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A magyar bányászok és kohászok 
és a „ Szociáldemokrata Párt11

A szociáldemokrata párthoz eddig a mun
kások legnagyobb része, az altisztek kisebb 
része és néhány mérnök és tisztviselő tényleg 
már csatlakozott. E hő elején Bányai Béla 
dr fővárosi ügyvédnél „A Bánya“ cimü szak
lap szerkesztőségében bizalmas értekezlet volt 
és ez alkalommal az a nézel jutott túlsúlyra, 
hogy az összes tisztviselők, altisztek és mun
kások a legrövidebb idő alatt lépjenek be a 
szociáldemokrata pártba, hogy igy az össz- 
szervezés lehetséges legyen. A nagy munka 
megindult és remélem, hogy tényleg eredmé
nyes is lesz.

Időközben azonban a munkák a vidéken 
már megkezdődtek és igy Bányai dr biztos 
eredményre számíthat.

Hogy a mozgalom miképpen lehetséges, 
azt a legjobban bizonyítja a következő irat, 
melyei a mai napon a Zsilvölgyből postán 
kaptam:

1. Kivonat a Magyar Bánya- és Kohó
munkások Orsz. Szövetsége ,,Szellemi Mun
kások Szakcsoportjának ‘ 1918 december 3-án 
megtartott választmányi ülésén felvett jegy
zőkönyvből.

2. Elnöklő alelnök kéri a választmány 
hozzájárulását arra nézve, miszerint keres
tessék meg a szociáldemokrata párt, valamint 
a bányamunkások országos szövetsége, hogy 
a szövetség kebelében, a Zsilvölgyében már 
megalakult és mintegy 800 tagot számláló 
szellemi munkások csoportja részére központi 
vezetés szerveztessék, hogy igy a sajtóval az 
ország többi részeiben levő (bányász-altisztek) 
szellemi munkások is a szervezkedésre felhív
hatók legyenek és érdekeik egy központi veze
téssel képviseltessék magukat.

A választmány áz elnök előterjesztésé
hez egyhangú helyesléssel hozzájárul. A ki
vonat hiteléül: Négy megfelelő aláírás.

3. Méltóságos Andreich János miniszteri 
tanácsos urnák, Budapest. Szives tudomásul
vétel végett közöljük és kérjük Méltóságo
dat, szíveskedjék a címzett elnökségekkel a 
megértő érintkezést keresni és az ügyet lehe
tőleg sürgősen dűlőre juttatni. Lónyaí-telep, 
1918 december 5-én. Kiváló tisztelettel: elnök, 
titkár, alelnök, jegyző.

A szociáldemokrata párt tekintetes El
nökségének, Budapest. A Magyar Bánya- 
és Kohómunkások Országos Szövetsége 
tekintetes Elnökségének, Budapest.

A tisztelettel becsatolt jegyzőkönyvi ki
vonatot azzal a kéréssel juttatjuk a tek. 
Címhez, miszerint a közös cél, a bányász- es 
kohász szellemi munkásságnak egy táborba 
való egyesítése érdekében szíveskedjék oda
hatni, hogy a Magyar Bányász- és Kohász
munkások Országos Szövetségének keretében 
a szellemi munkásság (altisztek és napklijas 
alkalmazottak) részére is központi vezeies 
szerveztessék.

Mivel pedig úgy a szellemi, mint a fizi
kai munkásság érdekeit hosszú idő óta egye
dül és önzetlenül egyetlen szakember igyeke
zeti sajnos, a szervezettség hianyában 
csekély eredménnyel előmozdítani, amely 
működése miatt nagyon sok inzultust, sőt 
ekszisztenciális sértéseket kellett elszenvednie, 
kérjük a tek. Cimet, amennyiben a szervezet 
egyéb érdekeivel nem- ellenkeznék, a szén- es 
fémbányászattól, valamint a kohászattól a 
központi vezetőségbe általunk választandó 
1 — 1 kiküldött élére elnökké Andreich János 
nyugalmazott miniszteri tanácsost megnyerni.

A központi vezetés szervezésének sürgős 
szükségességét napról napra jobban érezzük, 
mert olyan halasziást nem tűrő ügyek elinté
zését kell szorgalmaznunk (nyugdíjügy, fize
tés rendezés, szolgálati pragmatika), melyek 
igazságos és helyes megoldása, az illetékes 
hatóságokkal való közvetlen érintkezés hiá
nyában szinte lehetetlenek. Vidékről pedig az
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ilyen érintkezés kizártnak mondható. De sür
gős szükség van a központi vezetésre azért 
is, hogy egy a mai kornak megfelelő és he
lyes irányú szaklapot kreálhassunk és foké- 
pen, hogy az ország összes bányász- és ko
hász szellemi munkásait a szervezetben egye
síthessük.

Szives és sürgős intézkedésüket ismé
telten kérve, vagyunk: elnök, jegyző, alelnök, 
titkár Lónyaitelep, 1918 december hó 5.

A fenti iratokban kívánt lépéseket meg
indítottam és azt hiszem, hogy az eredmény 
mindenesetre kedvező lesz.

A n d re ich  J á n o s9
ny. miniszteri tanácsos.

^  HÁZAI HTREK. ^  

E iőfizotési fö lhívás.
F e lk é r jü k  azon  tiszte lt előfize

tő inket, k ik n e k  előfizetése e hó vé
gével lejár, hogy b. előfizetését m eg
hosszabb ítan i szívesked jenek , n e 
hogy a  lap  küldésében fe n n a k a d á s  
tö rtén jék .

Cégjegyzési hírek. Egercsehi kőszénbánya r.-t. 
Kövesdi Pál tiszt visel őjét-cégjegyzéssel ruházta fe l;
— Magyar Gépgyár Részvénytársaság Brand u. Schul- 
Her Bartal Aurél igazgatósági tagját a cégjegyzékből 
töröltette.

