok
ból és 2 rész kavicsból áll. Körülbelül három óra 
múlva ez a bevonat is annyira lekötött, hogy a 
csőároknak földanyaggal való kitöltését meg lehet 
kezdeni.

^  HAZAI H ÍREK .
A Bányászati és Kohászati Egyesület budapesti osz

tálya folyó hó 28-án este G órakor tartja az Országos 
Erdészeti Egyesületnek Alkotmány-utcai helyiségeiben 
évi rendes közgyűlését. A tárgysorozat első ponlja 
Zsigmondy Árpád elnöki megnyitója lesz, amely elé 
nagy érdeklődéssel tekint a szakközönség. Azután 
titkárt és gazdát választ a gyűlés, majd a pénztár
vizsgáló bizottság tesz jelentést és megállapítják a 
jövő évi költségvetést. Az osztály tagjainak száma 
újabban ismét tízzel szaporodott. Valószínűleg több, 
az osztályt élénken érdeklő indítvány is sorra fog 
kerülni. Tekintettel arra, hogy a folyó ügyek az egész 
ülést elfoglalják, -külön szakelőadást nem tartanak.

A városok földgáz akciója. A magyar városoknak 
Nagyváradon megtartott országos kongresszusa — mint 
ismeretes — bizottságot küldött ki, hogy annak tagjai 
a földgáznak a magyar városok javára való értékesí
tését tanulmányozzák. A bizottság működéséről sokáig 
nem hallatszott semmi hir, de most, hogy a földgáz
szindikátus feloszlófélben van, a városok vezetői megint 
akcióba léptek. Erre vall az a hir, hogy dr. Bárczy 
István polgármester a Magyar Városok Kongresszusá
nak állandó bizottsági elnöke február 2 0  ára, péntek 
délelőttre összehívta az állandó bizottságot, melyen a 
kiküldött műegyetemi tanárok megtették jelentésüket, 
azonkívül pedig szó -volt a kormány földgázértékesitő 
tervéről is. A gyűlés lefolyásáról legközelebbi szá
munkban irunk részletesen.

A nyitramegyei petróleum. Több ízben megemlékez
tünk már az egbelli potroleumforrásról, amely meg
nyitása óta változatlan bőséggel ad naponta átlag 
másfél vaggon nyersolajat. A pénzügyi kormány a 
legnagyobb körültekintéssel végzi a további kutató 
munkálatokat, amelyek elé a legjobb reménnyel 
lehet tekinteni, mert az egész morvavölgy magyar- 
országi oldala egyforma geológiai szerkezetű. Földgáz- 
nyomok vannak Sasvár határában, Szakolczán és a 
környékbeli erdőségekben.

A fcörnyei szénbánya munkásai között — mint 
tatabányai tudósítónk jelenti — a múlt hét folyamán 
kisebb jelentőségű sztrájk keletkezett. A bánya mun
káslétszámának kb. fele nagyobb bért akart elérni s 
a cél elérése végett a munkát is abbanhagyták. A 
néhány napos sztrájk azonban sikertelenül végződött, 
mert a munkások belátván, hogy követelésük nem 
teljesíthető, visszatértek a munkába.

A termelés ismét megindult és pedig fokozottabb 
mértékben, mert a Lipót-aknánál eszközölt beruhá
zások befejezést nyertek. A környei szárnyvasut ki
épült és üzembe helyeztetett. Elkészült az elektromos 
centrálé, a szállítógép, úgyszintén felszerelték a vil
lamos ventilátort és a szivattyúkat is.

Biztositó szénpillérek kifejtése. Tatabányáról irják 
lapunknak, hogy a budapest—biucki vasútvonal Felső - 
galla és Tatabánya közötti szakasza alatt engedélye ett 
aláfejtési munkálatok annyira előrehaladtak, hogy a
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szénpillérek kifejtéséhez legközelebb hoz ’áfoghatnak. 
A munkálatok állandó vasútüzemi és hatósági ellen
őrzés mellett folynak. Ez az első eset különben, hogy 
nálunk a vasútvonalak alatti biztosi'ó szénpillérek ki
fejtését engedélyezték, Németországban és Ausztriában 
már régebben hozzákezdtek a pillérek kifejtéséhez, 
ami a mai fejlett bányatechnika mellett teljesen veszély
telen a külszíni építményekre nézve.

