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Bánya- és kohómunkásokról.
Apdreics János, az O. M. B. és K. Egyesület 

részéről megbízást kapott, hogy több fontosabb ügy
ben memorandumot dolgozzon ki. A nyugalmazott 
tisztviselőkre és az altisztekre vonatkozó javaslatait 
már régebben beadta. Mostanában adta be az alábbi 
javaslatokat:

1. TERVEZET.
A m. kir. állami és magánbánya- és kohómunkások 
fizetés, nyugdíj és egyéb ügyeinek rendezése tárgyában.

Az államgazdaság egyik legfőbb tényezője, az állam 
létének egyik főfeltétele a bányászat és kohászat, am it kü* 
Ionosén az irtózatosan dúló világháború bizonyított be.

A széu. réz, vas stb. a hadviselésben, ele az állam, sőt 
magángazdaságokban is nélkülözhetetlenek.

Az O. M. B. és K .' Egyesület választmányának meg
bízásából a inuokásokkal törtónt érintkezés alapján kíván
ságaikat a következőkben foglaltam össze.

A fold mélyéből ezek kihozatalával tűzben, rossz és 
robbanó légben foglalkozó bányászok, valamint az ezeket 
feldolgozó kohászok méltán megérdemlik, hogy a teljesített 
munkával ezidőszerint arányban nem álló bérviszonyaik á 
mai elviselhetetlen és folyton növekvő drágaságnak meg
felelően rendeztessönek. É rre vonatkozóan a kővetkezőket 
bátorkodom jav aso ln i:

1. A bányászatnál alkalmázott munkások részére két 
csoportra osztva, az alábbi táblázat szerint a szokásos 
szakmánymunkából eltekintve, urasági műszakban a fel
tüntetett bér, mint minimális müszakbér állapíttassák meg 
és p ed ig :

F ö l d a l a t t i  m u n k á s

I.

n .

ra.

ív.

v.

m*.

Lövőmesterek, felvigyázók

Vájárok

Segédvájárok

Csillések

Bánya-segédmunkások (pl. csatlós, 

b. koosis stb.)

Takarító fiuk

Uraa&gi mti- 
szakbér 8 órán 

kint

mini- maxi
ul AU s mái is

k o r o n a

T — 10'— I.
6*— u j
5*— III. ji

4 —
IV.
V

3*— VI. j 
VII. 1

2 '— ' VIII. •

K ü 1 m k á s

Urasági mü- 
szakbér"8 órán 

kint
mini maxi'
mális ÍEHÍ’̂

k o r o n a

G-— 12-—

G-— 91—

6-- 9 —
4 — i —

2-“  I 3 —
1-50 1 2-50
3-— 5*—

f 2'_ 4 —

t* A kohászatnál a megfelelő minőségek megfelelő bérei 
fizetendők. .

2. A bányászat és kohászatnál ezidőszerint a különféle 
társládák vannak hivatva a munkások rokkantsági és agg
kori, helyesen nyugellátását biztosítani. Ezek a társládák a 
mai korral egyáltalán meg nem felelnek, m iért is azok át
szervezésével a jelen tervezetem mellékleteként — egy tel
jesen különálló tervezetben foglalkozom. Mindenesetre joggal 
kérik a munkősok, hogy rokkantságuk, vagy szolgálati ide
jük  kitöltése után a jól megérdemelt nyugbérük által sze
rény megélhetésük biztosittassék.

3. Úgy a bánya, mint a kohászatnál a munkaidő egy
ségesen, az üzemi szolgálatban napi 8, a külső, helyesen 
segédüzemeknél napi 10 órában állapittassék meg.

4. Minden üzemhez a létszámnak megfelelő fürdő 
rendezgessék be.

5. A fegyelmi bizottságban a saját kebelükből általuk 
választottak által arányosan képviseltessenek.

6. Képviseltessenek az országgyűlésben, és pedig úgy, 
hogy részükre (saját kebelükből jelölt) legalább két választó« 
kerület biztosittassék.

kik a közópisk. 4. oszt., 
Napidiiasok \ vagy e*zel egyenrangú 

l végzettséggel bírnak
Xapidijasok { “ J  W ^ g v k  Által lép-

Vizsg. gépkezelők, bányáim ok ok, 
kiilső felvigyázók 

Iparosok 
Iparostanulók 
Küldöncök 
Napszámosok 
Napszámosnők

. És végül biztosittassék részükre a szabad egye
sülés joga.

