
IX. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1914 MÁRCIUS 29. 13. SZÁM.

Mint ft&DflS BERGWERK^

i l l

l l l & N  Í l í i P l q f i B
^  MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ERSCHEINT JEDEM SONNTAG.'^

ELŐFIZETÉSI ÁRA:
EGÉSZ ÉVRE 1 6 . -  K | FÉL ÉVRE

NEGYED ÉVRE 4 . -  K
8 . -  K

FŐSZERKESZTŐ:

DR BISCHITZ BÉLA
ÜGYVÉD.

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL

BUDAPEST, V.., SAS-UTCA 20.
TELEFON 1 0 8 -0 0 .

HIRDETÉSEK mm. SZÁMÍTÁSSAL DÍJSZABÁS SZERINT.

Az 1914—1915. évi bányászati 
költségvetés.

A f. hó 19-én beterjesztett költségvetés a bá
nyászat és kohászat szempontjából nagyfontosságu 
esemény.

Nemcsak azért jelentős, mert ez a költségvetés 
szabja meg a jövő fiskális évre állami bányászatunk 
és kohászatunk fejlődésének kereteit, hanem azért 
is, mert a nagyközönség elől szinte ideges félelem
mel elzárt két állami termelési ág gazdálkodására és 
jövőjére élénk világot vet az expozé, amellyel a 
pénzügyminiszter ur a költségvetést benyújtotta.

Megnyugvással kell elkönyvelni, hogy 132 000 
K többletet irányoztak elő a földgáz, pétroleum és 
kálisó kutatás költségeire. Kívánatos, hogy ezek a 
munkálatok gyorsabb ütemben haladjanak előre, de 
az is szükséges, hogy ez az előirányzott összeg 
tényleges kutatásra legyen felhasználva tervszerűen.

Arra, hogy a mezőségen több gázkutat fúrjanak, 
ezidő szerint semmi szükség, hiszen a már időelőtt 
megfúrt és ki nem használt kutak felügyelete és 
gondozása is elég fölösleges és jóformán soha be 
nem hozható költségekkel terheli a kincstárt.

Az is örvendetes, hogy 100.000 K-át irányzott 
elő a kincstár annak a kérdésnek á tanulmányozá
sára és tudományos vizsgálatok keresztülvitelére, 
hogy a földgáz a vegyi ipar tgrén milyen módon 
volna fölhasználható eredménnyel.

A földgáz gazdaságos kihasználása és értékesí
tése olyan fontos kérdés, hogy minden okosan és 
helyes irányban elköltött összeget megér.

A földgáz értékesítése, sajnos, még mindig egy 
égető problémája a kincstárnak s egyben szomorú 
jelképe a mi tehetetlenségünknek, hogy ezt a meg
becsülhetetlen kincset kihasználni nem tudjuk.

Az expozénak a földgázkérdés jelenlegi állapo
tára vonatkozó része, habár szakközönségünknek újat 
nem mond, mégis fölötte érdekes. E szerint a szin
dikátus nagyon is meg akarta kötni az üzletet. A 
földgáz helyi kihasználását szívesen vállalták volna, 
de a földgáznak Budapestre való vezetését a mostani 
körülmények között túlságos rizikóval járónak tartva, 
nem voltak hajlandók a több száz milliós befek
tetésre.

Helyeselni kell a pénzügyminiszter elhatározását, 
hogy a helyi kihasználást nem bizta a szindiká
tusra, hanem a közelfekvő városok segélyével akarja 
azok előnyére keresztülvinni.

Ez föltétlen haladás, mert tudtunkkal a kincstár 
nem is olyan régen visszautasította egy városnak az

ajánlatát. Természetesen akkor még mindenki a 
szindikátus száz millióiban bízott.

Érdeme a pénzügyminiszternek, hogy a szindi
kátussal olyan megállapodást létesített, amely bizto
sította a kincstár szabadkezét. Igaz, ez az államnak 
több százezer koronájába került, de sokkal kisebb 
kár, mint egy szerencsétlenül megkötött üzlet.

Az expozé bőven foglalkozik az amerikai szak
értőkkel is.

Örömmel veszi tudomásul szakközönségünk 
majd, hogy az amerikai szakértők meghívása nem a 
kincstártól eredt. Ami sérelem és mellőzés ebben a 
tekintetben a magyar szakértőket érte, az nem az 
amerikai szakértők meghívása volt, hanem a magyar 
szakembereknek feltűnő mellőzése még az államtól 
kinevezett u. n. ellenőrző bizottságból is, amelynek 
feladata lett volna az amerikai szakértők munkáját 
az állam szempontjából is fontos irányba terelni.

Az amerikai szakértők a szindikátus felvilágosí
tásai alapján készítették véleményüket, azért fölötte 
kétséges, hogy ez a szakvélemény egyképen igazsá
gosan szolgálja-e az állam és a szindikátus vélt 
érdekeit ?

Kérdés, hogy ez a szakvélemény nem lett 
volna-e kedvezőbb, ha az magyar szakemberek rész
vételével jött volna létre?

Megelégedéssel kell följegyeznünk az expozéból, 
hogy a gáz körül lévő magyar szakemberek még 
az amerikai szakértők szerint is kitűnő és kifogásta
lan munkát végeztek. Tehát semmiképen sem volt 
indokolt az a szerencsétlen terv, hogy még a gáz 
föltárására is idegen szakembereket hozzanak.

Az expozéból megtudtuk, hogy a földgáznak 
Budapestre való vezetése nem bizonyult lehetetlen
nek, hanem egyelőre csak igen nagy rizikóval 
járónak.

Ez az amerikai szakértők véleménye. Minden
esetre érthető szakközönségünknek az a kívánsága, 
hogy az amerikai szakértők véleményét bocsássák 
közre.

Az államot a szindikátussal szemben most már 
semmi sem köti, tehát az óvatosság nem érthető. 
Szükséges tudni, hogy az amerikai szakértők milyen 
adatok alapján, komoly számítások alapján állapitot- 
ták-e meg azt, hogy a gázt most Budapestre vezetni 
olyan kockázatos vállalkozás-e?

Igaz, az amerikai szakértők esetleges nehezen 
indokolható pesszimizmusának megcáfolásával a 
szindikátus száz millióit a földgáz értékesítésének 
meg nem nyerjük, de legalább alkalmunk lesz ma
gunknak számot adni a földgáz országos kihasz
nálásának kockázataival.
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A helyi kihasználás, amelyet az expozé kilátásba 
helyez, szolgáltathat és szolgáltatni is fog igén érté
kes tapasztalatokat, azonban e tapasztalatok után 
sem lesz kevésbbé kockázatos a földgáz Budapestre 
való vezetése.

A csövezés költségei pontosan és kétségtelenül 
kiszámíthatók. Különben is a csőfektetés nehezebb 
és aránylagosan költségesebb része a gázkutak kör
zetébe esik, mert aki a viszonyokkal csak egy kissé 
is ismerős, az tudja, hogy a mezőség csúszós tala
ján a csöveket helyesen vezetni sokkal nehezebb, 
mint a Nagy-AIföldön át.

Le kell szögeznünk, az az észszerű és praktikus 
tanács, hogy először közelebbi helyekre vezessük 
be a földgázt s ott szerezzünk tapasztalatokat, nem 
az amerikai szakértők agyából pattant ki először. Az 
államkincstárhoz igen közel álló szakemberek han
goztatták ezt legelőször és pedig jóval az amerikai 
szakértők idejövetele előtt.

Természetesen magyar szakemberekről lévén 
szó, senki sem hallgatott rájuk. Végül még ezt az 
egy okos eszmét is az amerikai szakértőknek kell 
ajándékoznunk ?

A földgáz országos kihasználása tehát nincsen 
elejtve, csak annak ideje van kitolva, amig a tőke 
bele mer menni a kockázatba.

Helyénvaló tehát a városok feliratának az a 
kívánsága, hogy a földgáz kihasználása ügyében 
kormánybiztost nevezzen ki az állam, aki előkészítse 
az országos kihasználás nem könnyű feladatát.

A magyar városoknak pedig maguk iránti leg
főbb kötelességük, hogy ha a maguk erejéből nem 
képesek megcsinálni a gáz elvezetését, használják 
föl minden befolyásukat, hogy ez a nagyfontosságu 
kérdés rájuk nézve mennél hamarabb és minél gaz
daságosabban megoldassék.

Dicséretes cél Magyarország bányászati kincsei
nek fölkutatása. Ez kétségkívül fontos feladata az 
államnak.