Az esztergom —szászvári kőszénbánya r.-t. csolnoki 
szénterületén eszközölt mélyfúrások eredménnyel jártak, 
amennyiben sikerült feltárni a szénmedence eddig még 
ismeretlen részeit.

A Magyar Kárpáti Petroleum r. t., amely három év 
óta eredménytelenül kutat Izaszacsalon petróleum után, 
időnkint értesitést szó ott küldeni a pénzügyminisz
tériumba a petroleumkutatások állásáról. A legutóbbi 
jolentés szerint a kilátások megint nagyon kedvezőek, 
mert erős olajnyomokra bukkantak. Az erős olajnyo* 
mok dacára — amelyek évek óta szerepelnek a válla
lat jelentéseiben — eddig semmiféle eredményt sem 
ért el a kutatás.

Kőszénkutatás Szarvaskőn. Egri levelezőnk irja, hogy 
Szarvaskőn hónapok óta sikeres kutatás folyik szén 
után. 'Sikerült állítólag az Egercsehi telep folytatását 
föltárni Jellemzi a kutatási munkálatok eredményét, 
hogy a kutatók a kitermelt szén értékesítésére már 
logközelebb kiváltják az értékesítési engedélyt.

A Schlick— Nicholson-gyár helyzete. A S ch lick - 
Nicholson gép-, vaggon- és hajógyár részvénytársaság 
1913. évi mérlege 197.846 K ^veszteséggel végződik, 
ami legfőként annak a rendkívüli kedvezőt’en ipari 
konjunktúrának és ama kiviteli nehézségeknek tulaj
donítható, melyekkel az egész magyar gépgyártás a 
lefolyt üzletév alatt küzdött és amelyokhoz járult az 
körülmény, hugy a termelési költségeket az eladási 
árak hanyatlása dacára nem lehetett csökkenteni, sőt 
azok még bizonyos tekintetben növekedtek is. A 
Schlick—Nicholson r.-t.-nál az ekként kimutatott vesz
teség javarésze ezenkívül az áru- és anyagkészlet 
árucsökkenéséből is származik, mely átmeneti jellegű 
hiány körülbelül megfelel a mérleg passzív eredménye 
összegének. Végül mind e hátrányos körülményekhez 
az a különleges ok járult, hogy a lefolyt esztendőben 
kellett keresztülvinni a Nicholson-gyár átköltöztetését 
és ennek következtében a Schlick-gyár átalakítását, 
amely átmeneti időszak alatt a gyári üzem gazdaságos 
vitele lényegesen meg volt nehezítve. Az év végére

azonban az uj építkezéseknek és az egyesitett gyár
telep átalakításának munkálatai legnagyobbrészt már 
befojoztettek, úgy hogy a következő évek fogják a 
vállalatok egyesüléséből és technikai kiképzéséből 
származó előnyöket élvezni. A részvénytársaság igaz
gatósága kiváló szakértők által becsültette meg a 
vállalat gyári és gépberendezését és e becslés összege
9,500.000 koronát adott, holott a mérlegben a régi 
gyári berendezések, az értékcsökkenési alap tekintetbe
vételével, mindössze 650.000 koronával állanak a köny
vekben, az uj építkezések 1,690.000 koronával szerpel- 
nek, úgy hogy az egész gyártelep könyvértéke mind
össze 2,340.000 koronával van kitüntetve. A gyártelep
nek o felettébb reális értéklése és az eddigi leirások 
folytán az igazgatóság ez alkalommal az értékleirási 
alapba ujabb összeget nem kiván helyezni és a leg
közelebb egybehívandó közgyűlésen azt fogja indít
ványozni, hogy a veszteség a mérlegben kimutatott 
és 1,230.000 koronára rugó nyilvános tartalékból iras- 
sék le.