In d o ko lá s .
1. Ha ma általában a munkásság egyes csoportozatát 

nézzük, dacára, hogy a munkás fizikumának igénybe
vétele a m unka veszélyessége, de az egészség szempontjá
ból a bányász és kohász foglalkozása egyedülálló, bérezése 
a legmostohább. Szinte kiáltó a különbség, ha csak pl. az 
erdőmunkások bőreit vesszük, akik napi 15—35 koronát is 
keresnek, a bányász és kohász napi 3—6 koronájával szem
ben. De áll ez még a nem bányászat vagy kohászatnál lsvo 
napszámosokkal szemben is,.

Méltányos és jogos, sőt mondhatjuk igen szerény kí
vánsága a bányász- és kohászmunkásságnak, hogy a terve
zet 1. pontjában feltüntetett bérekkel legalább szegényes 
megélhetése biztosittassék.

2. A nyugbér-ügyre vonatkozó indokolás is a külön 
tervezetben van előadva.

3. A munkaidőnek 8, illetve 10 órában való megálla
pítását illetőleg azt hiszem, elég a bánya- és kohómunka
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súlyos éa egészségtelen voltára mutatnom %mellett, hogy 
tapasztalat szerint rovidebb idő alatt a m unkás fizikai ereje 
is sokkal gazdaságosabban van kihasználva.

4. A fürdő berendezésére vonatkozó kívánság sem szo
rul bővebb magyarázatra, mert a sáros és piszkos bányász
é i  kohászmunkáknál egészségügyi szempontból elsőrendű 
szükségesség.

5. Az eddigi általános szokások szerint, ha valamely 
munkás véleményét, vagy csak panászát szabadon nyilvá
nítani merte, rendszerint egyoldalú birákodás alapján meg 
lett bünt< tve, — sok esetben munkából elbocsátva. A mai 
dem okratikus korban káros visszahatás nélkül ilyenek elő 
nem fordulhatnának, m iért is főként az egyoldalúság meg
szüntetése, — de az igazságosság szempontjából is a műn*

.kássá* e kívánságát jogosnak kell minősítenünk.
6. Ma már az iparos, földmives stb. m unkásság mind, 

.csak éppen a 80 Ö00-et számláló bányász- és kohászmunkás- 
ság nincs képviselve a  t r vény hozás bán. És m ert a saját 
érdekét helyesen képviselni csak Ő tudja, jogos az a kíván
sága is, hogy az országgyűlési képviselet részére biz- 
tosittassék.

7. A m unkásság általában éppen az eg .yeütfs révén, 
ma már vezetőszerephez jutott. Csupán a bánya* és kohó
munkásság elől van e lehetőség elzárva. Kötele ségünk 
tehát ezeket is e jogokhoz segíteni és megragadni a kezde
ményezést az egyesítésre, nehogy idegen szervezetek rag ad 
ják magukkal.

Ezek általánosságban azok a kívánságok, amelyek 
teljesítéséért minden lehetőt elkövetni kötelességünk, — 
m ert általános tapasztalat szerint, a földüüÍvesektől el
tekintve a kivándorlók zömét a bányászok teszik ki, 
amit megakadályozni csak úgy lehet, ha a szerény meg
élhetésükön kivül minden téren az Őket megillető “jogokkal 
is felruházzuk.

Miért is a felsorolt kívánságok teljesítését az illetékes 
tényezők jóindulatába, az 0 . M .B . és K. E. pedig nagy- 
becsü pártfogásába ajánlom.

2. TERV EZET.
A m. k ir . á llam i és  m a g án v á lla la ti b án y a m u n k á so k  

n y u g d íjü g y é n e k  re n d e z é s é t  illetőleg*
Általánosan ism ert tény, hogy a báqyájsz és kohász 

foglalkozása minden más foglalkozást tekintve, Összehason- 
hibátlanul nehéz és veszélyes.