Közgyűlések. December 2o-án Roits István és Első 
Brüni Gépgyár r.*t. december 27-én: Magyar Vastermék 
és Vashulladék Kereskedelmi r.-t. december 28-án:
Ganz és Társa Danubius Gép-, Vaggon- ós Hajógyár r .- t.;
— december 30-áti: Koburg Fiilöp herceg féle Bánya- és 
Kobócnüvek r  -t. december 31 én Beocsini Cementgyár 
Unió r.-t.

Az állami vasművek uj igazgatója. Az állatni vas
müveknek a pénzügyoi ini8z téri um ügyköréből a keres
kedelmi minisztérium ügykörébe történt átutalásával 
kapcsolatban az állami vasmüvek központi igazgató

jává a nyugalomba menő Vajkay  Károly miniszteri 
tanácsos helyére Lázár Zoltáu okleveles kohó mérnök 
kerül, akinek a minisztertanács egyúttal a miniszteri 
tanácsosi cimet és jelleget adományozta.

A román szénbányászat német kézben. A román 
szénbányászat eddig csak lassú tempóban fejlődött, 
úgy hogy Románia mintegy három millió métermázsa 
szén behozatalra volt utalva, hogy ipari és háztartási 
tüzelőszén szükségletét fedezze. A román vasutak fűtő- 
szenét azonban már a háború előtt is a belföldi lignit 
feltárás utján fedezték oly módon, hogy a csekély 
kalóriáju barna szenet nyersolaj üledékkel keverték. 
A német megszállás ideje alatt német geologusok 
jelentékeny széntelepeket ledeztek fel. A kampolungi 
és a targevistei kerületben levő barnaszénbányák ki
termelési jogát a Diskonto-Gesellschaft és a Bleich- 
röder cég szerezte meg.

A Vasárugyár ir.-t. (Sopron—Grác) az alaptőkét
2 600,000 K-ról 17.500. drb 200 K. n. é. uj részvény 
kibocsátása utján 6.100,000 K-ra felemelte.

A nyersolaj vámjának felfüggesztése. A kormány a 
nyersolaj vámját további intézkedésig felfüggesztette.

19] 8 decembér 22. (21. szám.)

Búd János — az árvizsgáló bizottság elnöke Fried- 
manu Ernő, az Átvizsgáló Bizottság eir. e tudvale
vőén lemondott állásáról, mert nem látta eléggé biz
tosítottnak iutranzigens elvei érvényesülését. Már utó
dot talált a mii isztertaníiCá Btid Jáir.s mii iszten taná
csos, egyetemi tanár személyeben. Friedimmn markáns 
és energigus egyéni-égét nehéz pú tolni a bizottság 
élén, de a kormány választása legalkalmasabb emberre 
esett a megüresedett elnöki szék betöltésénél. Búd a 
kereskedelmi. m*j 1 a közéle. mezési in:nis/.tóriumban 
működött a háború a'att> mindig a legsuivosabb fel
adatokat vállalta és igen nagy érdemeket szerzett a 
háborús gazdaságnak, kivált az ipari munkásosztály 
élelm ezésnek organizálásaval. Szokatlanul fiatalon lett 
tavaly min szteri tanácsom és ugyanakkor az egyetem 
jogi kara r»*-r dkivü i ti*tiarai köze ikta.iti .

A hazai kőszénlepároló-ipar helyzete. A ni gyaror- 
szági gá gyárak műszaki vezetői Ripka Ferenc dr. 
vezérigazgató elnöklesével szeptember végén értekez
letet tartottak, amelyen tüzetesen megvitattak a hazai 
kőszénlepároló ipar súlyos helyzetével kapcsolatos kér
déseket, amelyek a termelő költségek óriási emelkedése 
folytán váltak időszerűekké. A kőszénlepároló-.ipar 
gazdaságos folytatását szinte lehetetlenné teszi az a 
körülmény, hogy a szén ára 315‘ /o ical, a szállítás 
költsége es adója 70°/» kai, a munkabérei 300 °/o kai, 
a segédanyagom ára pedig kb. 500"'o kát e uelkedött. 
A gáztermelő üzemek gazdaságos kihasználását nagy 
mértékben hátráltatja a gazfogyasztast korlátozó ren
delet is, amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy a kő- 
szénleparoló ipar termékeinek jelentős áremelést kell 
kérelmeznie* Az értekezlet határozatából n kereske
delemügyi miniszterhez indokolt előterjesztést intéztei 
a gázgyárak, amelyben nyomatékosan kérték úgy a 
gáz, mint a kátrány és a kénsavas ammónia árának 
méltányos felemelését, amit teij^s mértékben indokolttá 
tesz az a körülmény, hoí?y különösen a kénsavas 
ammóniának a termelő költségeknél kisebb áron a 
had vezető ség rendelkezésére való bocsátása folytán a 
többnyire községi kezelésben lévő ázgyárak úgy
szólván a polgárság támogatásával j áru ina* hozzá 
ahhoz, hogy a hadiiparok e fontos termekét olcsón 
kfipják meg. Meg kell említenünk, ho^v a Magyar 
Vegyészeti Gyárosok Országos Eegyesülete úgy a 
kátránv, mint a kénsavas ammónia árának indokolt 
felemelése érdekébe«« tüzetesen megokoit előterjeszté
seket intézett a kereskedelemügyi és a honvédelmi 
miniszle hez, amelyekben az elkerülhet» t en áremelések 
mielőbbi keresztülvitelére nézve tett javaslatokat.

Uj vegykisérleti álomas. Fridii Rezső dr. vegyész 
nyilvános vetykisirleii telepét bánya , kohó- és fém* 
termékek, salakok, fémm iradékott es ve^yitermékek 
részére megnyitotta és a?t tizembe is helyezte. Vál
la! : a) Fémek, ötvözetek, hamuk, salakok, ércek, 
kohó-féltermékek, kőzetek s minden egyér> hasonló 
anyag vegye1 em>ését; b) döntő vegveiemzések ke 
resztül vitelét; c) probavételi megbízásokat; (meg- 
minta7ásokat); ü) szakvélemények eik>-zitését; e) 
metallográfia* próbák keresztülvitelét.