Á llam vizsgálatok a  Selmecbányái főiskolán. A Selmec
bányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskolán a jövő 
hónapban fogják a tavaszi állam vizsgálatokat megtar
tani. Az állam vizsgálatok Írásbeli része március hó
14-én, szóbeli része pedig március hó 16-án s a rá
következő napokon lesz.

A Rapprambányai kőszénbánya részvénytársaság feb
ruár hó 27-én Losoncon tartja III. évi rendes közgyű
lését. A vállalat öt év előtt alakult egymillió korona 
alaptőkével, de állandó veszteséggel dolgozott, úgy 
hogy moratóriumot kért a szanálás keresztülvitelére, 
amit úgy terveznek, hogy a részvénytőkét 40%-al le
bélyegzik s azután 600.000 koronányi 6 % os elsőbbségi 
kölcsönkötvényt bocsátanak ki, amelyeket, hir szerint, 
egy belga pénzcsoport fog átvonni. A vállalat veszte
ség- és nyoreségszámlája : Veszteségek : Tiszti fizeté
sek 6685’— K. Üzemi leírások 59.011 17 K. Üzemi 
vegyes kiadások 99.389 8 8  K. Előző évek vesztesége 
141.719 72 K. Összesen 306.806-47 K. — Nyereségek: 
Áruszámlán 43.619*26 K. Átmenetin 60.000*— K. Egyen
leg, mint összes veszteség 203.187*21 K. Összesen 
306.806-47 K.

A Kissebesi gránitkőbányák részvénytársaság március 
hó 1-én Budapesten tartja XIX. rendes közgyűlését. 
A vállalat veszteség- és nyereségszám lá^: tartozik : 
1 . Költségek és fizetések K 80.917-20. 2. Kamatok K 
128.247-17. 3. Kifizetett adó K 14.098 46. 4. Árfolyam
különbözetek K 1220-—. 5. Nyereség K 244.105.97 =  K 
468 588-80.

Követel 1. Nyereségelőirás az 1912-ik évről K

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
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2750'70. 2. Nyereség építési vállalatokban K 118.290 14. 
3. Nyereség kőbányaüzemekben K 346.066-20. 4. Adó
mentes kamatbevételek K 1481-70 =  K 468.588 80.

A Szápári Köszénbánya r.-t. szápári üzeménél a ter
melést teljesen beszüntették; a hivatalnok, felvigyázó 
és munkás személyze.et elbocsátották, az üzemet csak 
néhány ember tarfja fenn.

Szünetelési engedély. A Miller J. és Társa cégű vas 
megyei antimon bányavállalat a szalánkhutai kénkovand 
üzeme részére szünetelési engedélyt kért. A bányaha
tóság a megtartott előnyomozat alapján a szünetelési 
engedélyt egy évi időtartamra megadta.

A Badacsonyi Bazaltbánya Részvénytársaság február 
hó 14-én tartotta IX. évi rendes közgyűlését. A válla
lat veszteség- és nyereségszám lája: Veszteség Bada
csonyi üzemkiadás 566.696*67 K. Tördemici üzemkiadás 
478.024-40 K. Bérmentesítés 24.392 46 K. Adó 18.269*47 
K. Kamat 29.659 22 K. Közköltség 110.987-49 K. Nye
reség 112.020 61 K. Összeson 1,340.050-32 K. — Nye
reség: 1912. évi nyeroségáthozat 10.858*20 K. Útbur
kolás 15.495*40 K. Áru 1,313.69672 K. Összesen 
1,340.050-32 K.

Szállítások. Koksz. A S e l m e c b á n y á i  m. kir. b á n y a 

igazgatóság a lodrusbányai Scliöpfertárónál e g y  év 
alatt (április hó első felétől kezdve) szükségelt, mint- 
egy 4.000 q koksz biztosítására versenytárgyalást h ir
det. Minthogy a hivatal különböző kokszai szándékszik 
próbákat végezni, egyelőre csak a kísérletek keresz
tülviteléhez szükséges, mintegy négy vaggonrakomány 
kokszot fog megrendelni és csak a próbák befejezése 
után fog az egész mennyiségre kötlevelet váltani. 
Ajánlatok február hó 28-ig adhatók be. — A pécsi 
posta- és távirdaigazgatóság versenytárgyalást hirdet 
két évi fűtési idény alatt szükségelt évi 4.500 q akna
szén szállítására. Ajánlatok március hó 12-ig adhatók be.