Ez a tény, de az is, hogy a bányamunkásság általá
ban és állandóan életveszedelmek között végzi munkáját, 
«őt természete * megbetegedését is 90% bán a bánya rossz 
levegője, különböző és váratlanul változó hőmérséklete 
okozza, szükségessé teszi, hogy az évtizedekkel ezelőtt al
kotott s talán az akkori viszonyok között eléggé be válóit 
társíádai intézmény, amely a munkásság megélhetését m unka
képtelensége esetére biztosítani van hivatva, a mai világ
elveknek és megélhetési viszonyoknak megfelelően átszér
vé ztessék.

A mai társládák kifejezett célja a munkás aggkori, 
avagy rokkantsági, elhalálozása esetén özvegye és árvái el
látása, továbbá orvosi kezelésben és ingyen gyógyszerekben 
való részesítése.

Hogy a céljának mcgfe’eljen, az állami kezelésben levő 
társládák a tagoktól felvételi díj cimen az alapbér 10/o-át, 
előléptetés! dij cimen a két alapbér közötti különbözet 5%-át, 
nősüJési dij cimen minden nős tagtól 10 koronát, szabadsá
golás esetén az alapbérrel kiszámított havi bérének 12%-át 
szabadságolási dij cimen és végül állandó és folytonos já 
rulék cimen az egész kérését 6% -át vonja le. Ezzel szem
ben az állam bányabirtokbsi járulék címén a tagok folyto
nos járulékának megfelelő összeggel járu l a társládák fen- 
tartásához. Az orvosok járandóságait az állampénztárból fizeti.

A vállalatok kezelésében levő társládák általában 
ugyanazokat a járulékokat szedik a munkásoktól, a válla
latok azonban csak adomány cimen járulnak ágnak fentar- 
tásához kisebb-nagyóbb összegekkel. Úgy, hogy pl. az ál
lami üzemnél, ahol cca 400 állandó 6°/o ot fizető és 1000 
ideiglenes 8%-ot fizető társíádai tag van, az állam hozzá
járu lása az orvosok illetményein kívül évi 60000—70.000 
korona, addig egy 10:000 munkást foglalkoztató vállalat évi 
adománya a legritkább esetben haladja meg az 50.000 koro
nát és az orvosokat is a táraládák fizeti t .

Kisebb vállalatók a társláda neve alatt csupán beteg
segély zö pénztárt tartanak fenn, amélyhez a  munkások ősz- 
azes keresetük 3%-ával járulnak, a vállalatok pedig csak 
ritkán a : mérlegnek» esetleg nem várt jó eredménye után 
adakoznak pár ezer koronával.

A társládák állandó kiadásait a  tagoknak betegség 
esetén járTF kórpéüfce, a gyógyszerköltség  vállalatoknál az 
orvosok illetméöyéi, hyugbérék és végkielégítések' képezik.

A kórpénzek Uz alapbér 60%-ában vannak megálla
pítva. A vájár átlagos keresetét csak 120 korona, de van 
250 is, szakmányban vesszük, alapbére leggyakrabban 2—3 
korona között váltakozván 60—90 korona havi keresetnek 
60f/o*a fejel meg a kórpénznek. Az ingyen gyógyszerek k i
szolgáltatása, a hivatalos előíráson kivül, az orvosok lelki
ism eretitől iugg.

A nyugbérek, nevelési pótlekok és végkielégítések k i
szabása egyenesen megbotránkoztató, aminek részletezésé
hez azonban kitérni feleslegesnek tartom, hanem az átszer
vezést illető tervezetemben azoknak a mai viszonyoknak 
megfelelő rendezését fogom ajánlani.

I tt ki kell emelnem, hogy baleseteknél az állam taáy 
ezidőszerint is eléggé méltányos, amennyiben az illető tárca 
terhére is folyósít baleseti kártalanításokat, a vállalatodnál 
azonban ez sincs. A társládákat tehát minden körülmények 
között országos nyugdíj-, betegsegélyző és balesetbiztosító 
pénztárrá kell egyesíteni. Egyenlő munkát végző emberek, 
egyenlő elbánásban kell hogy részesittessenek. Az egyesítés
nek a következőképpen kellene történni:

1. Minden társláda aktiv és passzív vagyona bevonassék.
2. Minden állatni és magánvállalat kezelésében levő 

társládának, amennyiben aktiv Vagyona nem volna, a munka
adók kötelességévé tétessék, liojety meghatározott; &RU ä 
munkások számának és jáiulékainak megfelelő 5 (eáettegfiO) 
évi egyenlegének befizetésével az ezt ki nem tévő aktív 
vagyont kiegészítsék, vagy egészben az országos Byügdij- 
intézetbe befizessék.