K nevezés. A magyar pénzügyminisztérium ifj. 
Ormos Péter ideiglenes minőségű bánya^yakornokot 
a marosujvári föbányahivataináj, jelen állomáshelyén 
való meghagyás melleit a X. fizetési osztályba segéd- 
mérnökke nevezte ki.

Az O sztrák Magyar Első Általános Tisztviselő-Egylet 
Bánya és Erdeszeti Tiszti Takarék és Előleg-Társulata 
november 28-án dr. fífinxkiss  János miniszteri ta n á 
csos, fővámigazgató elnöklete alatt rendkivüii közgyű
lést tartott, melyen engyhangulag elhatározta, hogy az 
osztrák egyleti kötelékből kiválik. A társulat működé- 
sés, a 42 évi fennállása óta köztudatba ment elneve
zésnek megfelelően Banyasz&ti és Erdészeti T iszt
viselők Takarék Szövetkezete* (Budapest II., D onáti-
u. 53. sz.) uj eég a la tt  folytatja.
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A Fegyvergyár osztaléka. A Fegyver és Gépgyár 
Részvénytarsasag igazgatósága közli, hogy az 1917. 
üzletév mérlegét megállapította és elhatározta, hogy a 
szokásos leírások után 7 százalékos, vagyis részvé- 
nyenkint 21 K osztalék kifizetését javasolja a köz
gyűlésnek.

A volt közös hadügyminisztérium bányafelügyelöségi 
csoportjának megszüntetése. A hivatalos lap egyik leg
utóbbi száma a hadügyminiszter rondeletét közli a volt 
hadügyminiszter által létesite t bányafelügyelöségi cso
portok megszüntetése tárgyában. A rendelet a m eg
szüntetett csoportdk személyzetét a pénzügyminiszté
rium VIL főosztályának fenhatósága alá helyezi. Ez 
az osztály fogja intézni a katonai kincstári bányák 
irányítását. — Egy másik rendelet a volt közös had
ügyminisztérium budapesti bánya anyagbeszerző ki 
rendeltségét a pénzügyminisztérium fönnhatósága alá 
helyezi.

Rendelet a szénbányák és vasművek munkásainak, 
valamint a napszámosoknak munkába állásáról. A dol
gozni r ein akaró munkásokat kivánja jobb belátásra 
bírni s a legfontosabb Közüzemek működését szeretné 
biztosítani Malttsiís Géza munkásügyi miniszteri biztos 
első rendelete. A miniszteri biztos elrendeli, ho^y a 
szénbányák és vasmüvek összes munkásai régi alkal* 
m^zási helyükön, vagy pedig bármely más szénbányá
nál, illetőleg vasműnél munkába lépés végett azonnal 
jelentkezzenek.

Egyúttal felhívja a jelenleg- foglalkozásban Dem álló 
összes napszámosokat is, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb 
eső hatósági ni unkaköz vetítőnél azonnal jelentkezzenek. A 
miniszteri biztos utasíija az összes szakszervezeti és ható' 
sági munkaközvetítőket, hogy egyetlenegy m unkásnak, aki 
legutoljára valamely szénbányánál vagy vasmüuél volt alkal
mazva é9 egyetlengegy napszámosnak, munkásnak, aki nem 
tud egy évi gyakorlatot felmutatni, állami munkanélküli 
segélyt további intézkedésig ne fizessenek.

Kinevezés. A magyar pénzügyminiszter Várady 
Albert pénzügyi számellenört a nagybányai magyar 
bányaigazgatóság mellé rendelt számvevőségnél a 
IX fizetési osztályba pénztárnokká, a nagybányai 
magyar bányakerületi főpénztárhoz kinevezte.

Változás a vasgyárnál. A vajdahunyadi vasgyár 
vezetésében j Mentős változások állottak be. Buczek 
József főfelügyelő, gyárfőnök és Porázik Antal fel
ügyelő, gyárfőnök helyettes nyugalomba vonultak. 
A kereskedelmi miniszter a vasgyár vezetésével 
Sartoris Kálmán főmérnököt és a főnökhelyettesi 
teendőkkel Kadlik Rudolf főmérnököt bízta meg.

A sziléziai bányász-sztrájk. Berlini jelentés szerint 
hatvanöt felső ziléziai szénbánya közül húsz bányában 
a munkások sztrájkba léptek négy bányaműnél a 
sztrájk megszűnt. Összesen 7500 munkás sztrájkol a 
volt 11,000-rel szemben. Ezek szerint a sztrájk szűnő - 
félben van.
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Az árvizsgáló bizottság uj tagjai. A kereskedelemügyi mi 
D ís z té r  az Országos Középponti Árvizsgáló Bizottsághoz szak- 
bizottsági elnökké Hofter Gyulát, az Általános .Fogyasztási 
Szövetkezet igazgatóját, tagokká Rulf Gézát, az Állat- és 
Takarmány forgalmi r.-t. igazgatóját, Demkó Rezsőt, a Buda
pesti Állat vásár pénztár igazgatóját, Reisz Dávidot, a Buda
pesti Mészáros Ipartestület elnökét, Haidinger Edét, a Bu
dapesti Mészáros Ipartostület alolnökét, Menc Samu mé
szárosmestert, Schusser József mészárosmestert, Reifh Sa
mut, a Fővárosi Községi Élelmiszeriizem igazgatóját, Dreier 
Ferencet, Reiss Mórt, a Húsipari Munkások Szakszerveze
tének elnökét, Szabó Ferenc fővárosi vásár ig a z g a tó t ,  J á r itz  

Gyula közélelmezési felügyelőt, Morvái Ignácot, a „Háztar
tá s"  fogyasztási szövetkezet igazgatóját, Kreutzer Lipó. ke 
reskedelm i akadémiai tanárt, Illatky Lajost, a „Háztartás" 
igazgatóját, Maro zink a János főállatorvost. Du kész Kálmán 
marii ibizohiányost. Fischer Henrik marliabizományost ne
vezte ki.