Szénelőkészítő berendezés. A brezai bosnyák bánya
gondnokság egy teljes szénelőkészítő berendezés szál
lítására és megépítésére pályázatot hirdet. Ezen beren
dezés napi 9 órai üzemidő alatt 1.500 tonna nyersszén,
1 .0 0 0  tonna tiszta szén folmunkálására szolgáljon. 
Közelebbi felvilágosításokkal a brezai bínyagondnok- 
ság szolgál. A pályázatok határideje 1914. évi március 
hó 31-én jár le.

Cégjegyzési hirek. A Coburg Fülöp herceg-féle bányá
én kohómüvek részvénytársaság, főtelep Budapest. Az 
1913. évi december hó 18-ik napján tartott rendkívüli 
közgyűlés által elhatározott alapszabálymódositásokat 
bejegyezték. — A Magyar kötélpálya-gyár Läufer József 
gépgyára, főtelep Budapest. Az eddigi Läufer József 
gépgyáros, Maschinenfabrikant Josef Läufer cégszöveg
nek megszűnése mellett az uj cégszövegek bejegyez 
tettek a?zal, hogy cégbirtokos jövőre a céget auképen

jegyzi, hogy az előirott vagy előnyomott cégszöveg 
alá teljes nevét írja. — A Gróf Csáky László ptarkfalvi 
vas- és acélgyár r.-t., főtelep Budapest. Gróf Csáky 
László és gróf Wickenburg Márk igazgatósági tagok 
ebbeli minőségüknek és cégjegyzési jogosultságuknak 
a megszűnése bejegyeztetett.

A Nobel Dinamit Részvénytársaság igazgatótanácsa 
elhatározta, hogy az április 2 «ra egybehívott közgyű
lésnek 100 K osztalék kifizetését fogja javasolni; 1.5 
millió koronát leírásokra, továbbá 1 0 0 . 0 0 0  koronát a 
mesterek, munkások és ezek családjai jiv á ra  fennálló 
jóléti intézmények javára fordítanak, 966.414 koronát 
pedig uj számlára vezetnek at.

A Korláti Bazaltbánya Részvénytársaság március hó 
5-én Budapesten tartja tizennegyedik évi közgyűlését. 
A vállalat veszteség- és nyereség-szám lája: Tartozik: 
1 . Költségek és fizetések 71.319 6 8  K. 2. Adó 9285*36 
K. 3. Tiszta nyereség 172.967*45 K. Összesen 253.572 
K 49 f. Követel: 1. Nyereség á hozat a múlt évről 
1169 92 K. 2. N yersi^ereség 252.402 57 K. Összesen 
253.572-49 K.

A vaspiac. Luxenburgi jelentések szerint a vaspiac 
helyzete az utolsó hónapokban általánosságban alig 
változott; áremelkedések — kisebb mértékben — be
állottak ugyan, azonban a piac tu'ajdonképeni javulá
sáról még-mindig nem lehet szó. Ha mindjárt tartós
nak látszik is a kisarányu megélénkülés, a kereskede
lem azonban még .mindig renyhe és a valamivel erő
sebbé lett vásárlás kizárólag sürgős szükségleti véte
lekben leli magyarázatát. A müvek elfoglaltsága álta
lában még kielégítő, mert a lekötött mennyiségekre 
vonatkozó lehívások általában kielégítő mértékben foly
nak be. A kötésekből még az első negyed végéig, sőt 
azon tulna is, futja, az árak azonban oly alacsonyak, hogy 
haszon vagy egyáltalán nem, vagy csak igen csekély 
marad. Általános a remény, ho^y a legmélyebb pont 
végleg el van érve és hogy a tavasz fellendülést fog 
hozni. Az ércpiac híján van minden élénkségnek, az 
irányzat tovább is kedvetlen, a Belgiumba irányuló 
kivitelben azonban ujabb hanyatlás nem észlelhető. A 
nyersvaspiacon már kevésbé örvendetes a helyzet; a: 
kohómüvekben felhalmozódnak a készletek és ezen a 
kivitel sem tud olegendőképen segíteni. A nyers vas- 
köteléki árpolitikával nincsenek megelégedve, időszerű 
ármérséklést követelnek, mert a mostani árak nincse
nek az általános piaci helyzettel helyes összhangban. 
Az első félévre szóló kötések 20%-át teszik a 2^910.000 
tonna részesedési számnak, bele nem értve a luxem-