Az állami altisztek, mint azt annak idejében tárgyal
tam, ezen intézményből ki veendők és az állami nyugdíj
intézetbe sorozandók.

A vállalati altisztek részére ehhez hasonló, de teljesen 
különálló b  az állami altisztek részére kidolgozott tervezet
ben levő táblázatnak megfelelő nyugdíjintézmény létesítendő.

A munkások járulékai az országos intézmény pénz
tárában is a kereset 6%  ában volna megállapítandó azzál, 
hogy a munkaadók ugyanannyival kötelesek hozzájárulni.

Nyugbérük százalékokban oly módon állapítandó meg, 
hogy a keresetük szabályozását célzó tervezetemben felso
rolt minimális napibérek alapján évi keresetük 300 nappal 
számiitassók.

(Például a vájár, aki szolgál 16 évet, napi alap
bére 6 korona, nyugbére $ következőképpen számítandó :
6X 300 *̂1800X k o r o n a  évi ayúgtrör.)

Mivel pedig a földalatti munkások 28 szolgálati évutfltn 
kell hogy nyerjék nyugbérként alapbérük 100%-át, a föld
alatti munkával eltöltött minden 7 hó teljes 8 hónapnak 
számítandó.

A nyugbérbe beszámítható szolgálati idő munkásnak 
csak a betöltött lő-ik életévtől számítandó.

A munkaközben történt baleset következtében beállott 
teljes munkaképtelenség esetén a munkás az akkor élvezett 
teljes alapbér lüO°/o ával nyugbérezendő. A részleges munka
képtelenségnél az 1907. évi XIX. t.-c. irányadó. Természetes 
betegségben elhalt m unkás özvegye életfogytig vagy újbóli 
férj hezmen étel óig a férj nyugbérének 2/a-át, az árvák 15-ik 
életévük betöltéséig annak Vio-ét kapják oly módon, hogy 
az özvegy nyugbére és az árvák nevelési járuléka együt
tesen a férjet megillető nyugbér 90Yo-át meg nem haladhatja.

Munkaközben történt baleset következtében elhalt m un
kás Özvegye a férj akkor élvezett 300 nappal számított napi- 
bérének (pl. 6X300=1800) Vs-át, az árvák ugyanannak Viö-ét 
kapják, amely járulékok együttesen e keresetnek 90*'ü át 
meg nem haladhatják.

Áz igy felemelt nyugilletni ínyekből — a létesítendő 
nyugdíjintézménynél esetleg előálló hiányt — esetről-esetre 
a munkaadók tartoznak a munkások és nyugbéresek számá
nak arányában vagy köteles hozzájárulásként, vagy kamat
mentes kölcsönként pótolni.

Főbb vonásokban ezek a létesítendő nyugdíjintézetnek 
kiemelkedőbb pontjai, amelyek a m unkásság megélhetésének 
biztosítása szempontjából okvetlen megvalósitandók.

A szervezetet illető részletes szabályok kidolgozása 
mindenesetre a m unkásság és az érdekeltek bevonásával 
hozzáértő és a jelenlegi szervezeteket is jól is merő emberfő* 
bizassék.

Kérem a tisztelt választmányt, bogy az előadottakat 
megszívlelni és m unkásaink érdekében mindent elkövetni 
méltóztassék, hogy aggkorukra becsületes megélhetésük 
biztosittassék,m iáltal bányászatunkat az oly káros kívánj 
dorlástól is megóvnék, mert mondhatjuk, annak egyedüli 
okát ebben kell keresnünk, mivel, amíg itthon keresetükből 
csak alig élhetnek, aggkorukra pedig csak koldusból lekét 
a  részük, addig a külföldön keresetükből aggköri megélhe
tésüket is biztosíthatják.