Uj szerszám és cementtéglagyár Szegeden. Az itovay 
és W inkler szegedi cég egy Szegeden építendő gazdasági 
és faszerszárngyár részére 10 12 hold terület megvá ó riá 
sára tett ajánlatot Szeged jósának. A cég gazdas' fa- 
szerszámon kivül mészeementtóglát szándékozik gyár ani és 
beadványában felemlíti, hogy az eddigi ’ának felhasznált 
fafajok kői iá, szil, jávor, bükk ezentúl iparilag lesznek ér
tékesíthetők és hogy saját népünk gazdasági fi nmal 
való ellátása után íőleg a Balkánon jelentékeny kiviteliéi a 
helyi piacot erősíthetjük. A cég az uj gyárban 80 m unkás- 
családot szándékozik foglalkoztatni s az ipartelepet 50U.UÜ0 
K befektetéssel akarja létesíteni.

A Schlick-Nicho’son gép-, vaggon- és hajógyár
r.-t. 1918 áp ilis 30 án tartott közgyűlése elhatá
rozta, hogy az addig 12 millió K alaptőkét 25.000 
drb 200 K n. é. uj részvény kibocsátása által 17 
millió K ra emelik fel.

Ásványolaj szakipari tanács. A kereskedelemügyi 
miniszter, mint a hivatalos lap közölte, a már m g- 
alakított Asványolajipari szövetség működésének ellen
őrzésére és a köz érdekében való irányítási céljából 
Ásvánvol jipa i szaktanácsot szervez. Ebuon helyet 
foglalnak a szakminisztériumok, a hatóságok fs a fo
gyasztói érdek képviseletek megbízottai Erre az intéz
kedésre azért van szükség, mert a/, országnak petró
leummal való ellátása nagy veszedelemben forog.

Elárvereznek egy magnezitgyárat. A vagyonbukott 
Kémet és Magyar Magnezit II.-T. csődtömege e hó
28 án árverésre kerül Kassán. A csődtörre g h e z  tarto 
zik a vágyói bukott cég kassai magnezitévé ra. por 
köldékkel, kemencékkel, malomorlővel, íakobá aknai, 
felszereléssel anyagraktárral 700 000 korona kikiáltási 
ár mellett, továbbá több kisebb ingatlan és egy major,
235,000 korona ki^iái ási ár mellett.
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FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
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A győri ágyugyár kormánybiztost kapott. A
minisztertanács felhatalmazása alapján a magyar 
pénzügyminiszter Arányi István dr kincstári jogügyi 
fogalmazót a győri Magyar Á jyugyár r. t. igazgató
ságához kormánybiztossá kinevezte. A kormánybiztos 
feladata lesz, hogy a győri ágyugyár és a Skoda- 
müvek közti ügyeket lebonyolítsa és gondoskodjék 
az ágyugyárnak békecikkek termelésére leendő be
rendezéséről.

Uj beosztás a fniuügyminiszteriu'nban. Papp 
Elek pénzügyminiszteri államtitkárnak az OsztráK- 
Magyar Bmk alkormányzói állásába való távoztával 
a pénzügyminiszter uj beos/tást rendelt el a pénzügy
minisztériumban. A Papp Elek hatáskörébe tartozó 
ügyosztályokat legnagyobb részben Exner Kornél 
á lamiitkár veszi át, Köztük a törvényelőkés2 ÍtőosztáIy 
vezetését is. Az elnöki ügyosztályt Grünn János 
államtitkár veszi át, aki eddig vezetett ügyosztályait 
is megtartja. Vértessy államtitkár ha'ásköre annyiban 
változik, hogy a földadóügyeket Exner Kornél veszi át.

A fémek rekvirálásának beszüntetése. A magyar badüg-y- 
miniszter 80,166 ein. 20,c—1918- számi: rendeletével az
1915. évi 13,462/elu. 20/b. szám alatt egyes meghatározott 
fémtárgyak, az 1916. évi í 1.059,ein. 20/b. szám alatt ónból 
való tárgyak, az 1917. évi 13.421/ein. 20 b. szám alatt réz
ből. rézötvözetekből, nikkelből és alumíniumból készült 
egye», tárgyak, az 1917. évi 21.722 ein. 20/b. szám alatt 
réz bői és rézötvözetekből készült egyes t árgyak} az 1917. 
évi 21 821/eln. 20 b. szám alatt ónból és énötvözetekből 
készült bizonyos tárgyak, az 191G. évi 24,691/eln. 20/b. szám 
alatt a fürdőkályhák rézből készült víztartó hengerei, az
1916. évi 26.279/eln. 20/b. szám alatt az aj tó veretek bői levő 
raktári készletek, az 1917. évi 3793/eln. 20 b. szám alatt a 
felszerelt aj tó veretek, az 1916. évi 22 190/ein. 2Ü/b. szám 
alatt a réztoíők stb., az 1917. évi 22.">44. ein. 2U/b. szám alatt 
az egyházi épületek réztetőzetei stb . az 1917, é< i 10.875/e!n. 
20/b. szám alatt a harangok, az 1917 évi 12945 ein 20/b 
szám alatt a nyomda botiianyag. az 1917. évi 3.7o8, ein. 
20/b. szám alatt az ónból vagy ónötvözetből készült külső 
orgonasipok, az 1918. évi 9512.. ein. 20/b. szám alatt a platim 
csoportba tartozó fémek* anyagok és tárgyak, az 1918. évi 
0681/eic. 20/b. szám alatt a viliamostelepek ieim agának 
hadicélokra való igény bővé tele tárgyában kiadott honvédelmi 
ininiszte rendoletekkcl elrendelt igénybevétel további h a
tályát megszüntette.