” ZICK-ZACK” SZÍJ KAPCSOK
a legjobb összekötő kapcsok mindennemű hajtószijra. — Próbamintákat dijtalanul küld 
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burgi csoport részesedését. Mig az elmúlt évben ilyen 
időtájt az első félévi termelés omelt árak mellett teljes 
egészében el volt adva, addig az idén oz ideig csak 
kb. 600.000 tonna eladása van biztosítva. A félgyárt
mánypiac ugyanazok között a határok között mozog, 
mint az előző hónapban és lényeges vál ozás nem 
állott be. Az árak a belföldi üzletben az első negyed
évre szólólag változatlanul fennállanak, nevezetesen 
nyers tuskók 82*50 márka, elő hengerelt tuskók 87*50 
márka, bugavasak 95 márka, aljlemezek 97 50 márka, 
mind Siemens Martin minőségben értve, 5 márka fel- 
pénzzel. Lényeges mennyiségek mennek külföldre is 
oly árakon, amelyek tonnánként kb. 17*50 márkával 
állanak a belföldi áruk alatt (tengeri kikötőből való 
szállítás mellett). A vastartók és idomvasak üzletében 
az építési tevékenységnek ebben az évszakában való 
természetes szünetelése következtében további hanyat
lás érezhető, Az acélmükötolék által elszállított mennyi
ségek 50°/o-át sem teszik az egész részesedésnek. 
Emellett mindjobban érezhető a vasbetonépitkezések 
okozta verseny. Azonban van kilátás arra, hogy a 
pénzdrágaság enyhülése nyomán, — amelyet tavaszra 
várnak, — az építési tevékenység ismét fel fog len
dülni és a vastartó- és idomvasüzletbe elevenebb lük
tetés fog költözni. A rudvaspiacon állnak viszonylag 
legjobban a dolgok. A piac megszilárdult, a gyárak 
jobb árakat kezdeményeznek és képesek is azokat 
szigorúan kérészi iilvinni. Munka van elég s az előző 
negyedéven túlra is futja belctte, sőt gyakranjiosszabb 
szállítási határidőket is számításba kell venni. Az árak 
a belföldre vonatkozólag 95 és 98 márka között inga
doznak. A vasúti felépítményi anyaggyártásban most 
utómegrendeléseket várnak a porosz államvasutak ré
széről. Ebben a cikkben eddig nem volt panaszra ok. 
A kivitel részéről azonban gyengült a kereslet. Az 
árak a következőkép váltakoznak : nehéz sinek 132 — 145 
márka a belföld, 111 — 125 márka a külföld részére; 
bánya- és mezei vasúti sinek 112*50—117.50 barázdás 
sinek 140—145 márka.