Andreres János,
nyug. min. tanácsm
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^  HAZAI H ÍR EK . ^
A miniszterelnök köszönet* a sajtónak. W ekerle  Sán

dor miniszterelnök M árkus Miksa udvari tanácsoshoz, 
az Újságírók Egyesületének elnökéhez levelet intézett, 
amelyben meleg szavakkal mondott köszönetét azért 
az  eredményes propagandáért, amelyet a sajtó a VII. 
hadikölcsön jegyzése érdekében kifejtett. A levél igy 
hangzik :

— A hetedik h&dikölcsönnek minden várakozást felül- 
jnuló eredménye ékesszóló bizonysága annak a rendíthetet
len őserőnek, amelynek segítségével a m agyar nemzőt oly 
mindeneket csodálattal eltöltő ellenállást fejtett ki a háború 
három és fél küzdelmes esztendejének megpróbáltatásával 
«semben. A m agyar nemzet életképességére vall, hogy a 
háborúval párhuzamoson folyó gazdasági harcban mindvégig 
hasonlóképp megállta helyét, sőt most, amikor ellenségeink 
már*mái' a végkímerülés tüneteit vélték rajtunk észlelhetni, 
sikerült a hetedik hadikölcsön jegyzését oly eredménnyel 
lezárni, amely nemcsak csorbithatlan erőnknek meg nem 
cáfolható tanúsága, de amely eredmény egyszersmind felér 
a  harctéren kivívott döntő győzelemmel is. Ama tényezők 
közül, amelyeknek kiváló tevékenységéhez fűződik ez az 
eredmény, a legelső helyek egyike illeti meg a magyar 
sajtót, mint amely az egész országot behálózó erejével irá
nyította a mozgalmat a biztos siker felé. Örömmel állapítom 
meg, hogy a m agyar sajtó — még pedig a napisajtó és a 
szaksajtó egyképp*— az első hadikölcsön kibocsátása óta ki
fejtett ismertető és propaganda munkájával a legszélesebb 
néprétegeket is felvilágosította a belső kölcsönök jelentő
ségéről s a mostani szép eredmény nagyrészben a sajtó 
e nevelő munkájának köszönhető* A hadikölcsön propagan
dájának nemzeti munkájából egyformán részt kért a sajtó 
minden orgánuma és örömmel haszuálom fel az alkalmat, 
hogy Méltóságod, mint, ag jujságiróegyesület elnöke előtt a 
m agyar sajtónak eme kiváló jelentőségű és hazafias ügy 
érdekében kifejtett megbecsülhetetlen közreműködéséért tel
jes elismerésemet fejezzem ki és kérem, hogy hálás köszö* 
netemet a sajtó mindén m unkásának átadni szíveskedjék. 
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 19X8 január hó 21 én. Wekerle,

Magyar vasbinya német kézben. A gróf Wenckheim- 
család egy német bányászvállalattal tárgyalást folytat 
a meny házai (Arad m.) vas- és mangánbányák el
adására nézve. A bányákért, amelyek jelenleg elha
nyagolt állapotban vannak, 1012 millió koronát 
Bernek.

A Reíehmann Ármln-féle Kőbánya r.-t. (Dftbricen) 
január 8-án tartott közgyűlése e vállalat cégét É szak- 
magyarországi Kőbánya és Magyar Tarmac  r.-í.-ra  
változtatta.
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A Magyarhoni Földtani Társulat január 30-án, a m. kir. 
Földtani Intézet üléstermében szak ülést tartott.

Az Ál'alános Villamossági közgyűlése* A Buda- 
pesti Általános Villamossági Részvénytársaság január 
26-án tartotta közgyűlését Fodor István dr. udvari 
tanácsos elnöklete alatt. Az évi mérleg 1,667.026 K 
32 fillér tiszta nyereséggel zárult. Osztalék és felül- 
osztalékra részvényenkint 25 K át fizetnek ki, 80.000 
K-át a társaság alkalmazottainak segélyalapjára utal
tak, mig a fennmaradó 95.769 K 12 fillért uj szám
lára iriák elő.