Az egbelli és horvátországi földgáz telepeink sorsa.
Tudvalevő, hogy a kincstár annak idején több helyen 
nagy fúrásokat folytatott földgáz után, így Horvát
országban ís, ahol Lipiktől délnyugatra igen bő gá/.- 
és olaj forrást nyitottak meg. Ez most természetesen 
Horvátország kezére jutott. Ezenkívül a kincstárnak 
Pozsoz y melle't, Egbelleu volt egy virágzó kenőolaj 
bányászata, amely' a hazai vasutakat látta el. Ezt az 
olajtelepet a cseh csapatok foglalták el. A menekülő 
magyar munkások és mérnökök jelentése szerint a 
CíGhijk az ottlevő nagy értékű olajkészleteket Csell
ói szagba szállítják. A műhelyeket a csőcselék kira
bolta, tuy> hogy a helyrehozatal hónapokig tartó mun
kát fog igényelni. Az egbelli kár eddig is hatmillió 
korona.

Az ép tkezési anyagok ára. Az Árvizsgáló-Bizottság meg- 
állapi; vaa az égetett (oltatlan) mész tájékoztató árát Esze
rint a gzénoel égetett mész ára száz kilogramon felüli vé
telnél mét ermázsán kint 22 korona, ezen alul 24 fillér kilo- 
gramonkint. A fával égetett mész eladása esőién az árak 6 
korona, illet 6 fillérrel emelhetők. Az oltott mész ára köb
méterenként 180, iUetvo 150 korona. A portlandi cement 
árát a göngyöleg hozzáadásával métermázsánkint 23 koro
nában állapította meg az Ár vizsgáló-Bizottság.

Magyarhoni Földtani Társulat december 4-én a 'Magyar 
Természettudományi Társulat üléstermében szakülést tartott, 
amelyen előadást tartottak : 1. Treitz Péter Magyarország 
morfológiai egységéről, 2. Lambrecht Kálmán dr. Adatok 
M agyarország inezozoikus ősgerinceseinek ismeretéről.

A budapesti bánya anyagbeszerző kirendeltseget (V7., 
Bálvány utca 22.i, melyet a volt cs. és kir hadügy
minisztérium létesített, a magyar hadügyminiszter a 
pénzügyminisztérium (8/b főosztály) fenhatósága alá 
helyezte. A kirendeltség 1910. január végéig fokoza
tosan megszüntetendő. — A volt cs. és kir hadügy
minisztérium áital a magyarországi katonai kn cstári 
és hadiszolüi itatási törvény alatt álló banyákra kiter
jesztően létesi?ett 2. számú bányafelügyelöségi cso
portot, valamint az erdélyi és bukovnai bányákra ki
terjesztően létesített 3. számú bányafelügyelöségi cso
portot, mindkét csoport szék boly o Budapest (VII. Ste
fánia ut 14.) megszüntette n magyar hadügyminiszter.

A győri vagongyár tőkeemelése. A gycri Magyar 
Vagon- és Gépgyár r. t. e hó 21 iki re ides kö'gyű
lésén az igazgatóság indítványozta a társasági rész
vénylökének 6 millióról 8 millió koronára való fel 
emelését.

Budapesti műszaki r.-t, cég alatt a budapesti 
Kell Jenő műszaki kereskedő cég a Fabank égisze 
alatt 4 millió K alaptőkével (20.000 darab 200 K n. 
é. részvény) részvénytársasággá alakult át. Ügyvezető- 
igazgató Steiner Gyu^a, igazgatóhelyettes Hajós 
Oszkár.

Ausztria bányatermelése 1915-ben. A közmunkaügyi mi
niszternői által 1915. évben megjelent statisztika szerint 
Ausztriában, a bányatermelés értéke a szénbánya üzemnél 
398.020,857 K, a kohómüveknél 158.563,004 kor., összesen 
546.583,861 kor. volt, mely az előző évi szén bányaüzemhez 
viszonyítva 36.458,714 kor. többleteit, a kohómüveknél 1 
millió 107.007 koronával kevesebb bevételt jelent. A terme
lés értékül esik bányaüzemnél 50*7 °/u kőszénre, 36 67°/ 
barnaszénre, 312°/^. vasércre, 014 */o ólomra és 0*9 ü/«> ezüst
ércre, a kohómü veknél 61*62 n/° nyersvasra, 13.51 °o vörös
rézre, 13 03 ólomra. 4.81 n/o cinkre, 3 53 °/o ezüstre és 
2'57 (l/o higanyig. A bányamunkások összlétszáma 120 615; 
a kohőmuiikásoké 6.939 volt.

Fontosabb vasáru cikkek budapesti nagybani árai :

J_9I8 december 22. (21. szám.)

Rúd vas 
AbronesVi 
‘Bessern or acél
Durvalemez mm.-ig 106.—

1U2 —

m és felül OH.
Finom 1 mm. a'.ul 14* 5

1 felül 135.-.
Horgany »emez 178.—
Öntvény 127
Sodronyszeg 170.—
Hengerhuzal 95.—
Horganylemez ^ 330.--
Sajtolt lapátok 232 ív -{- 10 °/° felár.
Patent csavarok 250° felár.
Ányacsavarok 3.>0°,o felár.
Csákány kg -on felül 100 kg. 224 K -f- 10 felár.
Reszelő felár.

A Fegyvergyar osztaléka. A Fegyver- és Gép
gyár r.-t. igazgatósága az 1917 üzlcevre 21 koro
nában állapította meg az osztalékot. Ez az elhatáro
zás, amit a vállalat igazgatósága egyébként most 
publikál, érthető feltűnést fog pénzügyi és tőzsdei 
körökben kelteni, mert a vállalat osztalékát a leg
utóbbi 50 koronával szemben 60 koronára becsülték.
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A Weisz Manfréd lőszer-, acél- és fémmüvei r.-t a válto
zott v iszonyokra való tekintettől m űködéséi a jövőben álta
lános használati cikkok gyártó sár<j, acéi- ós fém hengerelésre  
é s  hasonló üzem ekre rendezi he. Kanok m egfelelően W eisz 
Manfréd acél- és fémművel r.-í.-ra váUóztatja.