A költségvetésben erre fölvett 110.000 koronával 
ugyan alig hisszük, hogy valami nagyon sokat 
lehetne csinálni. Igaz, sok kincs nincsen nálunk 
fölkutatva, de vájjon elmondhatjuk-e, hogy minden 
fölkutatott kincset fölhasználtunk eddig gazdaságosan ?

Az szomorú tény, hogy az állami fémbányászat 
deficittel küzd, de az nem mondható, hogy nálunk 
a fémbányászat üzletileg abszolúte nem volna jöve
delmező.

Mielőtt az állami fémbányászatot véglegesen 
átadnák a múltnak, szükséges volna valamelyes mo
dern módszerrel megpróbálkozni. Rendszert és eset
leg embereket cserélni, mert ma már mindenki előtt 
nyilvánvaló, hogy ez utóbbi két dolognak legalább 
is olyan szerepe van a deficitben, mint a rossz bá
nyászati viszonyoknak.

Csak ha ilyen módon sem tudnak segíteni, 
kell beszüntetni az állami bányászatot.

A selmeci bányászattal, ha nincs az államnak 
más célja, mint az elkorcsosult bányamunkásság 
megélhetésének biztosítása, akkor azt nem sokáig 
lehet feltartani. A deficit oly rohamosan fog nőni, 
hogy azzal birni nem lehet.

Bányászatot jövendő terv és cél hiján, csupán 
mint inségmunkát feltartani nem lehet Ezt a szak
embereknek őszintén meg kellett volna mondani 
a miniszter ur őkegyelmességének.

Az expozénak becsületes őszinteségét, ami a 
fém bányászatot illeti, nem lehet eléggé dicsérni.

Ezelőtt, akik az állami fémbányászatot jogosan 
kritizálni merték, üldöztetésnek voltak kitéve.

Most tehát a legilletékesebb helyről hallottuk 
meg a legilletékesebb bírálatot.

De szabad legyen megmondanunk, hogy az 
állami fémbányászat redukcióját először az igazgatás 
egyszerűsítésén kellene kezdeni.

Először embert keresni a reorganizálás meg
kísérlésére. Mert még mindenütt minden nincsen 
elveszve.

Mindenképen örvendetes a fémkohászat terén a 
modern technika vívmányainak alkalmazása. De a 
fémkohászatot fejleszteni, a bányászatot pedig redu
kálni, kissé furcsa politikának tetszik.

Bányászatunk jövedelmezősége szorosan össze
függ kohászatunk modern fejlettségével. Az elmaradt 
kohászatot és régen elavult beváltási tarifát még az 
államinál gazdaságosabb fémbányászat is megsinylené.

Az állami fémbányászatnál és fémkohászatnál 
még igen sokat meg kellene kísérelni, mielőtt át 
kellene egyes bányamüveket adni a múltnak. De ez 
a mai elavult rendszer mellett csakis úgy volna 
lehetséges, ha mindent és mindenkit elsepernének 
az útból, aki és ami akadálya a föllendülésnek.

Valóban, *arz állami fémbányászatnak legnagyobb 
szüksége lenne egy kormánybiztosra.

Az expozé az állami kőszénbányászat várható 
fejlődéséről számol be.

Örvendetes tényként kell ezt leszögeznünk. 
Megelégedéssel kell venni azt a kijelentését a mi
niszternek, hogy az állami szénbányászatot föltétle
nül állami kezelésben akarja megtartani. A terme
lendő 8—9 millió métermázsa szén, a miniszter 
szerint, bizonyos fokig szabályozólag fog hatni a 
szénárakra.

Az állami vasgyárak az egyetlen, a bányászat 
körébe tartozó üzem közül, amely üzleti fölösleggel 
dolgozik. „ ~

'A kereskedelmi viszonyokon kivül ebben való
színűleg része van annak a különböző rendszernek 
is, amely a vasgyáraknál uralkodik, ellentétben a 
fémbányászattal.

Az expozé után kétségtelenül változásnak kell 
beállani az állami fémbányászat üzemvitelében. Nem 
tudjuk ugyanis elgondolni, hogy ilyen mélyreható 
bajok után, amelyeket többé személyi érdekből ta
kargatni nem lehet, az egyedüli kísérlet az üzem
redukció volna a válság megszüntetésére.

Véleményünk az, amelyben igen alapos szak
erők is megszilárdítanak bennünket, hogy az állami 
fémbányászat más rendszerrel, több üzemi és igaz
gatási életrevalósággal, a modern bányászati mód
szerek meghonosításával az ország igerrsok helyén 
jövedelmezővé tehető.

A fémkohászat fejlesztése csak félmunka és 
elegendő bányatermény nélkül a kívánt eredményt 
nem érheti el vele a kincstár.

Az állami fémbányászat redukcióját, ha meg
mentésére nincsen már más mód, a szakközönség 
örömmel látja.

Véleményünk az, hogy még minden lehetőséget 
nem kísérelt meg az állam. Az eddigi módszerek és 
emberek megválasztásában nem volt szerencsés. A 
redukciót tehát meg kell előznie egy reorganizálási 
kísérletnek. Még pedig el nem nyütt emberekkel “és 
magánbányászati üzemi alapon.

Ha aztán ez sem segit, nyugodt lélekkel lehet 
siettetni a kincstári fémbányászat szomorú végét
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Uj eljárás érchulladék brikettezésére.
I.

Az uj eljárás apró ércnek, kemencepornak, fém- és 
vashulladékoknak és hasonló anyagoknak pl. darabos, 
szemes vagy poralaku kohászati termékeknek, vastar- 
tartalmu érceknek és hulladékoknak brikettezésére 
vonatkozik. A találmány lé i^ege abban áll, hogy a 
földolgozandó anyaghoz, kötőanyagok gyanánt oly 
oldatokat adagolunk, melyeknek bázikus sói az anyag
nak oly brikettezését teszik lehetővé, hogy a termék 
az olvasztókemence huzamának és hőjének hatása 
alatt összefüggését elegendő ideig megtartsa. Az ily 
brikettek előállítását célzó eddigi oljárások igen körül
ményesek és költségesek voltak, mert ezok szerint az 
anyagot elsősorban is szerves kötőanyagokkal való 
kokszolásnak kellett alávetni vagy magát a brikettozést 
nagy hőmérsékletnél foganatosítani.

A kötést lehetővé tevő ezen bázikus sókat már 
most az eljárás szerint azáltal vihetjük be a brikette- 
zendő masszába, hogy ehhez oly sókat adagolunk, 
melyek a masszában, ennok földolgozásakor, esetleg 
a bázikus anyagnak mésszel való közreműködése mel
lett, oldhatatlan vegyületeket (bázikus acetátot vagy 
szilikátot) képeznek kötőanyagok gyanánt, amikor is a 
mérz egyúttal a fölös nedvosség kiküszöbölésénél is 
közremüködhetik. A találmány tárgyának néhány gya
korlati foganatositási módját az alábbi példák mutatják.

Acetát közreműködése mellett az eljárást akként 
foganatosíthatjuk, hogy a briketteeendő vasanyagot 
ecet savas timfölddel keverjük és pedig a következő 
arányban: A sajtolandó anyag 1 kg.-jához vízmentes 
ocetsavas timföldnek, 1 liter vízben 5—8% aluminium- 
acetátot tartalmazó oldatából 1 0  cm3.-t adagolunk; a 
keverés után az egészet egy hydraulikus sajtó nyomá
sának vetjük alá és a sajtolás után kb. 100° C.-ra he
vítjük föl. Ekkor leválik az egyes vasrészecskék közötti 
ragasztóanyag gyanánt szolgáló bázikus aluminiumacetát 
és egyidejűleg ecetsav válik szabaddá. Az ezen vegyi 
folyamat közben beálló reakció a kövétkező :

I. A1 (OH-3 C 0  0 ) 3  +  Hs 0  =
=  A1 (OH) (Cl 1*3 COO)a+T3H® COOH.

Maga a szabad ecetsav már most tovább oldóan 
hat a vasra és ezzel ferroaco^átot képez a következő 
egyenlőt szerint:

II. 2 C Ha C 0  0  II +  Fe =
=  Fe (C Hs C 0  0 ) 2  +  2 II.

A fejlődött ferroacetátot a levegő oxygénjo tovább 
oxydálja és pedig részben ferriacetáttá: Fe(CH 3 COO)a, 
részben pedig vasoxydí Fe2 Oa, a követkőző egyen
letek sze rin t:

II. 6  Fe (C Hs C 0  0 ) 2  +  3 0  =
=■■ 4 F e (C II3 COO)3 +  Fe2 Os.

IV 2 F e C H 3 C 0 0 )s +  0  +
+  2 C Ili 0 0  0  II =  2 Fe (C H3 C 0  0 ) 3  +

+  H2 O.