Magyar higanybánya. A régi alsókamaróci (Zem
plén m.) higanybányát — mint ezt tudósítónk közli — 
megvette egy konzorcium Varaonoi Higanybány a r.-t. 
néven, — a munkálatok már folynak, tavasszal hozzá
fognak az építkezésekhez, nyáron a kohó is épül — 
a vállalat több mint száz munkást fog alkalmazni.

A bányafa szállításának biztosítása érdekében a Fáért éke
sítő hivatal január 17-iki kelettel 499/A. sz. a. a küvvtkező 
rendeletet adta ki A Kaértékesitő hivatal mindazoknak a 
faanyagoknak, amelyek legalább 12 méter és legfeljebb 
7 méter hosszúság mellett V2 —15 cm. középátmérővel bír
nak, alainint 7 méternél hosszabb törzsek ama részeinek, 
amelyek a tönkökre való feldarabolás folytán az előbb meg
jelölt mérethatárok közé esnek, felíurészelósót betiltja és 
kötelezi az összes gözfiirész-tulajdonosokat és fatermclöket, 
hogy ily méretű készleteiket tartalék gyanánt kezeljék s 
ezekből egyéb szállításokat, mint a magyarországi szén- 
vagy egyéb bányákkal szemben érvényben levő bányafa- 
szerződések teljesítését, ne foganatosítsanak.

A Dynamit Nobel r. t. terjes2kedese. A Dynamit - 
Nobel r.-t. üzemének nagyszabású kiterjesztése végett 
megvette Reidner Zsigmond utódai pozsonyi cégnek 
Dornkappel dűlőben levő ingatlanait. A vételár
2 6 millió korona volt.

Nitrozus gázoknak koncentrált salétromsavvá való átaUki- 
tása. Nitrozus gázok tudvalevőleg igen gyorsan és majdnem 
kvantitative vétet nők fel koncentrált: k énsav által, amikor is 
nitroszilkénsav keletkezik.

Eddigelé m ár most lehetetlen volt ezen nítroszilkén- 
savból közvetlenül egyetlen folyamatban kor.centrált salétrom
savat előállítani. Azok a javaslatok, amelyek a nitroszilkén- 
savnak ezen célból okszidáló szerekkel való kezelésére vo
natkoztak, nem vezettek használható eredményre. A szokásos 
eljárás abban áll, hogy a nitroszilkénsavat tartalmazó kén
savat vízzel vagy vízgőzzel kezeljük, miáltal a nitroazilkón- 
sav kénsavvá és nitrozus gázokká bontatik eL A nitrozus 
gázokat azután abszorpciós tornyokban vizzcl kezeljük, ami
kor is, ha a gázok nagyon koncentráltak, legfel jobb 67°/n os 
salétromsavat kapunk. Ezen savat száritó szerekkel tovább 
kell kezelni, ba annyik nagyobb koncentrációját akar
juk  elérni.

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

BUDAPEST, L, B udafoki-ut 13533. hrsz. iTH. ^
Ólomkábelek. Villám világítási veze
tékek. Sodronykötelek. ElektroHtikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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Ezen célból a denitrálást saválló toronyban végezzük, 
amelybö felülről vezetjük be a nitrozet, inig a torony fene
kén salétromsavgozöket vezetünk be. A toronynak felső 
részébvn, amelyben a gázok a tornyot elhagyják, ekkor a 
nitrogén ok szidokon kivül a koncentrált salétromsavnak gá
zait is kapjuk. Célszerű a toronynak fenekén a salétromsav 
és vízgőz keverékén kivül még valamely gázt, előnyösen 
okszigéntartalmu gázt, pl. levegőt bevezetni, hogy a kén
sav által felvett salétromsavat kiűzzük.

A tornyot elliagyó gázoknak és gőzöknek sűrítése által 
vörös, füstölgő salétromsavat kapunk, amelyből az oldott 
nitrogénokszidóknak fuvatása révén erősen koncentrált, 
tiszta, színtelen salétromsavat kapunk. A denitráló torony
ból és a fuvatókészülékből kikerülő nitrogénokszidokat 
abszorpciós készülékben vízzel felvétetjük, amikor is az 
ekként keletkező vizes salétromsavat a fen1 említett módon 
nitrozetartalmu kénsav ujabb mennyiségeinek denitrálására 
használhatunk.

