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A magyar bánya- és kohóaltisztekröL
Irta: A ndreics János f min.

Bánja és kohóaltisztek) iiő'a a világon 
szat és kohászat létezik, windig iéteztek.

Magyar bánya- cs kohóaltiszíck 
csak 1867 ó'a vannak, mert akkor isg y  
által szervezett bányaiskolák oktatási nyelv ; agyár 
lett. A magyar altiszté5* azonban l.*i;>7-tő! iSSO-as 
évok végéig lassan kint csak az államnál tudtak tért 
hódítani, mivel akkor még sok külföldi alti- zt szolgát, 
akiket szerzett érdemeik miatt hirtelen q\távoliuu 
humaiii mus szempontjából nőm lehetett. Ép ugy 
állott az altisztek ügye a magán vállalatok na és 
magánvállalatok tulajdonképp e; \sak évtől
kezdje kezdi ék a magyar nyelven kiképzett isztok 
alkalmazni.

Ma már i*en ritka eseteket kivéve 
tistti állások magyar altisztekkel vannak 
már tényleg egyöntetű a magyar hí 
altisztek kara. Ezzel a karral most fog
lalkozni kell.

Magyarországon az utolsó statisztika
1. Műszaki altiszt a bányászainál 10
2. Műszaki altisct a kohászatnál 17ő

sszesen 2i7Í
Ebben az altiszti létszámban 1374, vagyis 0-3 

százalék oly alkalmazott van, aki szakiskolát 
zett. A kezelési üzemeknél alkalmazott báuva- 
altisztek számát ismét 2000-re lehet becsülni.

Az altiszti címet viselő bánya- cs kohó. 
gji&'mát bátran lehet 4000-re becsülni.

Egy ilyen hatalmas létszám megérdemli, hogy 
mértékadó körök vele alaposabban foglalkozzam

Az alfiszti kérdéssel én magam már 188*2 
lalkozom, a jó altiszteket nagyon szere 
a gyakorlat teién igen sokat tanultam.

Irodalmilag először 1894-ben kezd em foglalkozni 
velük, amennyiben egy igen terjedelmes »mór and u- 
mot nyújtottam be a nagybányai bányaegyesületi kon
gresszuson a belföldi bányaiskolák átszervezése ügyé
ben. Azonkívül javasoltam szénbányaiskolák létesítés 
is, amelyek Magyarországon még nem léteztek. Jav*, 
latomat egész terjedelmében elfogadták és az első 
bányaiskolát javaslatomra Pécsett létesítette a kormány.

1901-ben a magyar altiszti kérdést egy alapos

memon íjában tusnádi székely kongresszuson
tá nyaltat

K  ato.* alapján keletkezett a petrozsényi
szénbár Azonkívül engedélyeztek egy modern
vaskohó-:. koh iskolát. Yajdahunyad azonban, ame 
Ivet iái d11iii’j  ijbí megneveztem, nem volt elég

iskolai mgedélvek költségét egy gölnic- 
.)ányai élesített fémipariskola kapta.

E-zjn után kapUm 1902. évben a m. kir.
inet. E voltam az első, aki ezt a 

agyarországon magánszolgálatban kapta. Az 
esztendőben. 1914. évi egyesületi közgyűlé

sen ismét foglalkoztam az altiszti kérdéssel, de csak 
annyik  hogy ügynek az alapos megoldását

zaktáiv íi: ajánlottam.

Ire«. az u'olsó három évtizedben kevesen
fog!alicózta. altiszti kérdéssel.

A dobon irodalmilag foglalkozott vele
Unj du Vi bánya biz tos is, aki az altiszteknek egy
terv-'- -í/jya eimü lapban a szorosabb egyesük
lesi éa ajánlotta, mé? podig igen helyesen
kidolgozott .javas'atban.

as altisztek már mostan

minden gondolkodó lényt felrázott 
u^nki látja a veszélyt, mindenki 
’ánja hazáját támogatni. 

c^yesüléíO hazafias jóakaró irány- 
hasznos lehet, 

néze* írint ugy a kormány, mint a magán
atok szivt n fogják látni és pedig a következő 

okoki fogva
1. báim  és kohóaltisztek mindnyájan 

jó otl. ahol ők működnek, hazaáruló nincs. 
A .jrmáuy •Uíisztekben egy politikailag feltétlen

vbizh dő uiLiyar elemet bir.
2. Az altisztek az állam-vagyont gyarapító ősz- 

ályhoz taríóznak. A megbecsült állami vagyon az
• ■ oi The Egonom ist szerint a nagyobb államokban

a. következő
300 milliárd korona.