A sziléziai szénpiac. Bresslaui jelentések szerint az 
1913. esztendő a felsősziléziai szénüzlet számára kielé
gítő forgalmat eredményezett s az elszállítások emel
kedését is csak a bányászok tavaszi munkabeszünte 
tése szakította meg. A bányavidéken szükségelt vasúti 
kocsik száma pedig — az 1912. é i 3,295.000 rel szem
ben — 3,443.000-re rúgott. Néhány porszénfajta kivé
telével, melyek még a legkedvezőbb konjunktúra alatt 
sem voltak elhelyezhetők, az összes fajták kiaknázott 
mennyisége simán el volt helyezhető, mivel az előző 
hónapokból visszamaradt még jelentékeny rendeléseket 
kellett teljesíteni. Durva szenet illetőleg a vasutak, 
cukorgyárak és egyéb mezőgazdasági melléküzemek 
jelentékeny kívánalmakkal léptek fel, amelyek azonban 
a hónap végével, amidőn kiderült, hogy a vasutigaz- 
gatás raktáraiban jelentékeny készlet áll rendelkezésre, 
a cukorgyárak pedig egyidejűleg üzemüket beszün
tették, eléggé jelentős mértékben csökkentek. Az ipari 
célra használt fajták forgalmát a december hó 2 2 -ig 
fentartott oderai hajó^ás igen elősegítette. Viszont az 
akkori enyhe időjárás következtében a házi tüzelésre 
szolgáló szénben való üzlet igen csendes volt s emellett 
a barnaszénbrikett által támasztott verseny is érez
hetővé vált.

Oroszország arany- és platinatermelése. Az orosz 
pénzügyminiszter által kibocsátott statisztika szerint az 
állami, valamint a magántulajdonban levő oroszországi 
bányákban az utolsó öt év folyamán a következő 
mennyiségű aranyat bányásztak (pudokban)
Év Ural Ny.-Szibó' ia K.. Szibéria Összesen
1908 419 268 1889 2578
1909 464 290 2 2 2 0 2975
1910 479 309 2486 3275
1911 442 294 2438 3176
1912 446 273 2198 2917

Miután 1910 ben a termelt mennyiség tetőfokát 
érte el, a következő két esztendőben erősen hanyatlott. 
Ez a csökkenés 1911-ben 100 púd, 1912-ben pedig 
259 púd volt. Az utolsó két esztendőben az egész 
csökkenés 359 púdra rúgott.

A legerősebben 1912 ben Kelet-Szibériában egy 
nagy bányavállalat gazdasági válsága folytán csökkent 
az arany termelés.

Nyugat Szibériában ez a csökkenés a Tomsk vidéki 
termelés kisebb hozadékára vezethető vissza. Ezzel 
szemben 1912-ben az Ural-hegységben, valamint Oren- 
burg vidékén megnagyobbodott a termelés.

A platina legnagyobb része nyers állapotban kerül 
a külföldre, ahol finomító üzemekben választják ki a 
a tiszta fémet. A finomítók úgyszólván monopolizálták 
a nyers platina bevásárlását s az orosz termelők ro
vására spekulálnak e cikkben. Az utolsó három évben 
a következőképen alakult a platinabányászat hozam a: 
1910-ben 334, 1911-ben 352, 1912-ben 337 púd.

Ezidőszerin az orosz kereskedelemi és iparügyi 
miniszter törvényjavaslatot terjesztett be az orosz 
platinaiparról. A jelenleg tárgyalás alatt álló törvény- 
javaslat megtiltja a nyers platina kivitelét s elrendeli, 
hogy ez a fém az ekaterinbourgi állami gyárban fino- 
mittassék.

A batumi petroleumpiac az elmutt esztendőben ked
vezőtlen volt. A naftatermékek kivitelo a rendkívül 
magas árak következtében kisebb volt az előző esztendő 
hasonló szakáénál. Magában Batumban elhajózásra 
került 717.681 q petróleum (az 1912. év megfelelő sza
kában^ 1,263.488 q), 394.228 q kenőolaj (1,120.434 q), 
az előző évi 205.048 q ma suttal szemben pedig az 
1913. esztendőben 277.973 q; vagyis összesen 1,389.882
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q (1912. év hasonló szakában 2,588.970 q). 1913. év 
november közepén jogyezték Batumban a tiszta petró
leumot pudonként 97 kopekjével (1912-ben 59 kopek); 
két bidont tartalmazó láda petróleum ára 2  rubel 60 
kopek volt (1912-ben 2 rubel 10 kopek); mig gépolajért 
1*50 rubelt (tavaly 1*28 rubel), masutért a tavalyi 58 
kopekkal szemben 85 kopeket fizettek.