A fejlődött ferriacetát azonban a jelenlévő vízzel a 
hő hatása alatt bázikus vasacetáttá alakul, mely a 
bázikus aluminiumsónak hatását előmozdítja és szintén 
kötőanyagként hat a vasanyagra.

Ezen reakció a következő egyenlet szerint megy 
végbe :

V Fo (C Ha C 0  0 ) 3  +  II2 0  =
=  Fe (0  H) (CII3 C 0  0 ) 2  +  C Ha C O O H .

A folyamatnál szabaddáváló ecetsav fokozatosan 
elpárolog és a részletezett lekötő folyamai mindaddig 
folytatódik, mig a szabad ecetsav egészen el nem t* 
vozott. Ebben a pillanatban a reakció befejeződött.

A jelen eljárást akként is foganatosíthatjuk, hogy 
az aluminiumacetáttal kevert sajtolandó anyaghoz ége
tett meszot adagolunk és azután a briketteket a sajtolás 
megtörténtével magukra hagyjuk. A brikettezésnek ezen 
módjánál a sajtolt anyagpak külön fölhevitésére nincsen 
szükség, mert a hozzáadagolt égetett mész az oldat 
vizét nyomban fölveszi, ezáltal megoltódik és az ekkor 
fejlődő absorpciohő hatása alatt a vegyi folyamat, azaz 
a bázikus aluminiumacetát képződése megindul és 
folytatódik.

A bázikus aluminiumacetát képződési egyenlete 
a következő

A1 (C1Í3 C 0  0 )3  +  Ha O =
=  Al OH ( C H 3 C 0  0 ) 2  +  CHs C 0  O H.

Az okkor szabaddá váló ecetsavat az égetett mész 
kálciumacetát alakjában leköti,minekfolytán aferroacetát 
képződése és az azzal járó reakciók nem következnek be.

VI. 2 CHs C 0  0  H +  Ca 0  =
=  C a ( C H 3 C N N ) 2  +  H 2 0 .

Ha az acetátot nem akarjuk közvetlenül a massza 
hatása alatt fölbontani, akkor azt abban fejleszthetjük 
is, amit egyszerű módon azáltal érhetünk el, hogy 
kálciumacetátot és aluminiumszulfátot használunk, me
lyekhez szilárd poralaku égetett meszet adagoltunk, 
amikor is a masszához még boraxot is adagolhatunk, 
ha vasat vagy hasonló anyagot rozsdásodás ellenében 
megvédeni akarunk. Az anyagot a keverés után sajto
lásnak és aztán, ha szükségesnek mutatkozik, kb. 1 0 0 * 
C. hőmérsékletnek vetjük alá.

A eljárás foganatosítására megfelelő ke vor ő dobot 
vagy keverő csavart használunk, melyben az osztályo
zott és egyúttal összekevert anyagot oly mennyiségű 
kötőanyaggal kevorjük össze, hogy a brikettezendő

Szivattyúkat és mérlegeket
gyárt m int k ü lö n leg esség e t é s  legnagyobb rak- Á rjegyzék ingyen  
tá r t ta r t  épület- é s  d iaphragm a-szivattyukban é s  bérm entve

G arvensw erke Wien, II., Handelsquai 130
191 [38)
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anyag 1 0 0  kgvjára a fölsorolt kötőanyagoknak kb. 
egy-egy literje jusson. Az anyagok ily arányánál a 
briketté egyesítendő összes részecskék még egészen 
átnedvesitettnek és igy a brikett a hatásos anyagnak 
maximális mennyiségét tartalmazza, mig az előállított 
kötőanyagból csak annyi van benne, amennyi éppen 
elegendő arra, hogy az összes részecskék a kellő 
szilárdsággal összetartassanak.

(Folyt, köv.)

HAZAI HÍREK. ^
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetése e hó végével lejár, 
hogy b. előfizetésüket meghosszabbítani 
szíveskedjenek, nehogy a lap további szét
küldésében fennakadás történjék.

Nyugdíjazás. Topscher Samu és Z^novitz Gu-ztáv 
főbányatanácsosok, benyújtották nyugdíjazásuk iránti 
kérésüket.

Államvizsgálatok a Selmecbányái főiskolán. A m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskolán folyó hó 1 0 -án, 17-én 
és 18-án voltak a tavaszi államvizsgálatok, amelyeken 
Barlai Béla dr., a főiskola ezidőszoriiiti rektora olnö- 
költ A kormányt Probstner Alfréd miniszteri tanácsos 
képviselte; megbízott vizsgáló szakférfiak voltak 
G yü rky  Gyula társulati bányaigazgató és Schréder 
Gyula nyugalmazott vasgyári igazgató. A vizsgálatra 
jelentkezők közül bányamérnöki oklevelet nyert Am 
brus Valér, Faludi Béla, Kiss Károly, Krausz Sándor 
és Szilágyi Jen ő ; vaskohómérnökit Balázs József, 
Hoznék Gyula, Kúrián Géza és Szlabey  Rezső.

Az E rdovidéki B ányaegy le t R é sz v én y tá rsa ság
köpeczi és baróti bányaüzemeit nagyszabású befek
tetésekkel fejleszti. Az igazgatóság elsősorban modern 
épületeket emeltet, amelyekre versenytárgyalást hir
det; kivitelre kerül egy központi iroda és bánya
igazgatói lakás a hozzátartozó melléképületekkel; a 
köpeczi és baróti telepen egy-egy rendelőhelyiséget 
és irodát építenek, ugyancsak egy irodahelyiség épül 
az aknánál is. A köpeczi telepen ezenkívül két kettős 
altiszti lakást melléképületekkel és huszonöt kettős 
munkás lakóházat fognak emelni a szükséges mellék- 
épületekkel. A kiirt versenytárgyalási hirdetmény 
lapunk más helyén van részletezve.

Az állami bányászat az 1914/15. évi költségvetésben.
Múlt számunkban közöltük T eleszky János pénzügy- 
miniszter expozéjának a földgázra vonatkozó részét, 
amelyet a képviselőház március 19-iki ülésén mondott 
el. A földgáz után Teleszky áttért az állami bányászatra.
1 1 0 , 0 0 0  koronát vettem fel a bányaigazgatóságnál 
bányakutatások m gyobb mértékben és rendszeresen 
való üzésére. Sajnos, hogy Magyarországon a bánya
kincsek kellően és rendszeresen felkutatva nincsenek.

Luftfilter

Azon eredmények, amelyek jelentkeznek, mióta e tár
cát van szerencsém vezetni és amióta a rendelkezé
semre álló eszközök keretén belül e kutatásokra az 
eddiginél nagyobb gond fordittatik, kedvezők. Fény
pontok az eggbeli petróleum előfordulásának kutatása, 
amely nagyon előnyös és nagyon kod vevő előfordu
lásnak mutatkozik és amoly nagy előfordulás nagyon 
biztató e tekintetben, hogy Eggbelltől lehuzédva egé
szen a Dunáig még jelentékeny petróleummennyiség 
áll rendelkezésére. Ezek az eredmények tehát csak fokoz 
zák törekvéseinket, amelyeket, amióta e tárcát vezetem, 
mindig ápoltam, hogy ugyanis az ország bányászati 
kincseit rendszeresen minél nagyobb mértékben, minél 
gyorsabban fölkutassák, hogy o felkutatott kincsek akár 
az állam, akár magánvál'alkozások által kihasználtas
sanak.