[*> ni ok SÚO
Né 'V'ái? 225
Franeiaors.?* 225

r>. Ausztria-Magyarország 110
6 . Oroszország . . . .  80
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Minden társadalmi osztály, amely az állam vagyo
nát emelni tudja, egyesüljön és támogassa a kormányt, 
hogy minél vagyonosabb és igy minél erősebb lehessen.

3. Mivel az Összes altisztek az állam hasznos ele
meihez tartoznak, tehát vagyongyarapítók, hallgassuk 
meg tehát az ő egyesült erőiknek szellemi produktu
mát az alant előadott nehéz problémában is.

Az „Economist“ szerint a háborút viselő országok 
állam adósága a következőképpen szaporodott:

A háború előtt 
volt millió kor. Most

1. Nagybritania . 15864 23352
2. Franciaországnak 30560 41472
3. Oroszországnak 21360 35040
4. Németországnak 5760 19440
5. A usztria-Magyar országnak 11760 20470
A háború — mint látjuk — nagy terheket okozott 

nekünk, produkáljanak hát az altisztek egyesült erő
vel nagyobb vagyont.

Oktassák a reájuk bizott 80.000 munkásembeit, 
hogy kell minél több vagyont produkálni és hogy az 
állam vagyonával takarékoskodni.

4. Ha szorgalmasan, józanul dolgoznak, senki sem 
fogja őket megróhatni, ha egyesülésük által képesek 
lesznek okos és tapintatos módon :

a) status viszonyaikat rendezni;
b) szolgálatukat szabályozni;
c) jövedelmeiket módosítani;
d) nyugdíjigényeiket biztosítani;
e) özvegyeiket és árváikat biztosítani;
f) iskoláikat modernizálni;
g) társadalmi helyzetüket javítani
Az altisztek engom igen gyakran szoktak felke

resni, mert tudják, hogy csak mérséklést és türelmet 
szoktam nekik ajánlani, mert a munkaadók eddig is 
szépen bántak az altisztekkel, mert tényleg igen sok 
altiszt van Magyarországon.

Eddig minden altiszt olyan“ bánásmódban része
sült, amilyent tehetségéhez képest megérdemelt.

Több altiszt fölkért engem, hogy az altisztek egye
süléséről írásban nyilatkozzam és hogy tanácsaimat ez 
ügyben a nyilvánosság előtt bocsássam közre.

Mivel dr. Hajdú főbányabirtos ur a múlt évben 
A Bánya cimü lapban az altisztek egyesüléséről már 
nyilatkozott, azért én is folytatásképpen szintén ezen, 
szakkörökben elterjedt, lapban készséggel nyilatkozom 
és felkérem a szerkesztőt, hogy szerény cikkemet 
adja közre.

Az én tanácsaim, melyeket én az altiszteknek a 
leendő egyesületükről adhatok, a következők

1. Az országos jellegű egyesületük székhelyét 
tegyék át haladéktalanul Selmecbányáról Budapestre, 
mert igy az országos jelleg jobban kidomborítható és 
minden tényezővel való érintkezés biztosítható.

2. Válasszanak itt Budapesten egy erős elnöksé
get, választmányt és mozgékony jogügyi és titkári, 
pénztári hivatalt.

3. Létesítsenek a vidéken hatalmas egyesületi osz
tályokat. Mindenütt, ahol legalább 12 egyesületi tag 
lakik, lehessen egy osztályt felállitani. Nézetem szerint 
lehet körülbelül 60 helyen ilyen vidéki osztályt lé
tesíteni.

4. Az egyesület tagja lehessen:

a) minden bányaiskolát végzett egyén, vagy bánya- 
iskolai tanuló;

b) minden bányaiskolát végzett, vagy nem vég
zett altisit;

c) minden feddhetlen jellemü állampolgár, aki a 
bányászattal Összefüggő foglalkozást folytat és társa
dalmilag véve arra érdemes;

d) jelesebb iparo>ok, kereskedők;
e) bármilyen rangú és rendű hivatalnok, tanító, 

tanár, lelkész, aki az altisztekkel rokonszenvez. Min
denáron oda kell hatni, hogy minél több tagja legyen 
az egyesületnek. A tagok száma nézetem szerint lehet 
úgy körülbelül 6000.