Dynamit Nobel Reszvénytársasag. Mérlegszám!» 1917. 
évi december hó 31-én. V agyon: Pénztárkészlet 59,390 
K 93 f. Értékpapírok 18.440,129 K 70 f. Telkek, éf wleiek rs 
gépek 19.416.292 K 54 f. Nyers és segédanyagok 4.5:í6,725 
K b5 f- Áruk, készek és félkészek 779,7.io K 29 t  Üzemi 
anyagok 1.242,515 K 18 f. Összesen 44.474,789 K 08 f. Teher: 
Értékcsökkenés 1915-től 1916-ig 12.249,305 K 56 f. Krték 
csökkenés 1917-ben 1.470,000 K. Hitelezők 28,322,378 K 
80 f. Nyereség- és veszteséerszámla 2.4-3'?, 104 K 72 f. Ósz- 
szesen 44.474,789- K 08 f. N yereség - és veszteségszámi a
1917. december 31-én. Tartozik : Nyers- és segédanyagok
ért 70.162,111 K 20 f. M unkabérekért 5.129,826 K 5;.’» f. 
Tiszti fizetésekért 418,419 K 50 f. Költségekért 2.768,40 > K 
61 f. Javításokért 1.457,946 K 72 f. .Biztosításokért 208,304 
K 85 f. Kereseti adóért 953,982 K 16 C. Kí-tékcsökkenésért
1.470,000 K. Leszámítolt kam atokéit 221,396 K 36 f. Nye
reségért 2 433,104 K 72 f. Összesen 85 223,497 K 65 f. K ö
vetel:  Összbevételekért 85.223,497 K 65 f.

Eljárás ammoniumnitrát előállítására Ammonium nitrátnak 
a tisztaság oly fokában való előállítására, mint amilyent a 
termékeknek különböző célokra való felhasználása megköve
tel, eddigelé az ammóniák vizet salétromsavval neutralizálták. 
Ha ezen célra hígított salétromsavat használunk, melyet nit- 
rózus gázoknak vízben való közvetlen abszorbeálása révén 
kapunk, akkor alacsonyfoku ammoniumnitrát-oldat áll elő, 
melynek feldolgozása szilárd sóvá bepároltatás írján  igen 
költséges. Gazdaságilag nem sokkal előnyösebb az sem, ha 
a salétromsavat már eleve koncentráljuk, mivel ekkor ismét 
.a kon centrális költségei nagyok. A Norskhydro Elektrisk 
Kvaelstolaktioselskab cég Kristianiában azt találta, hogy 
lehet az am moni um nitrátnak erősen koncentrált oldatait, azaz 
szilárd sót közvetlen előállítani akkor is, ha hígított sálét- 
romsavat használunk, amely megismerés azon alapszik, hogy 
az am moni um nitrát-oldat kitűnő ab szőrbe álló szert képez 
ammóniák-gáz számára. Az ammóniák-víznek salétromsav 
segélyével.való neutralizálása utján, vagy más módon elő
állított hígított ammoniumnitrát-oldatot már most ammóniák- 
gáz abszorbeálására használhatjuk ós a folyadékot utólag 
hígított salétromsavval neutralizálhatjuk. Ezen abszorbeátás- 
nak és neutralizálásnak tetszőleges megismétlése állal telí
tett ammoniumnitrát-oldatot állíthatunk elő, illetve a szilárd 
sót kiválaszthatjuk, úgy hogy a bepárlásí költségek mini
mumra vannak redukálva, illetve teljesen elesnek. Ezen eljá
rás különösen akkor válik előnyössé, ha a neutraüzálásra 
azon salétromaavtartalmu folyadékot használjuk, melyet nit- 
rózus gázoknak am moniumnitrát-oldat bán való abszorbeálása 
utján kapunk. A neutralizálással ekkor az oldatban levő 
ammo ni um nitrátot igen gyorsan dusiijuk, mi vei a nitrózus- 
gázokban, illetve az ammóniákban levő víznek kivételével, 
a víznek min dón egyéb bevezetése elkerülte tik. Azáltal, hogy 
az ammóniáknak abszorbeálását neutrális folyadékban foga
natosítjuk, elkerüljük azokat a műszaki nehézségeket, me
lyek gázalaku ammóniáknak salétromsavban való közvetlen 
abszorbeálásánál az ism ert füstképződés következtében kelet
keznek, mely nehézségek csakis körülményes készülékek 
segélyével háríthatok el. Az uj eljárás továbbá azzal az 
előnnyel is jár, hogy a neulralizálási hő nem az abszor
pciós-készülékekben fejlesztelik, melyekben csak igen nehe
zen lehet híitőszerkezeteket alkalmazni, hanem hogy a folya
dékoknak neutralizálása külön művelet .gyanánt loganatosit- 
tatik, melyet könnyen lehet hűtéssel keresztülvinni.