A bányászat terén ezt sokkal fontosabb teendő
jének tartom az államnak, mint a mai üzletileg abszo
lúte nem jövedelmező fémbányászatot. E tekintetben 
azon a nézeten vagyok, hogy fémbányászati üzemünk 
fokozatosan redukáltassck. Epén e redukezió keresz
tülvitele érdekében nagyon fontos, hogy lehetőleg más 
bányászati kincsek legyenek feltárhatók, hogy az a 
bányászlqkosság, amely évszázadok óta megszokta ezt 
a foglalkozást, ha rom is ugyanabban a keretben, de 
más keretben szintén bányászattal legyen foglalkoz
tatható. Ebben a tekintetben ugyan a tapasztalatok 
kedvezőtlenek, mert bámulatomra épen ott, ahol elég 
bánya van, a selmeczi kciiiletben, a bányamunkások 
más, mint az általunk megszokott bányamunkára alig 
vehetők igénybe, alig vállalkoznak. K* rosztülviendő 
azonban a redukezió föltétlenül, mert e tekintetben 
oly anomáliák clő’t állunk, amelyek megemlítését szin
tén nem tartom feleslegesnek. Nem tarlói felesleges
nek azért, hogyne tekintetben a közvélemény kiala 
kuljon és romé’cm, hogy a közvélemény kialakulása 
elő fogja mozdítani azt, hogy azt a programot, amelyet 
magam elé tűztem, megvalósítani. Mi a sclmeczi bá
nyászatot fentartjuk az ottani lakosság megélhetése 
érdekében. Ez helyes intézkedés, mert a kérdést meg
oldani csak úgy lehet, ha az ottani munkások m e g 
találják megélhetésüket, de szükséges gondoskodni a r 
ról is, hogy Solmeczbán}^ának, ennek a törekvő, és a 
múltban nagy szerepet játszó városnak virágzása is 
biztosíttassák.

A selmeczi bányászat é ente kerekszámban
1,700.000 korona deficittől dolgozott, amivel szemben 
a munkások tiszta korosete csak 1,400.00CT K volt. Fen- 
t*rtunk tehát egy veszteséggel működő bányászatot 
a munkásság érdekében és emellett többat fizetünk rá 
orro a bányászatra, mint amennyit a munkásság keros. 
A kérdés megoldása nagyon nehéz, mert Sclmecz- 
bánya kedvezőtlen fekvése folytán az iparfejlesztés nagy 
nehézségekbe ütközik. Kétségtelen azonban, hogy a 
selmeczi polgárság és munkásság fejlődé e érdekében

baut a l s  G. A. Schütz
besondere M aschinenfabrik

Abt.: Luftfilterbau

Spezialität W u r Z B I l ,  S a .
(1167|47)
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keresnünk kell egy más megoldást, amely nem ilyen 
irraczionális.

Ha Kapnikbányán a másfélév óta tervezett és ered
ményesnek mutatkozó beruházások végre lesznek 
hajtva, remélem, hogy a fémbányászat is jövedelme
zőbb lesz és ha nem is kamatot hozó, de legalább üz
leti felesleggel záruló mérleget fog fölmutatni, külö
nösen akkor, ha — ami szintén oly feladat, melylyel 
foglalkoznunk kell — fémkohászat terén a modern 
technika vívmányainak megfelelő berendezéseket m eg
honosítjuk. Hiszen fémszegény érczeink tekintetében 
igen fontos, h}gy az ércekben rejlő fémet a lehető 
legtökéleteson módszerrel vonjuk ki. Ma nálunk a fém
nek csak GOVo-át vonják ki, holott Ausztriában 80% át, 
sőt azon felül is. A kezdeményező lépések e tekintet
ben is megtöri éntok, amenyibon az eddigi mechanikai 
és tüzelési alapon nyugvó fémkohászati berendezé
sekkel szemben a nagybányai kerületbon ogy cyan- 
lugozási tolepot létesítünk, amely a modern technika 
vívmányai szerint fogja az érczet kiválasztani és amely
től üzleti tekintetben is igen kedvező eredményeket 
várunk.

Az állami kőszénbányászat kiadásai 121.000 ko
ronával csökkennek, főképen azért, mert a személyzet 
igen lényeges redukezióját hajtottam végre. A kiadá
sok csökkenésének megfelelően az üzleti mérleg is 
130 000 koronával javult. Ennek ellenére a jelen költ
ségvetés keretében a kőszénbányászat mérlege még
700.000 korona deficzitet tüntet fel, remélem azonban,
— minthogy az állami kőszénbányászat körülbelül egy 
év óta igen kedvező fejlődést vett hogy az 1914—
15-ik év folyamán sikerülni fog ezt a deficzitet telje
sen eloszlatni. A költségvetés realitása érdekében nem 
akartam olyan tételt beállítani, amely csak reményen 
nyugszik s nem pozitív tudomáson, de kifejezhetem 
azt a reményemet, hogy az 1914—15. évi költségvetés
ben sikerülni fog eltüntetni a deficzitet, sőt a jövőben 
bizonyos superplus is elő fog állani és a kőszénbá
nyászat, amelyet az állami kezelésben feltétlenül meg 
akarok tartani, idővel az államnak, ha nem is jól, de 
tűrhetően jövedelmező üzlete lösz, az 'általunk term e
lendő 8 —9 millió métermázsa kőszén pedig bizonyos 
fokig szabályozólag fog hatni # a kőszénárakra is.

A pénzügyi tárca kiadási emelkedésének túlnyomó 
része, tudniillik 9,900.000 korona az állami vasgyá
r a k r a  esik. Ezzel szemben azonban az állami vasgyá
rak bevételei is emelkednek 11,500.000 koronával, úgy 
hogy az á'lami vasgyárak mérlege 1,600.000 koroná
val javul és összesen 8,800 0 0 0  korona felesleget mu
tat fel, amely felesleg föltétlonül be fog folyni, miután 
az 1913-iki kedvezőtlen üzleti évben is 1 0  millió ko
rona volt az állami vasgyárak fölöslege, úgy hogy 
ezen a téren határozottan kedvezőbb előirányzatot te r 
jeszthettünk volna elő, amit azonban a költségvetés 
real tása érdekében mellőztünk.

Az O rszág o s M agyar B ányásza ti é s  K ohászati 
E gyesü le t B udapesti O sztalya f. hó 21-én tartotta 
meg rendkívüli közgyűlését az Országos Erdészeti 
Egyesület Alkotmány-utcai székházában a tagok 
élénk érdeklődése mellett. A rendkívüli közgyűlés 
tárgya az ügyrend módosítása volt. Az ügyrend- 
tervezetet előző számunkban hoztuk. A közgyűlést 
mint korelnök Gálócsy Árpád vezette. Napirend előtt 
az osztály jegyzőkönyvileg örökítette meg részvétét

Szende Lajosnak, az osztály tagjának elhunyta alkal
mából. Ugyancsak jegyzőkönyvileg fejezte ki az osz
tály részvétét Csermák Sándor tagtárs súlyos balesete 
fölött. Marton György előadó felvilágosítása és élénk 
eszmecsere után csekély módosítással elfogadták a 
bizottság által javasolt ügyrendet. A választmányi 
rendes tagok számát 3-ra, a póttagokét pedig 2-re 
szállították le. Az elfogadott ügyrend szerint nyom
ban megtörtént a választás. Alelnök lett Cséti Róbert, 
a Magyar Acélárugyár igazgatója, pénztáros Gergely 
Hugó, a Salgótarjáni kbrt. igazgatója. Rendes vá
lasztmányi tagul megválasztották Marton György 
kohóigazgatót, Róth Flóris bányaigazgatót és 
Zorkóczy Samu vasgyári központi igazgatót. Póttag 
lett Vizer Vilmos bányaigazgató és dr. Szeöke Imre 
főbányabiztos. Az osztály az anyaegyesület legköze
lebbi választmányi ülésén Vizer Vilmos bányaigaz
gatóval és dr. Szeöke Imre m. kir. főbányabiztossal 
képviselteti magát. A Schüller-féle vendéglőben tar
tott társasvacsora a szokott kedélyes hangulatban 
folyt le. Az osztály, amint értesülünk, a jövő hónap
ban testületileg megtekinti a Lánchíd építési mun
kálatait.

Az Urikány Zsilvölgyi közgyűlése. Az Urikány-Zsil- 
völgyi Kőszénbánya Részvénytársaság folyó hó 21-én 
tartotta közgyűlését Ullmann A dolf elnöklésével. A 
közgyűlés elhatározta, hogy az alapszabályszerü leírá
sok: 298.213 korona levonása után megmaradó 2,135.032 
korona nyereségből 1 0  százalékos (részvényenkint 
2 0  korona) osztalék fizetésére 1,600.000 koronát fordít, 
a rondes tartalékalapokra pedig, minthogy azok ösz- 
szego már elérte az alapszabályokban előirt magassá
got, ujabb összeget nem helyez, ellenben 300.000 ko
ronát az értékcsökkenési tartalék rendkívüli dotálására 
fordít, 1 0 .0 0 0  koronát az alkalmazottak nyugdíjalapjára 
ad, 28.289 koronát pedig uj számlára visz át. A 23. 
számú szelvényt március hó 23-ikától kezdve a szo
kásos helyeken 2 0  koronával fogják beváltani.
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A vállalat munkásviszonyai az elmúlt évben tartós 
javulást mutattak, úgy, hogy lehetséges volt a munkás- 
állományt a szükséges léts/ám ra kiegészíteni és azt 
az egész éven át fönn is tartani. E kedvező alakulás 
annak az elhatározásnak az eredménye, hogy a mun
kások bérét az elmúlt év tavaszán szorgalmi és telje
sítményi jutalmak alakjában újólag igen lényegesen 
emelték és ezáltal őket a termelés eredményében 
anyagilag is érdekelték. Részben ezen intézkedésnek 
köszönhető, hogy a bányák termelőképességének foko
zása érdekében évek hosszú során át eszközölt befekte
téseket most végre nagyobb arányban kihasználhatták 
és hogy a széntermelés az előző évi 513.750 tonnával 
szemben 643.000 tonnára emelkedett.