5. A tagsági dij ne legyen nagyobb évi G koro
nánál

6. Az egyesület társon magának egy szaklapot, 
amely hetenként megjelenik.

7. Az egyesület kérje ki az állam hathatós párt
fogását.

8. Az egyesület soha ne cselekedjék olyasmit, 
amivel a magánvállalatok tekintélyét vagy érdekeit 
megsértheti. A magánvállalatok mindennemű pártfogás 
sát biztosítsa minden tettével.

Ha tanácsaimat követni fogják, boldogulni fognak, 
ha azonban nem, akkor kár nrnden fáradtságért.

Jó szerencsét!

^  HAZAI HÍREK. ^
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetésük lejárt, vagy e hó 
végén jár le, hogy ászt meghosszabbítani 
szíveskedjenek, nehogy a lap további kiil■ 
désében fennakadás történjék.

K inevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Malenszky 
Károly főbányabiztost a nagybányai m. kir. bánya- 
kapitányságnál jelen állomáshelyén és a VII. fizetési 
osztályban való meghagyás mellett bányakapitánynyá 
kinevezte.

Vei$$ Berthold. A legértékesebb egyéniségek 
egyike dőlt ki az élők sorából. Ha egyszer valóban 
lesz virágzó magyar ipar, ami most még messze idők 
kérdése, ennek a valódi úttörőnek neve a magyar 
ipar történetében ragyogó betűkkel fog feljegyeztetni. 
Amikor itt semmi se volt, akkor volt bátorsága kez
deményezni merészet és nagyot. Amikor nem voltak 
tapasztalatok, amikor túlontúl kétes volt a siker, akkor 
alapitotta a ma virágzó hatalmas gyáripari vállalatokat 
s hogy ezek egytől-egyig fellendültek, ez mutatja leg
inkább, hogy Veiss Berthold fel tudta ismerni a va
lódi szükségleteket s az uttörés nehéz munkáját oly 
helyeken kezdette meg, amelyekkel hézagot pótolt. 
Hogy vasakarattal minden feltett szándékát keresztül
vitte és ez a vasakarat az ország üdvére volt csakis, 
hogy az akkori agrárius parlamentben is tiszteletet 
szerzett a magyar ipari érdekeknek, hogy idegen anya
nyelve dacára magyar nyelven tört lándzsát a magyar 
irodalomban eszméiért: mindez olyan glóriát fon Veiss 
Berthold homlokára, amely aligha fog elhervadni 
egy-két emberöltő alatt. Nem sablonos hízelgés ez 
a pár szó, amellyel róla megemlékezünk. Igazán ritka, 
igazán kivételes egyéniség hunyt el benne. Manfréd
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öescsével, aki a legintelligensebb s legnagyobb ka
liberű nagyiparos a monarchiában, együtt alapították 
a csepeli világhírű hadfelszerelési gyárat, az első magyar 
nagyobb konzervgyárat, a rózsahegyi fonó és szövő
gyárat, stb. Elnöke volt a Textilgyárosok Egyesületé
nek is és a Pesti Lloyd Társulatnak is. Ö alakította 
át a társulat Mária Valéria-utcai házát, ebben fényes 
modern helyiségeket rendezett be a Lioyd számára, 
az ő eszméje volt, hogy ebben a házban a közgazda
sági egyesületeket csoportosítsa. Nagy gyári telepei 
nek vezetését ké'sőbb egészen átadta Manfred öcs 
csének s ő maga képviselői mandátumot vállalt. Szá
mos a  „Pester Lloyd “-bán és a „Budapesti Napló“-ban 
írott cikkében pedig valósággal uj iránvelméke 'tt 
fel.. Ő alapította még a magyar konzervgyárat, 
és tölténygyárat Budapesten és Berlinben, szövő-

kötőgyárat Vácott, Selmecbányán, Kőszegen 
részt vett a fegyvergyár újjászervezésében, a Danubiu. 
hajógyár s a rózsahegyi fonó- és szövőgyár létesíté
sében. A nemzetgazdasági szakirodalom művelése 
mellett több önálló müvet adott ki, többek között 
takarékpénztárak reformjáról és az Osztrák Magyar 
Bank alapszabályairól írt könyvet. A utóbbi években 
súlyos betegsége miatt teljesen visszavonult a köz
élettől. Elhunytál özvegye, fia Béla, két leánya báró 
Madarassy-Beck Marcellné és erényi Ulimann Gyuiáuc, 
továbbá fivére, Veiss Manfréd nagyiparos gyászolják. 
Holttestét Budapestre szállítják vasárnap délelőtt
11 órakor helyezik örök nyugalomra Kerepesi-uti 
temetőben levő családi sírboltban,

Áthelyezés. Az „Unió“ igazgatósága Szooo^zJav 
Nándor zólyomi lemezgyári tisztviselőt hasonló niínA- 
ségbea Korompára helyezte át.