Állami műtrágyagyár fölállítását vette a fnldmüve- 
lésj miniszter tervbe. Az állami műtrágyagyár Magyar
óváron lesz, ahol a tölténygyár telepét fogják megfe
lelően átalakítani. Nem lehetetlen azonban, hogy még 
máshol is létesül majd állami műtrágyagyár.
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Három millió hold földet oszt szét a népkormány. A a or
szágos Magyar Gazdasági Egyesület közgyűlést tartott, 
amelyből kifolyólag küldöttség ment a föld ni ive lés ügyi mi
nisztériumba, ahol Btizü Barna miniszter és Lnehne Hugó 
államtitkár előtt Miklós Ódön jelentette be a közgyűlés 
határozatát. Eszerint maguk a nagybirtokosok is. elő akar
ják mozdítani a földnek a nép Között való szétosztását és 
bejelentik elhatározásukat, hogy önkéntes felajánlással na
gyobb területeket, fognak szétosztás céljaira a kormány ren 
delkezésére bocsátani. Búza Barna hosszabb beszédben, kö
szönte meg az Ornge elhatározását. „Végtelenül jól esik lá t
nom — moi dolta — hogy a magyar gazilaközönségot ame
lyet konzervatívnak és reakciósnak hirdetlek, nem találom 
szemben ezzel a mozgalommal. A m agyar gazd '«közönség 
nem szemben áil a földet kérő néppel, honéul eléje megy 
és önmaga ajanlja fel föidjét.“ A. m.niszter közölte ezután, 
hogy a lold felosztásából s/óló törvény elő van már készítve 
de ez csak a nagy vonásokat tartalmazza, a végrehajtásban 
minden üst a helyi viszonyoknak megfelelően fognak intéz
kedni. Kijelentette, hogy a kormány legalább hárommillió 
hold földjei akarja elkezdeni a parcellázást.

A postatakarékpénztár es Horvátország Akacsics 
Césár, a horvat posta- és távíró ügyek kormánybiztosa 
nyomban hiva aloskoriása megkezdésekor messzin in tte 
a postatakarékpénztár utján való e-earmgLorgaiui t, 
mert a postaiakarekpénztár közös intézmény, melynek 
Budapesten van a központja. Öoálíő horvát postataka
rékpénztár létesítésére ezidőszerint hiányzanak az 
anyagi eszközök és azért érintkezésbe lépett a Bős- 
nyak postatakarék pér) z tarral, hogy Székhelyét tegye 
át Zágrábba, honnan működését mindkét ország terü
letére kiterjeszthetné.

Mi történik a  központokat ellenőrző hivatallal? A
háboríts gazdasági szervezeteket ellenőrző hivatal alig 
kezdte mog a működését és a létjogosultsága már is 
kétségessé vált. Ugyanis a központokat leszerelő kor
mánybiztosság programja nagyjában azonos a koráb
ban felállított állami ellenőrző hivatal rendeltetésével 
és igy a két szervezet a felülvizsgálat tekintetében 
egy és ugyanazon tevéknnységi körben működik. Azt 
halljuk, hogy ezt az anomáliát rövid esen megszünte
tik és a kuzpontok ellenőrzését is a kormánybiztosság 
fogja intézni, még pedig olyanformán, hogy a revízió 
technikai munkálatait továbbra is a P énzintézeti Köz
pont fogja végezni, amíg a felügyeleti jogot a kor
mánybiztosság gyakorolja. Ez a megoldás természe
tesen az állami ellenőrző hivatal megszűnését jelen
tené.

Változás az OMKE irodájában. A kormány Katona 
Sándor dr. t, az OMKE főtitkárát, tudvalevőén a háborús 
hitel- és valotaügyek kormánybiztosává nevezte ki és 
ennek folytán megválik az OMKE kötelékéből, ahol 
tiz esztendeig eredménnyel működött. Ugyancsak ki
lépett az OMKE bői Halasi Béla dr. titkár, akit a kor
mány külön megbízással külföldre küld. Uj titkárok 
lettek G yörgy  Ernő dr. és ö’zasz Sándor.

Nem szabad értékeket kivinni Magyarországból A
hivatalos lap egyik legutóbbi szama a kormány ren
deletét közli, amely szerint tilos Magyarország terü
letéről bármely kötvényt, részvényt, takarékbetéti 
könyvet, csekket vagy más értékpapírt, pénzt, ék-zert, 
vagy más hason!;» értéket más országba, vagy Magyar- 
ország területén olyan helyre vinni vagy küldeni, 
amelyre nézve a pénzügy minis* tér tiltó rendelkezése
ket ád ki. A tilalom alól a postatakarék pénz ár kivé
telt engedhet. Az engedély nélkül szállítani próbált 
értékeket e kobozzák. A rendelet valószínűleg azt 
akarja megakadályozni, hogy ezeket a vagyontárgya- 
kát az adózás elől ellehessen rejteni.
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Kitüntetés. Medve Vince, az Osztrák Bánya és 
Kohómü Táisaság zákárfalvai bányaüzemnél alkalma
zásban volt nyugbéres bányamunkás, 60 évi szolgá
lata elismeréséül az 'ezüst érdemkeresziet kapta.

A villamos vasutak uj tarifája. E hónap 25-én életbe
lép a fővárosi villamos közlekedésben az egységes 
tarifa az egyesitett villamos vasutakon, mely a Buda
pesti Egyesített Városi Vasutak cimet veszi fel. Az 
egységes tarifa, érvényes lesz a földalatti vasúton, a 
Bur-vasut több vonalára, a budapest—szentlőrinci, 
rákospalotai és erzsébelfalvai helyiérdekű vasútokra is.

A uj relációk tekintetében egyelőre a következő vég
leges változások történnek : a 44-es számú vonal a Népliget
ből a Bungária-köruton, Simor-utcán, Or-y-uton, Köztemető- 
uton, Baross-térre, Rákóczi-uton, Kossuth Lajos-utcán ós 
Erzsébet hídon keresztül a Rác-fürdőig és vissza közleke
dik. Az 5-ös í*zámii reláció az óbudai Lajos utcából a Mar-' 
git-lndon, a Váci-körúton, Rákóczi-uton, Tökölj*- és Herminá
mon keresztül az Allatkertbe és visszafelé. A 7-es számú 
útvonal a Zsigmond-térről a Margit-hídon, a Lipót-köruton 
keresztül a Nagykorúiba torkollik, a Bor áros téren ér véget 
és visszafelé 3s közlekedik. A 14-es szánni reláció az Orcy- 
téiről a Baross-utcí'<n, Erzsébet-bidon keresztül, a Déli vasút 
érintésével, a Fogaskerekű vasuthoz és ellenkező irányban 
közlekedik. A So-ös számú reláció a Toköly-uti Máv. keiesz- 
tezésétől indul a Rákóczi-uton, Kossuth Lajos-utcán, Erzsé- 
bet-hidou keresztül a Rác-fürdőig és vissza. A hurok- ós 
nyolcasrelációkat feloldja és a 15-ös és 17-es számu reláció 
a Déli vasútnál kölcsönösen kicseréli jelzőtábláit. A 21. és 
23. szánni relációknál a számtáblákat a Ludovíceumnál cse
rélik ki. Hasonlóan a 33. és 3f számú, továbbá a 49., 51. 
szám a 61. c. tJ3. számu relációknál A szent lőrinci 
helyiérdekű vasút vonalait a következő számjelzéssel látják 
el a 40 es számú reláció az István kórház, Népliget, Kis- 
1)081, SzentlŐrinc, Szarvas-csárda között fog közlekedni, á 
42-es számu pedig* az litván-kórház, Kisppst, Sárkány»ut-ea 
és Gyár-utca között bonyolítja le a forgalmat.