A lényeges emelkedés eléréséhez hozzájárult az 
elmúlt évben nyitott „Karolina44 elnevezésű uj bánya, 
mely úgy a termelt szén mennyisége, mint minősége 
tekintetében a hozzá fűzött várakozásoknak teljesen 
megfelel. Ugyancsak az elmúlt évben üzembe helyezték 
a harmadik 2 0 0 0  kilowatt teljesítményű uj gőzturbinát, 
amellyel a villamos központ kapacitása 7000 lóerőre 
emelkedett. A „Viktoria“-bánya. szénelkülönitője mel
lett durvaszenek mosására szolgáló szénmosót építet
tek, mellyel a durvaszén lehetőleg tökéletes palamen
tességét biztosítják. Az év folyamán 80, egyenkint 
kétlakásos munkásházat, valamint megfelelő számú 
altiszti lakást em eltek; építettek még a korszerű kö
vetelményeknek minden tekintetben megfelelő munkás- 
fürdőt és egy tökéletesen felszerelt mentőállomást adtak 
át rendeltetésének.

A szénpiac helyzete az elmúlt év túlnyomó részé
ben igen kedvező volt és abban csak az év vége felé 
mutatkozott némi visszaesés. A balkáni háború követ
keztében beállott gazdasági pangás és a kedvezőtlen 
pénzviszonyok ugyanis a gyáripari tevékenységet 
tudvalevőleg nagy mértékben korlátozták, mely körül
mény — a csökkent vasúti forgalommal párosulva — 
a szénfogyasztás mérvére sem maradhatott befolyás 
nélkül. Ezen tény, valamint a termelés fentemlitett 
tetemes emelkedése eredményezte azt, hogy az év 
végén némi szénkészletek felett rendelkeztek.

A vállalat kokszgyára az e’mult évben 472.280 
métermázsa pirszenet, 28.910 métermázsa kátrányt és 
10.810 métermázsa kénsavas ammoniakot termelt. A 
pirszénpiacon az egész éven át határozott szilárdság 
uralkodott, mely nemcsak az egész múlt évi termelés 
elszállítását, hanem a folyó év egész termelésének 
kielégítő árakon való eladását is lehetővé tette. A mel
léktermékek az elmúlt évben is könnyen és megfelelő 
árak mellett voltak értékesíthetők.

A motorikus hajtógépek mindinkább terjedő tér
hódítása és azon körülmény, hogy az azok üzemére 
főleg szolgáló benzin boszorzése már ezidőszerint is 
nagy nehézségekbe ütközik, arra indította a vállalatot, 
hogy egy évi 500 tonna termelő képességű benzolgyárat 
létesítsen, illetve a koksz- és melléktermékgyárat ezzel 
bővítse. A benzolgyár ezidőszerint szerelés alatt áll 
és előrelá’hatólag a folyó év első M ében üzembe is 
fog kerülni.

A vállalat közreműködésével alapított Sopronvidélti 
Kő énbánya Részvénytársaság brennbergi bánya- 
müvében a berendezések korszerűsítése és kifejlesztése 
az egész elmúlt éven át folyamatban vo-t. Ezen elő
készítő és berendezési munkálatok előreláthatólag még 
az egész folyó évet is le fogják kötni, lu y , hogy az 
azok révén a már is feltárt uj széntolepekből nyerendő 
nagyobb terme’és eredménye csak a jövő évben fog 
mutatkozni.

Sajnálattal jelentik a közgyűlésnek, hogy Pfeiffer 
Géza, aki mint a felügyelő-bizottság tagja évek hosszú 
során át igen érdemes te v é k e n y s é g e t fejtett ki, az 
elmúlt év szeptember havában elhunyt. Érdemeit jegyző
könyvben örökítik meg.

A társaság tisztviselői, altisztjei és szolgái nyug
díjintézetének vagyona 1913. évi december hó 31-én 
564.868 korona 42 fillér volt.

Az igazgatóságba mint uj tagot beválasztották 
Fuchs Richard ügyvezető-igazgatót, a felügyelő-bizott

ságba pedig S te m  Ede póttagot. A közgyűlést 
követő igazgatósági ülésen a társaság elnökévé ismét 
Bellescize Ferdinand vicomte ot, alelnökké pedig 
Ullmann Adolf-ot választották meg.

A Skoda-müvek mérlege. A Skoda-müvek igazgató
sága e hó 18 án tartott ülésén állapította meg a pilseni 
müvek 1913. évi mérlegét. E szerint 3,060.376 korona 
felszerelési leírás után a tiszta nyereség 7,621.602 ko
rona (előző években 5,656.000). Az igazgatóság elha
tározta, hogy az április hó 2 1 -ére összehívott köz
gyűlésen az osztaléknak 28 koronáról 30 koronára 
való felemelését fogja indítványozni. (Tizenöt százalék.) 
A tartalékalap dotálására 500.000 koronát szánnak, 
amivel a tartalékalap 4 millió koronára fog emelkedni. 
A szabályszerű tantiémek kifizetése után még fenn
maradó 654 ezer 2 1  koronát pedig uj számlára viszik 
át. A nyereség- és vcszteségszámla egyes tételei a 
következők: V agyon: Áthozat az e’őző évről 594 432 
korona, bruttó nyereség 14 millió 25.260 korona, ösz- 
szesen 14,6Í9.693 korona. Teher: Adók 1,999.045 ko 
rona, betegsegitő pénztári járulékok és balesetbiztosí
tás 6 6 6  ezer 139 korona, nyugdíjalap járulékok 395 
ezer 209 korona, épületek, gépek, eszközök és ingók 
értékcsökkenése 3,060.376 korona, kamatok 877.319 
korona, összesen 6,998.091 korona egyenleg, vagyon 
7,621 602 korona, mint tiszta nyereség.

A Magyarhoni Földtani T ársu la t április hó 1 -én, a 
Földtani Intézet előadó-termében szakü'ést tart. Elő
adnak Taeger Henrik dr., a Buda-Pilis-Esztergom 
hegység szerkeze1 érői, Kovács Antal Paraguay kőzet
tani viszonyairól, Vigh Gyula az acanthicumos rétegek 
ujabb előfordulásáról a Magyar Középhegységben. 
SzaJiülés után a választmány ülésezik.

Uj erdei iparvasqtak. Diósi Ignác Fia Lajos, nagy
váradi fatermelő cég, Barátos—Zágon—Jáhoros között 
erdői iparvasutat építtet. A földterületek kisajátítására 
vonatkozó eljárást Papolc községházánál e hó 24 én 
tartották meg.

A brassómegyoi Prázsm ár—M agyarbod'a között 
létesítendő ipar vasút építésére i észvény társaság ala
kult, amely a vonalmenti erdőségek kitermelésével fog 
foglalkozni.