Hőseink. A Borsodi Szénbányák r.-t.-tűi fKazinc) 
a bevonultak közül a következők sebesültek meg 
Lagler Frigyes tanító, gyalogos, Kovács József írnok, 
tizedes, Drozd Jenő vájár, gyalogos, Sziman János 
Vájár, gyalogos, Lepkó Vavricsek István vájár, gyalo
gos, Feledi István vájár, tizedes, Danilesz János 
vájár, vadász. A fent felsoroltak egyrésze meggyó
gyulva csapattestéhez újból bevonult, másik része 
pedig még kórházi gyógykezelés alatt áll.

A marosujvári m. kir. főbányahivataltól vett 
értesülésünk szerint a bevonult munkásaik közül ez- 
ideig Nemes Hilláriusz és Lapozám Sándor halt e!. 
Bevonultak: Gebhard Ferenc m. kir. segédmérnök 
Körmöcbányáról. — Seyfued Ernő bányabiztos, tar
talékos honvédhadnagy sebesüléséből és azután kiállott 
tífuszból felgyógyulva február végén Sziszeken állo
másozó ezredéhez ismét bevonult. — Kinevezésben 
részesült: Jánk Sándor, a Borsodi Szénbányák Rész
vénytársaság bányagondnoka, a királydi 49. számú
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Béla alapit vány a 46.367-87 K. Osztalékszámla 1200 K 
Hitelezők 1,538.512 68 K. Nyereség- és veszteség*' 
száaila 11)13. évi egyenleg-áthozat 49.69872 K. 1914. 
évi nyereség 381.761 16 K =  481.459-88 K. Összesen 
6,337.603*29 K. Nyereség- és veszteségszám’a 1914. 
évi december hó 31-én Tartozik Költségszámla 
200.057*02 K. Nyugdíj-, munkásbetegsegélyzo és bal
esetbiztosi íási járulékok 37 194*76 ív. Leírások 120.472*88 
K. Adószámla 131.052 53 K. Szabadalmi dijak szám
lája 435452 k . K^matszámla 10 332 28 K. Kétes kö
vetelések számlája 3860 68 K. 1913. évi egyen!eg-át 
hozat 49.698 72 K. 1914. évi tiszta nyereség 381.761-16 
K 431 459 88 K. Összesen 938.784 55 K. Követel 
1013. évi nyereségáthozat 49.69870 K, 1914. évi nyers 
haszon 889.085-83 K. Összesen 938784'55 K. — A 
Budapesti Zsolnay-féle porcellái fnyencegyár r.-t. 
március 23-án tartja meg XIX. rendes közgyűlését.

A Skoda-gyár osztaléka. Mint értesülünk, a Skoda- 
müvek 1914. évi mérlegében csakis azokat az üzleteket 
fogják elszámolni, amelyeket a múlt év december vé
géig tényleg leszállítottak. A társaság hadserogszálli- 
tásáuak zömót ennélfogva csak az 1915 ről szrló záró- 
számadásban mutatják ki. A mostani eredmény ki muta
tás tehát a tavalyi üzlotévrői nem fog világos képet ad ■’

Fúzió A KoIui és Fried újpesti, valamint Kollár 
és társa budapesti aszfalt, kátrány, fedéllemez és ve
gyészeti cikkek előállítására berendezett gyárak, ame
lyeknek eddig egyedüli tulajdonosa Kollár Miklós 
volt és a morifalconei olaj-, kocsikenőcs- és vegyé
szeti cikkek gyára Kollár és Breitner A^onfalcone, 
amelynek eddigi tulajdonosai Kollár Miklós és Breitner 
Ede voltak, „Újpest és Monfalcone“ vegyészeti gyá
rak Kollár Miklós és Breitner cég alatt egyesültek. 
Breitner Ede ezentúl az egyesitett cég budapesti köz
pontjában fog működni. A központi iroda V., P o 
zsony i-uí 2. szám alatt van.