A kénsav, amely ezen eljárás szerint a denitráló- 
készüléket elhagyja, aránylag igen nagy, körülbelül 80°/o*os 
koncentrációval bir, szemben a szokásos denitráló eljárások
kal, amelyeknél a kénsavnak körülbelül 65°/o-os koncen
trációjára kell lemennünk, hogy valamennyi nitrogénok szi- 
dót kihajtsuk. Ez a különbség a salétromsavnak a denitrá- 
lásra való alkalmazásából ered. A salétromsav ugyanis 
okszidálóan hat a nitroszilkénsavra és ezt nitrozus gázok
nak szabaddá tétele közben, a következő egyenlet szerint 
bontja e l :

NHSOó+HNOa-= H2SO4 + N 2O4.
Ezen reakció a denitráló toronyban uralkodó körülm é

nyek között k van ti táti ve megy végbe, ha m ár a kénsavnak 
koncentrációja 80°/o ra  sülyedt.

Ezáltal lehetővé válik a kénsavat a szokásosnál sokkal 
kisebb mennyiségű vízgőzzel denitrálni. 60%-os koncén^ 
trációval biró salétromsav igen előnyögnek bizonyult.

A jelen eljárásnak leglényegesebb előnyei abban álla
nak, hogy nitrozetartalmu kénsavból közvetlenül kapunk 
koncentrált salétromsavat és hogy a denitrált kénsav arány* 
lag erősen van koncentrálva, úgy hogy azt jóval kisebb 
költségekkel lehet ismét a nitrozus gázok abszorbeálásához 
szükségelt erősségre hozni.

Közgyűlés« Hirsch és F rank , Budapest— Salgó
tarjáni Gépgyár és Vasöntö r.-t. február 14-én tartja 
meg XIX. évi rendes közgyűlését

Bányakatasztrófa Kaliforniában. Halifaxból jelenti a R eu te r: 
Sterartonban, az acadai szénbányákban borzalmas robba
nás történt.

Cégjegzési hir. Köolajűaomitógyár r.-t. F rey  Enjő 
tisztviselőjét cégjegyzési jogosultsággal ruházta fel.

A világ réztermelésé a világháború folyamán jelentős 
mértékben fokozódott. Az utolsó békeévben, 1913-ban 1 millió
66.000 t-ra rúgott a világ réztermelése, amely 1914-beri 
923.909 t ra  csökkent, majd 1915 bén ism ét 1,061.300 t-ra 
növekedett, mig azután 1916-ban 1,396.000 t-ra szökött fel. 
A legjelentősebb réztérmelő államok réztermelésének meny- 
nyisége 1913-ban és 1916-ban a következő volt:

1913. 1916.
Egyesült- Államok 556.000 t. 880.000 t.
Japán 73.100 * 90.000 „
Csile '39.400 w 66.500
Mexik^, 58.300 * 55.100
Spáiiyólország és Portugália ■54.600» 50 000
Németország v 25.300 w 35.000 „
Ausztrália 47.300 * 35.000 „
Oróis£óp$ág 34.300 * 16.000 ,,
A ir i i l i t^ ^ ^ t(ä :b 0 1  is látható, a világ rézszükségleté

nek kielégiféséfröh/az északamerikai Egyesült-Államoknak 
túlnyomó réaffcük van s réztermelés tekintetében" az utána 
következő legjelentősebb állam ’term elésersetíi . igéik haladja 
meg az Egye sült-Államok réztermelésének egytizedrészét.