K  KÜLFÖLDI HÍREK. X
Petróleum-monopólium Franciaországban. A francia 

képviselőház elé nemrégiben törvényjavaslatot nyújtót 
tak be a külföldről behozott nyers ásványolajok fino 
mitásának, valamint a külföldiül behozott nvers és 
finomított ásványolajok behozatali koreskedebnének 
„régié interessée“ alakjában való szervezése érdeké
ben. A javaslat szerint ezeknek az ásványolajoknak 
behozatala és finomítása Franciaország területén az 
állam kizárólagos joga lesz. Az állam azonban nem 
közvetlenül űzné ezen ipart, illetve kereskedelmet, ha
nem az engedőimet egy társaságra ruházná olyképon, 
hogy a társaság fölött az állam felügyeletet gyako
rolna és hozadékában az állam részesednék. A társa
ságba bevonandók lesznek mindazok a személyek és

KRSWER5? 
ISBKWEDO
fflDfESIÍIC

KRAYEP ElsTARSA
CSÁSI. ÉS NR. UDVARI SZÁUITÓK 
FESTÉK-KENCE-LAKK-OYAR 
6UDAPEST(KRN(ERFCSrÍKUDV\R)
VI , Váci-at 31.
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társaságok, akik és amelyek Franciaországban az em
lített iparral, illetve kereskedelemmel foglalkoznak, 
még pedig oly formán, hogy üzemeiket a társaság 1u- 
lajdonába bocsátják és a koncesszió társélvezői lesznek. 
Bevonják a társaságba azokat a francia gyarmatokat 
is, amelyek a területükön talált petróleumot hozzák be 
az anyaországba, Az állam szintén részesedik a társa
ságba í, az alaptőkének legalább egyötöde arányában. 
Az arányszámot egyébként az engedőimet kiadó kor
mányrendelet fogja, megállapítani. Azok a vállalatok, 
amelyek nem hajlandók a társaságban résztvenni, kár
térítésben fognak részesülni. Ezek szerint tehát 
Franciaországban a jövőben senki sem űzhet a 
petróleumipar vagy kereskedelem körébe vágó foglal
kozást az uj társaság jóváhagyása nélkül. De Monzie 
és társainak ezen törvényjavaslata dolgában a kormány 
még nem nyilatkozott ugyan, de minthogy a kormány 
épen most foglalkozik az állam jövedelmeinek szapo
rításával, valószínű, hogy az eszmét komolyan fon
tolóra fogja venni, különös tekintettel még a német 
birodalomban most készülő petróleum-monopóliumra.

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Teleszky über das Erdgas. Finanzminister Johann 
TebjszUy hat in seiner am 19. März im Abgeordnoten- 
hause gehaltenen Rede den Staatsvoranschlag für das 
Jahr Í914—1915 vorgelegt und kam in seinem Exposé 
auch dio Reihe auf das Erdgas.

Es wurden zur weiteren Schürfung von Erdgas, 
Petroleum und Kalisalz Kronen 132.000 präliminirt, 
und ferner wurden Kronen 100.000 zur systematischen 
Förderung der wissenschaftlichen Studien für die in
dustrielle Ausnützung des Erdgases aufgenommen. 
Das Ziel der Studien ist festjustellen, wio das Erdgas 
für industrielle Zwecke, besonders • auf dein Gebiete 
der chemischen Industrie erfolgreich ausgenützt wer
den könnte.

Der Minister will bei dieser Gelegenheit über die 
Ausnützung: resp. gegenwärtige Lago der Angelegen
heit orientieren.

Die in Amerika gemachten Erfahrungen beweisen, 
dass das Erdgas am besten zu Ha-u-lialtungs-, Beleuch- 
tungs- önd Heizungszwecken verwendet wird. Da boi 
uns in dor Nähe des Erdgasvorkommens grosse Städte 
fehlen, wo auf grossen Konsum gerechnet werden 
könnte, so dachte man, dass am ergiebigsten die 
Ausnützung bei uns nur dann möglich sei, wen i es 
gelingt das Erdgas nach Budapest zu leiten, da nur 
in der Hauptstadt der Konsum ein solch grösser wäro, 
um die Kosten der R ;>hrenleitung hereinzubringen. 
Der ursprüngliche Plan war, wenn sich das Erdgas zu 
Be’.euchtungs- und Behe zungszwecken rentiert, das

selbe unter dem Selbstkostenpreise zu industriellen 
Zwecken zur Verfügung zu stellen, dies war der 
Grundgedanke des Planes der wirklichen Ausnützung 
dos Erdgases für industrielle Zwecke. Bei dieser Go- 
egenheit konstatiert der Minister, dass dio Arbeiten 
der ungarischen Geologen und des Kolozsváréi’ Prü- 
fungsamtos die denkbar vollkommensten sind und dio 
grösste Annerkenrjung aller ausländischen Exporton 
errungen haben, doch musste er trotzt dor grossten 
Annerkonnung und Vertrauens zu den ungarischon 
Experten vor Aug* n halten, da es sich hier r icht nur 
um Staats-, sondern auch um Privatkapital handelt 
auch solche Sachverständige anhören, welche nicht 
nur mit der Theorie, sondern auch mit der praktischen 
Seite der Frage vollkommen vertraut sind. Solcho 
Sachverständige sind aber blos in Amerika. Dio 
Leitung des Erdgases nach Budapest ist aber nur 
durch Inanspruchnahme des Privatkapitals möglich, da 
die Investitionsbedurfnisso des Staates und der Anlei- 
hebodarf solch beträchtliche sind, dass os unmöglich 
ist bei jetztiger Zeit diesen noch künstlich zu steigern. 
Zu dio em Zwecke würde m n mehrere hunderto 
Millionen benötigen und hat der Minister eino sein* 
kapitalsfähigo onglischo Gruppe, welche Neigung hat 
auf dieses Geschäft einzugehon, als die r chtigste 
Lösung der Frage erachtet, diese englische Gruppe, 
hat sich zu diesem Zwecke mit den hervorragendsten 
Geldinstituten Ungarns vereinigt und dio zur D urch
führung der S'udien nötigen Vereinbarungen getroffen 
Die Gruppo erklärte sich bereit diese S* udien auf 
oigeno Kosten durchzuführen, mit der Voraussetzung, 
dass man im voraus garantiert, wenn dieso Studien 
zum Erfolge führen, dio Erdgasleitung ihr anvertraut 
wird, dies aber gleichbedeutend wäre mit der' Ab 
Schliessung eines sehr bedeutenden Gcschäf es, dessen 
W ert noch unsicher, aber später besonders wertvoll 
odor auch minderwert sich erweisen könnte, o'nc 
solcho Vereinbarung fand der Mini?tor wegen der zu 
grossen Verantwortlichkeit als unmöglich. Der Minister 
suchte eino andere Lö'im g und diese kar.ii blos dio 
folgende sein Das Syndikat soll dio Durchführung 
der Studien auf sich nehmen, dagegen vor pflichtet 
sich der Minister laut dem Er* obnisso derselben, falls 
die Erdgasleitung möglich wäre, mit dem Syndikate 
zwecks Abschluss des Geschäftes in Verhandlungen 
zu treten, ohne ei*i Obligo zu übern hmen.

Das Syndikat selbst hat amerikanische Experten 
auserkoren. Da dio Presse dieso Frar e olt sehr un
richtig darsto’lt, sagte der Minister, dass er das 
Bedürfnis habe dieso Angelegenheit klarzustellen. Djs
Syndikat hat die Exporten selbst auserkoren u» d hatte 
den festen Willen das Goschäft zu machen und dio For
derung go^t '11t ihm das Geschäft im voraus zu sichorn.

Demgegenüber äusserto sich das Syndikat, die 
Studicnsposon aus eigenem zu decken, dies ab< r tut
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nur der, welcher Vertrauen zum Geschäfte hat. Da so sich 
hier um ein Geschäft von mehreren hundert Millionen 
handelt, haben dio englischen Kapitalisten gewiss 
nur die besten Sachverständigen der Welt gewählt.

Die amerikanischen Experten haben nach griind 
liehen Studium festgostellt, dass die bisherigen Arbeiten 
die richtigst n und tadelloston sind, sio bestätigten dio 
Annahmen und Hoffnungen unserer Geologen, dass 
das Gasvorkommon ein sehr bedeutendes ist, doch 
war ihr Gutachten in Bezug auf den zweiton Teil kein 
sehr günstiger und zwar ist in Betracht zu ziehen, 
dass die Entfernung zwischen den siebenbürgischen 
Gasquellen und Budapest eine sehr grosso ist, ferner 
dio hohen Eisonpreise, die Kostspieligkeit der Loitungs- 
röhren und auch der Umstand, dass man in Budapest 
und überhaupt in Ungarn auf einen solchen Konsum 
von Erdgas, wio in Amerika nicht rechnen kann und 
zwar aus zwei Gründen : 1. woil unsere Städte schon 
auf Kohlonhoizung und auf Heizung durch künst
liches Gas eingerichtet sind, so da-s eine Erdgas
leitung auch die Kosten dieser Einrichtung zu amor
tisieren i enötigt wäre, w'as selbstverständlich in 
solchen Städten entfallen würde, wo eine Einrichtung 
direkt zur Ausnützung von Erdgas h e r jestelit wird;
2. war hier der Umstand in Erwägung zu ziehen, dass 
unser Publikum bei seinen konservativen Neigungen 
überhaupt eine Scheu vor Gasheizung hat. Dies geht 
auch darau* hervor, dass beispielsweise hier in 
Budapest dio Heizung mit künstlichem Gase im Ver
gleiche zur Kohlenheizung viel ökonomischer ist als 
in einze neu Hmerik'jni'Chen Städten, in denen gleich- 
woll die Heizung durch künstliches Gas vorgozo^en 
wird, während das boi uns nicht der Fall ist. Aus all 
diesen Gründen wäivn einerseits sehr grosso Inves
titionskosten, andererseits ein verhältnismässig viel 
geringerer Konsum in Rechnung zu ziehen, wodurch 
derzeit die Leitung des Erdgases nach Budapest sich 
a’s ein riskantes Geschäft erweist, dass wir gegen 
wärtig dio Hi-ffnung aufgeben müssen, das Erdgas 
nach Budapest leiten zu können. Dass war difi Ansicht 
der amerikanischen Experten und diese A n  iclit mus< 
auch der M inisterin den Tatsachen begründet betrachten.