Cégjegyzési hírek. Salgótarjáni Köszénbánya i\-t. 
Law ntr  Károly, Haris Jenő és Lemberg er József tár
sasági tisztviselőknek cégjegyzési jogosultságuk be
jegyeztetett. Magyar Általános Kőszénbánya r .- t  
Willoncr  Géza és Báron Imre társulati tisztviselőknek 
-‘égvezetői minőségűk és alapszabályszerü cégjegyzési 
jogosultságuk bejegyeztetett. — Magyar Homoktégla- 
ipar r.-t. megszűnése bejegyeztetett. Brúnó Izzó- 
fény r.-t. Fischer János igazgatósági tag ebbéli minő
ségének s cégjegyzési jogosultságának megszünéso 
bejegyeztetett. — Schlick—Nicholson gép  , wag gon- 
és hajógyár r.-t. Janker  Géza társasági tisztviselőnek 
a „per procura“ toldattal való alapszabályszerü cég
jegyzési jogosultsága bejegyeztetett. — Magyar zsirkö- 
bánya részvénytársasága Doelter dr. Cornelius igaz
gatósági tagnak ebbeli minősége és cégjegyzési jogo
sultságának megszűnése bejegyeztetett.
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K  DEUTSCHER BERICHT. K
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

D ynam it-N obe l  A .-ß  Der Verwaltungsrat der 
Aktiengesellschaft Dynamit-Nobel hat in seiner 
Sitzung beschlossen, der für den 8 .% April dieses 
Jahres einzuberufenden Generalversammlung vorzu
schlagen, für das Jahr 1914 eine Dividende von 100 
Kronen per Aktie wie im Vorjahre zur Verteilung 
zu bringen, 1,500.000 Kronen für Abschreibungen
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zu verwenden wie im Vorjahre, 100.000 Kronen zum 
Zwecke von Wohlfahrtseinrichtungen für die Arbeiter 
gesellschaftlichen Fabriken zurückzustellen und
850.000 Kronen auf neue Rechnung vorzutragen.

Oberungarische Berg- und Hüttenwerksgesellschaft.
Die Direktion der Oberungarischen Borg- und Hütten
werksgesellschaft hat die Bilanz für das Jahr 1914 
festgesetzt und beschlossen, der Generalversammlung 
vorzuschlagen, von dem vorjährigen Reingewinn den 
Wertverminderungsfonds mit 185.715 K. den ordent
lichen Reservefonds mit 100.000 K, den Pensionsfonds 
mit 32 281 K zu dotieren und als Dividende 600.000 
K, das ist 30 K per Aktio, zu ver/eilen. Im letzten 
Jahre betűig die Dividende 28 K. Überdies war aus 
dem Wertverminderungsfonds eine Ausschüttung vou 
30 K per Aktie geleistet worden. Diesmal wird eioo 
solche Ausschüttung nicht vollzogen, die Divi
dende aber um 2 K erhöht. Es war bereits im letzen 
Jahre mitgeteilt worden, dass im heurigen Jahre in 
folge der bedeutenden Erfordernisse für Investitionen 
auf eine weitere Reservefondsaussehüttung nicht mehr 
zu rechnen sein wird.

Deutsche Erdölproduktion. Der Gastwirt Brederlow 
Marwitz (Pommern) hat angeblich eine Petroleum- 

quolle in seinem Ilause erschlossen und macht damit 
gute Geschäfte (da warscheinlich das Gel schon vor
her raffiniert wurde). Nun soll ihm ein Konsortium 
für das Grundstück 100.000 Mark geboten haben, 
wenn Brederlow sich mit dem Abschluss nicht beeilt, 
ist seine „Quelle“ erschöpft. Die Bohrungen nach 
Erdöl in Greifenhagen geben gute Resultate, das ge
wonnene Del wird bereits geprüft.

Rumänische Erdölproduktion. In Bana-Moreni wurden 
in dem Schacht 501 der Petroleum Mij. Orion in einer 
Tiefe von 356 Meter die Maschinerien aufgestelt. Die 
Produktion im Schacht 505 beträgt infolge von Erup 
tionen fünf Waggons pro Tag, 506 liefert 14 000 Kilo
gramm pro Tag. Im Bohrloch 507 ist ein pp Tiefe von 
710 Meter das W asser abgeschlossen. In Chiciura hat 
Schacht 305 eine Tjefo von 160 Meter erreicht. — 
Dio Produktion ist in Rumänien wieder etwas zurück- 
gegangen und beträgt gegenwärtig zirka 550 Waggons 
täglich, der Export ist noch immor eelir beschränkt.

BÁNYAFELŐR
jó fizetéssel kerestetik, aki ércbányászatban 
jártassággal bír, hadmentes és a magyar 
nyelven kívül a románt is beszéli. Pályázók 
végzési és eddigi működési bizonyítványaik 
másolataival felszerelt ajánlatukat „A Bánya“ 
kiadóhivatalához kettős borítékban „Érez“ 

jelige alatt küldjék be.
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