A transkaukázusi vasút igazgatósága a nafta árá
nak jelentékeny emelkedése következtében szerződést 
kötött a „Mexican Eagle« nevű angol társasággal, fű
tési célokra szolgáló 2 V2 millió púd naftának — pudon
ként 40 kopeknyi árban — való szállítására. Amint a 
mexikói naftaküldeményből 500.000 púd az 1913. év 
november hó közepén Batumba érkezett, az addig 
magas naftaárak teteme en alábbszállottak. E körül
mény folytán a kereskedelmi miniszter javaslatot ter
jesztett elő a külföldi nafta vámmentes behozatalára s 
az 1914. évi ó-naptár szerinti január havában lejáró 
törvény megujitására vonatkozólag. A törvényjavaslatot 
a birodalmi duma e'fogadta. A birodalmi törvények 87. 
cikke értelmében a külföldi nafta és naftaüledék (masut) 
vámmentes behozatala 1913. évi december 15-étől kezdve, 
további intézkedésig, az orosz birodalom bármely ha
tárvonalán át, meg van engedve.

Oroszország naftaterm elése. Oroszország az elmúlt 
esztendőben 559 millió púd naftát termelt amely mennyi
ség az előző évekhez képest 6  millióval kisebb. Ebből 
azonban nem kell arra következtetni, hogy az orosz 
termelés visszaeső irányzatot mutat, mert ez a csekélyebb 
eredmény sztrájk és más vis major folytán következett 
be. Az orosz naftaiparosok az 1914. évi termelést 583 
millió púdra becsülik, tehát 24 millióval többet szándé
koznak termelni, mint az elmúlt évben.

5? DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Tagen cin neues Elaborat vorzulegen, welches sich 
ausschliesslich auf die Kontingentierungsfrage zu be
schränken hätte.

„Mangan“ südungarisches Grubenunternehmen. Unter 
dieser Firma wurde -beim Arader Gerichtshöfe als 
Handelsgericht eine neue Kommanditgesellschaft p ro 
tokolliert, die bei Menyháza einen Manganerzbergbau 
betriebt. F irm eninhaber: Stanislaus Banas, Josef 
Jordan, beide Eisenhändler in Warschau und Franz 
Thomacsek, Bergwcrksunternehmer.

Die Lokomotiven und M aschinenfabrik A. Borsig, 
Tegel b. Berlin hat dio Vertretung ihrer Fabrikate für 
das Königreich Ungarn der Firma Karl A. K uzm avy , 
Budapest V Nagy korona-utca 15 übertragen. •

Gründung einer Kettenfabriks A. G. Die Firma Tm - 
dloff & Ditrich beabsichtigt im Verein mit der Anglo- 
Österreichischen Bank in Sopron eine Kettenfabriks- 
Aktiengesellschaft zu errichten und soll das Grund
kapital der neueii Aktiengesellschaft K 500.000 betra
gen, von welcher Summe die Stadt Sopron K 200.000 
zeichnen dürfte. Das Unternehmen wird insbesondere 
schwere Ketten u.„zw. Schiffs- und Kranketten nach 
einem eigenen patentierten Verfahren erzeugen, für 
welches die anglo-österreichisclie Bank bereits vor 
längerer Zeit die Patente angekauft hat.

Eine zweite neue Petroleumquelle in Nyitraer Komitate.
Ausser der Egbell neuerbohrten Petroleumquolle 
wurdo jüngst in der Ortschaft Morvaör eine ergiebige 
Petroleumquelle aufgefunden.

Die Verhandlungen in der Petroleumindustrie. Die
Besprechungen der Petroleumraffinerien über dio Vor
schläge, welche der von ihnen bestimmte Delegierte 
zum Zwecke dor Bildung eines Kartells gemacht hat, 
wurden im Laufe voriger Woche fortgesetzt. Sein 
Referat gipfelte in dor Bildung eines Zentralverkaufs- 
bureaus für alle Produkte. Nach eingehenden Diskus
sion wurden die Vorschläge zurückgestellt und der 
Delegierte seitens der Raffinerien ersucht, in vierzehn
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