Dies bedeutet aber keinesfalls, dass das Erdgas 
in absehbarer Zeit nicht nach B u d ^ e s t geleitet w er
den könnte, oder dass es überhaupt nicht dahin ge
leitet werden wird, also ist dio Leitung keine unm ög
liche sondern vorläufig nur mit zu großem  Risiko 
verbundene. Darum ist der Ratschlag der Exporten 
ein praktischer, dass man das Erdgas vorläufig nach 
den näher gelegenen Orten zu leiten, dort Erfahrun 
gen zu gewinnen, sowohl bezüglich dor Röhren
leitung, w e auch auf dio Inanspruchnahme des Gases, 
wodurch auch für die S^cho Reklame gemacht wird 
und wenn sich das Krdgas auf diese Art bewährt, so 
wird das Geschäft sich nach einigen Jahren als 
solches erweisen, in welches sich jeder umsichtige 
Kaufmann mit Beruhigung einlasson kann. Auf diese 
Art kan also davon z. Z. nicht dio Redo sein, mit dem 
Syndikat*, bezüglich der Ausnützung des Erdgases 
im ganzen Lande, Verhandlungen zu führen.

Unwahr ist auch, dass der Abschluss mit der 
Gruppe deshalb nicht erfolgte, weil dio Mitglieder 
unterein uider in Differenzen geraten sind, ebenso un
wahr ist, dass cinzolno Mitglieder des Syndikates 
grosso Voiteilo erringen wollten, weiters ist es unwahr, 
dass das S vn Jikat eine ungünstige Expertise erlangen 
wollte, um das Geschäft zu vorteilhafteren Bedingun
gen zu erlangen. Das Syndikat hat den Willen zum 
Geschäfte und wi 11 dio kleineren Röhrenloitungen 
legen um dann später dieselben zu zu einer grossen 
Landcsleitung entwickeln zu können.

Ungarische Städte äusserten den Wunsch, die 
Ausnützung dos Erdgases ihnen sicherzustollen, so
lange es sich um ein Geschäft handelte von mehreren 
MiHionen, war dies unmöglich, da die finanzielle Lago 
derselben keine solche ist, dass sio mehrere hunderto 
Millionen investieren könnten, nun ist aber dio Sache 
eino andere und handelt os sich darum jetzt nur einige 
Stä Ito mit Erdgas ?u versehen if. zw\ solcho, welche 
in der Nähe der Quelle liegen und wird die Legung 
dieser Leitung den betreffenden Städten angeboton 
und braucht man nicht mehr dio MitwT rkung des 
S ynd ika ts  in Anspruch zu nehmen, sondern dasselbe
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Prospektussal és felvilágosítással készséggel szolgál a
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den Städten Kolozsvár, Marosvásárhely, Medgyes an- 
zubieten, dáss sió die Leitung auf ihr Gebiet .selbst 
besorgen.

Bezüglich der Bedingungen wünscht der Ministor 
mit den Städten in Verhandlungen einzutreten und cs 
wird von den letztoren abhängcn, ob sie dieses An- r- 
bieton annohmen und ob dio finanzielle Fähigkeit der 
Städte dio Annahme dieses Anerbietens ermöglicht. 
Was den Minister botriffr, so wird er keinesfalls 
fiskalische Zwecke bei diesen Verhandlungen als 
mas-gebend betrachten, den er betrachtet dio Aus
nützung des Erdgases nicht als fiskalische, sondern 
ausschliesslich als wirtschuftlischo Frage.

Der Ministor wird seinerseits nur an dor einzigen 
Bedingung festhalten. Es muss ermöglicht werden, 
dass die zu errichtenden städtischen Leitungen vcm 
Staate zu jeder Zeit abgclöst worden natürlich ohne 
dass dadurch dio erworbenen Uechto der betreffenden 
Städte, insbesondere hinsichtlich dor weiteren Aus
nützung des Gasos irgendwio Abbruch erleiden. Dio 
Sicherung1 der Ablösung ist deshalb geboten, weil es 
auf Grund der Exportiso der amerikanischen Sach
verständigen, aber auch nach den b ?sherigon Erfah
rungen zweifellos erscheint, d iss die ökonomische 
Ausnützung der Erdgasquellen es erfordert, dass dio 
Exploitirung, wenn sio grössere Dimensionen annimmt 
möglichst in einer Hand vereinigt werde. Das soll 
durch dio Sicherstellung der Ablösung verbürgt 
werden. Im übrigen wird der Minister keine Bedin
gung stellen, welche die Vcrwiiklicliung der Erdgas
leitung in den Städten erschweren könnte.

( hristensen Niels Antal mérnök és gyáros mihvaukeci 
lakos 32i>39. számú

„Szívó és nyomószelep szivattyúk számára“
ciinii magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának gya- 
korlatbavótolc coljából belföldi gyárosokkal összeköttetést 
keres, esetleg szabadalmát eladja. — Bővebb felvilágosí

tással szolgál
K alm ár J. szabadalmi ügyvivöiroda Budapest , 

VI I , Rákóczi-ut 44. sz.

JJildcbrnndt Vilmos, mérnök , gross-liehterfeldei Ínkos 
-HŐSI. számú

„Vasutu jármű futótengelye által hajtott légszivattyú“
cimü magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának 
gyakorlatbavétele céljából belföldi gyárosokkal össze
köttetést keres, esetleg szabadalmát eladja. — Bővebb 

felvilágositással szolgál 
Kalm ár J. szabadalmi ügyvivő iroda, Budapest, 

VII. kér., Rákóczi-ut 44.

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft berlin-liclitenbergi 
cég 25477. számú

„Légfuvós homokszóróval kapcsolt légnyomásos fék“
cimü magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának 
gyakorlat bavétele céljából belföldi gyárosokkal össze- 
kötto ést keios, esetleg szabadalmát eladja, — Bővebb 

fo 1 vi 1 ágo s i tás sal s zo 1 gá 1 
Kalmár J  szabadalmi ügyvivő iroda Budapest, 

VII.  kér.. Rákóczi- t 44.

Bromberger Maschinenbau-Anstalt G. m. b. H.
Modem száiiitóbependezések ♦ pnnzenthal bei Bromberg
Minden nagyságú és teljesítményű berendezések tervezése s k iv ite le ..............  1 ' =  

Mindennemű transportörök, elevátorok minden anyag 
részére, továbbá szalagszállítók, szállitó- 
csigák, felvonók, daruk, mindennemű emelőgépek. 

Drótkötélpályák, elektr. ítiggővasutak, hajó- 
kirakodó berendezések, szén-, kőtörő és tárolóberen- 

,.....................dezések, továbbá minden egyéb szállítóberendezések.

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

Fabip  is  E r d t l f i  oki. gépészmérniih
Budapest, VI., Uáci-hörut 57/a. ♦  Telefon S -3 Z .

Szalagszállitóberendezés szabadalm. automatikus elosztókocsival

Szemüvegek. — Orrcsiptetők. — Távcsö
vek. — Látcsövek. — Hőmérők. — Raro- 

„ méterek, —  Nedvességmérők. — Fajsuly- 
mérők. — Pyrométerek. — Re^istráló 
légsulymérők, — feszmérők, — hőmérők 
és hnzatmérők. — Mérnöki műszerek. — 
Rajz- és mérőeszközök. —  Rajzasztalok.
—  Iránytűk. — Präcisios anemométerek.
— Védőszemüvegek. — Légzésvédők. —  
Árjegyzékek, ajánlatok azonnal küldetnek.