Meghívó. A Magyarhoni Földtani Társulat február 6-ánr 
a m. kir. Természettudományi Társulat- üléstermében tartja 
meg 48. közgyűlését, a következő nap irenddel: 1. Szontagh 
Tamás dr. Elnöki megnyitó. X  Tiszteleti tag választása,
3. A Szabó emlékérem kiadása. 4. Emlék beszéd Lőrenthey 
Imre dr. választmányi tag felett. Tartja r Vadász Elem ér dr. 
örökös tag. 5. Papp Károly d r . : Titkári jelenté#» 6, A pénz- 
tárvizsgáló bizottság jelentése és költségvetés az 19Í8. évre.
7. Három választmányi tag választása az 1918. é?ré. 8. A 
Barlangkutató Szakosztály ügyrendjének módoéitáaá, k  A 
Hidrológiai Szakosztály évzáró ülése jegyzőkönyvnek fce-i- 
mutatása. 10. Esetleges indítványok.
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INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die Petroleumeinfuhr dér Niederlande1916. Konsiliar
berichte, die von Amsterdam nach Washington Ü. &. 
A. gegangen sind, beziffern den Eingang vön Petro
leum nach den Niederlanden im Jahre 1916 mit denr 
Geringst rekord von 413,000 Barrels, gegen 490,000- 
Barrels 1915, 719,307 Barrels 1914 und 888,600 Barrels 
1913 Die ganze Einfuhr des vorigen Jahres kam aus 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika, da die Pet
roleumausfuhr für jenes Jah r aus Russland und R u 
mänien verboten war. Verkäufe und Ablieferungen 
betrugen im Vorjahre 540,885 Barrels und übertrafen 
die des vorangegangenen Jahres um 56,490 Barrels. 
Infolge der hohen Frachtkosten und verminderten E in
fuhren stiegen die Preise von 8,76 Dollars pro Barrel 
(1915) auf 9,50 Dollars (1916). Vor dem Kriege hiel
ten sich dio Preise auf 5 bis 5,45 Dollars. Die Ein
gänge von 1916. schliessen 74,385 Barrels Gasöl und 
844 Schmieröl ein, gegen 114,521, bezw. 6033 Barrels 
1915. (The Petroletun Wötfd).

Neue Aktiengesellschaft in der Schweiz. Mit dem Sitze 
Zürich und einem Kapital von 10 Millionen Franken 
wurde! uter B'irma „Aktiengesellschaft für Montan
werte* eine Gesellschaft gegründet, die den ankauf, 
den Verkauf und die Verwaltung von W ertpapieren 
und Vermögenswerten aller Art für Rechnung der 
Aktionäre, insbesondere auf dem Gebiete der Montan*- 
und verwandter Industrien, ferner aber auch die Grün
dung von Unternehmungen aller Art und die Beteili
gung an solchen bezweckt. Eine gleichartige Gesell
schaft wurde mit 5 Millionen Franken unter der Firma 
„Aktiengesellschaft für Minen- und Metallwerte“ irr 
Schaffhausen neu gegründet Diese Neugründungen 
hängen mit der intensiveren Bergbautätigkeit in der 
Schweiz zusammen.

Argentinische Erdölförderung. W ährend noch im August
1916 die. Monatsförderung zirka 2350 Kubikmeter betrug ist,, 
diese in 1917 kamen aber neue gewaltige Masc hinen in Gangv 
die eine rasche Steigerung der Produktion erw arten lassen. 
Man hoffe hier im Jbhre Í918 auf 480.000 Tonnen und bis 
1920 fast auf das Doppelte dieser Förderung. Zur Verdrän
gung der Kohle im Lande wären freilich allein 2 i/2 Millionen 
Tonnnen Erdöl nötig. Heute ist in Argentinien Petroleum 
billiger als Kohle, trotz der doppelten Heiz kraft. In Rio 
Santiago bei Buenos Aires soll eine Staatsraffinierie mit 
zirka Millionen Kosten errichtet werden, nur fehlen 
einstweilen noch die Mittel zur Ausführung.

Premier Oil & Pipe Line. Der Londoner Verwal- 
tungsrat appelliert an die dortigen Aktionäre um 30.000 
Pfund Sterling, um einerseits den' direktor (Chárles 
Perkiris) zu bezahlen, andererseits die Schadensan
sp rü ch e  gegen Russland geltend zu machen.

Englische Erdölfelder in Russland sollen recht schwer die 
russische „Freundeshand" spüren. Der North Caucasione 
Óiífields L td sollen * Bloss " 90 Prozent Steuer vorgeschrieben 
sein. -Dabei muss^ sie* fortarbeitem, damit die Konzessionen1 
nicht eingezogen werden.