LIBÁL ÉS MÄRZ
----- 1 BUDAPEST. ~
F ő  ü z l e t :  Teréz-körút 5 4 . szám. 
F i ó k ü z l e t :  VIII., József körút 7 7 - 7 9 .  
Alapittatott 1846-ban. Telefon: 99-56 és József 49-39-
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100/1914. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Az Erdővidéki Bányaegylet r.-t. Köpeczi Bányaigazgatósága a bányatelepén eszközlendő 

építkezésekre nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A versenytárgyalás tárgyát képezi:
1. Egy központi iroda s bányaigazgatói lakás a hozzátartozó melléképülettel.
2. Egy rendelőhelyiség irodával a köpeczi bányatelepen.
3. Egy rendelőhelyiség irodával a baróti bányánál.
4. Egy irodahelyiség az aknánál.
5. Két kettős altiszti lakás melléképülettel a köpeczi bányatelepen.
6. Huszonöt kettős munkás lakóház melléképülettel a bányatelepen.
A bányaigazgatóság részéről kiköttetik, hogy az összes építkezések folyó évben teljesen 

használható állapotban átadassanak. Az 1. és 2. pontban említett építkezés folyó év október 1-én, 
a többi legkésőbben folyó év november hó 1-én átadandó.

Minden néven nevezendő anyagot vállalkozó köteles saját terhére és veszélyére beszerezni.
Az építkezéshez szükséges anyagok felszállitását Köpecz községtől a bányatelepig vállalkozó 

a meglevő iparvasuton dijtalanul eszközölheti.
Az ajánlatban ki kell terjeszkedni az összes munkálatokra s az ajánlati költségvetésben 

számokkal és betűkkel az egységár és vállalati összeg kiírandó, megnevezendők a fizetés és jót
állás feltételei, kijelentendő, hogy ajánlattevő az építkezésre vonatkozó általános és részletes válla
lati feltételeket ismeri és azokat érvényesnek elfogadja.

A bányaigazgatóság fentartja magának a jogot, hog^ mely munkák milyen mérvben legye
nek foganatositandók.

A részletes tervek és feltételek a köpeczi bányaigazgatóság hivatalos helyiségében a hiva
talos órák alatt bármikor megtekinthetők.

Az ajánlati versenytárgyalás

folyó évi április hó 10-én
fog a köpeczi bányaigazgatóság hivatalos helyiségében megtartatni.

Ennélfogva felhivatnak mindazok a vállalkozók, kik üzletük gyakorlására hatósági enge
déllyel bírnak, hogy a fent megnevezett építkezés elvállalására vonatkozó, kellően felszerelt zárt, 
lepecsételt borítékban elhelyezett ajánlataikat az ajánlati költségvetéssel együtt „ajánlat a 100/1914. 
sz. versenytárgyalási hirdetmény alapján a köpeczi bányaigazgatóság telepén foganatosítandó épít
kezésekre“ felirattal a kitűzött nap déli 12 órájáig a köpeczi bányaigazgatósághoz nyújtsák be.

Hiányos ajánlatok tekintetbe nem vétetnek.
Bánatpénzül (készpénz vagy alkalmas értékpapír) az ajánlati költségvetés kikerekitett vég

összegének 5%-a az Erdélyi kereskedelmi és hitelbank marosvásárhelyi pénztárába befizetendő, 
mely befizetés a nyugta csatolásával igazolandó.

Az igazdatóság fentartja magának a jogot, hogy ajánlattevők között az ajánlati összegre 
való tekintet nélkül szabadon választhasson, vagy az összes ajánlattevőket elutasíthassa.

Az ajánlattevők kártérítési vagy bármiféle igényt nem támaszthatnak.
Az a vállalkozó, kinek ajánlata elfogadtatott, köteles a munkálatokat azonnal megkezdeni 

és meghatározott időre pontosan elkészíteni.

Köpeczbányatelep, 1914 március 15.
Erdővidéki Bányaegylet r.-t.
Köpeczi Bányaigazgatósága.
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Transmissióliat
a legmodernebb kivitelben, 
gyűrűs kenésű olajtakarék 
Calypsol és golyós csap
ágyakkal. :::: Szab. Leffler

Tervez és szállít legolcsóbb 
=  árban =

H ronberger ]ózsef
oki. gépészmérnök

Hpest, ff., Enzsébet-tÉP Z.
mérnöki látogatás, költség- 

vetés díjtalan. =
T e le fo n  146—63.

S p e z i a l i t ä t

G a b d - k h ä u fe H p a ie n  
R edien-H ainm er-S tieie

sowie adle Stielarten 
liefert billigt

H olat—I n d u s t r i e  
L u d w ig  M üller

Neuiiadt ̂ .Itedl
(R heinpfaU .) v*.

(1132J41)

Oberurseli-Iokomotivok
benzin-, benzol- és spiritusz-üzemre. 

Bánya-, mezei és rendezői vasntakra.

WienWi 6u mpendorferst r.72. Ha érdeklődik, vagy ha rendel, 
hivatkozzék „A Bányára“

LANGEM ÉS WOLF
B udapest, 111., V áozi-kö ru t 59  a  I  Wien, X., L a x e m b u rg e rs tr . 53

Kérje azonnal díjtalan prospektusunkat a világhírű

eredeti „ O T T Ó “  benzin-lobemotivoMI eredeti „ O T T O “ - m o t o r o k r ó l .
■  bánya, erdei és iparvasutak számára. ■  ■  Tüzelőanyag: nyersolaj, benzin, benzol, szivógáz stb. ■

!!Elsőrangú gyártmány!! 
Leggazdaságosabb üzem!
Négyszáznegyvenkét ki
tüntetés, köztűk negyven-
■  négy állami.

(1171 |47|I1)



D E L B E G *
L É G S Z Ű R Ő K

funbodY^am ok é s  
kompressorok részére
u t ó lé r f \ e í e H e r \  t e l j e s í t m é n y ű e k .  

p e u ^ s c K  e_ L u f t  f i l t e r  - B au ;G es-rn jb > (|-1  

M  B r e s l a u  IH •^^nnrarmmir
M ag y aro rszág i képviselő:

FONÓ MIKLÓS
U j p e s h  V ir á g  u.16. 

T eleF or\:1*i0-10 .

P o ro s .k o rm o s

Csáki és Herbst
műszaki nagykereskedése, bányászati és kohászati cikkek.

Budapest, V
Országház-tér 4.

M a jelenkor legtökéletesebb robbantószere. Egyesíti magában az eddig ismert rob
bantószerek minden előnyét, azok minden hátránya nélkül. A „TITANIT“ előállí
tása, szállitása és raktározása teljesen veszélytelen. A „TITANIT“ robbantóereje 

mm és repesztőképcssége versenyez az eddig ismert brizáns robbanóanyagokkal. A 
„TITANIT“ használata teljesen veszélytelen. — A „TITANIT“ minden vonattal, minden állomásra szállitható. — A 
„TITANIT“ raktározását és használatát hatósági előírások és beavatkozások nem korlátozzák. — A „TITANIT“ előnyeit 
igazoló kísérleteket kivánatra költségünkön végeztetjük. — A „TITANIT“ ára olcsóbb, mint bármely más robbantóanyagé.
„Titanit“ Magyar Biztonsági Robbantóanyag R.-T. Budapest, V., Mérleg-u. 3.
T á v ir a t i  o lm  : T IT A R O B , B U ü A P E S T . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 9 5 2  [-f> 2 )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEL EFO N  4 5 - 3 1 .  SZ Á M .

„TITANIT

parkas-féie idomvasablak
a legjobb, 

legerősebb, 
legolcsóbb.

FIGYELEM 
FIGYELEM“
Költségvetés díjtalan!!!

Farkas és Társa
(1 0 5 8 1 1 4 )

vasszerkezeti 
:: gyár

B u d a p e sty VI., L eh e l-u tca  8 . s z .

J. Hl. VOITH
=*■ ■ ST.-PÖ LTEN .
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Kettős csavaralaku nyilkerék
Wüst-féle szabadalom.

Magyarországon képviseli:

SzéKely Oszkár
Budapest, VI., Vörösmarty-utca 43. Telefon: 99-84.
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MEGHÓDÍTOTTUK
a  VI L Ä G S T !

Teljes 
rednkciés 
hajtás igen 
nagy áttételi 
viszonyoknál.

Kedvező 
hatásfok 

96—98°/". 
Zajtalan járás. 

Nagy üzem- 
biztonság.