Az Osztrák-Magyar Bank helyzete Az Osztrák-Magyar 
Bank főtanácsa ülést tartott. Egybehangzóan fejeződött ki 
az a ielfogás, hogy mimlenekolö tisztázni kell az illeté
kességet Ausztrában és Magyarországon is, minthogy a bank, 
mint közns intézmény, rendkívül nagy kárát vallja az álta
lános zavarnak. A jegybank illetékes fórumai egyenlőre 
még az osztrák éz magyar- kormány, A bank különválasz
tásáról ez alkalommal nem volt szó. Az egész ülésen a 
bank általános helyzetéről folyt a vita. Schmid  vt-zértitkár 
Így be sem terjesztette a jelentést, amely pedig közli a 
többi között, hogy a bank több mint kétmilló koronával 
gyarapította aranykészletét oly módon, hogy török bank
jegyüket arannyal fedezett papirfontra cserélt ki. Azt is 
elmondja a ve zár titkár jelentése, hogy a banknak a német 
birodalmi bankkal való együttes eljárása nem változott meg. 
A lombardkölf'sönök igénybevételének fokozását jellemzi, 
hogy e*?y egyetlen napon f.09 millió korona hadikölcsönt 
lombaruimztattak Ausztriában és Magyarországon. A finom 
arany a huszonháromezer koronáról tizenötezer ötszáz ko
ronára e>*tt, az ezüst ára öGÜ koronán: 1 450 koronára, a 
Najxiloon-aranyé 125 korom'ról 90 koronára. A pénztáíi 
jegyek forgalma október 31-én 3002 millió korona volt. A 
bank idejében elszállította mindenét a trieszti, klagenfurti, 
bozeni és zimonyi intézeteiből.

Vázsonyi Jenő. A magyar kormány Vázsotiyi 
Jenőnek, a magyar államvasutak igazgatósága elnö
kének az államtitkári cimet és jelleget adományozta.

A Máv. felemelte a raktárbérleti egységárakat. 11*09. janu
ár 1-től kezdődőleg a Máv. igazgatósága a bérbeadható fe
dett és nyitott rakhelyek bérleti egységárait 200 °/o-kal fel
emelte, A rakhelybérleti egységárak számításának ezt a 
módját nemcsak az 1919. január 1-tői bérbeadandó, hanem 
az ezen időpont előtt, egy évnél hosszabb időre már berbe- 
adott rakhelyeknél, illetve területeknél is érvényesíteni kell.

Növekednek a postatakarékpénztár betétei. A magyar 
postatakarékpénztár által közzétett november havi kimuta
tás szerint, a betétállomány a takarék üzletben 8.347,691 
koronával, a csekküzletben pedig 140.578,247 koronával 
haladta túl afc előző hó végén mutatkozott állományt s ősz- 
szesen 1.372,81-,110 koronát tett ki, több mint 4U0 millió
val haladván meg a mult évi novemberi zárlatot. A posta
takarékpénztár ezen megnövekedett betétállományának túl
nyomó részét napi felmondásra mozgósítható folyószámla 
követelésekbe helyezte el, a többi, körülbelül félmilliárd 
korona, állampapírokban ás záloglevelekben talál elhelyeaét

Változás a budapesti kereskedelmi és iparkamara fő
titkár*-állásában A kormány dr. Kmjcsi  Rezőt, a buda
pesti kereskedelmi és iparkamara kiváló főtitkárát kö
vetté és meghatalmazott miniszterré nevezte ki Prága 
székhellyel. Krejcsi Rezső dr. e nagy fontosságú po
zícióra történt megbívatása következtében búcsút vett 
a kamarától, ahol évtizedeken keresztül maradandó 
becsü rnunkát fejtett ki a hazai közgazdaság szolgá
latában. Krejcsi Rezső egyik legkimagaslóbb .munkása 
volt az ipar és kereskedelem modernizálására irányuló 
törekvéseknek, tollal, szóval és sokoldalú gyakorlati 
tevékenységével szolgálta a magyar ipar fejlesztését 
és kereskedelmünk szárnyracsapását és mint az or
szág vezérkamarajának főtitkára, irányító faktora volt 
a hazat közgazdasági élet minden mozgalmának. Ki
válj érdemei vannak magának a kamaranak a fejlesz
tésében és be'ső erősítésében, is. Utódja a kamara fő
titkári székében \ József, a kamara jetcnleüi ügy
vezető titk< ra, az érdekképviseleti gárd* legizmosabb 
tehetségű és páratlan munkabírású vezető fér ti a lesz.

Az egyesített vi lamosvasut végrehajtó.bizottsaga. Az 
állami kezelésbe vett egyesitett villamos vasutak veze
tőségét kinevezte a kormány. A fuzionált vállalatok
nak ezentúl nem lesz vezérigazgatója, hanem az ügyek 
intézését egy háromtagú végrehajtó bizottság végzi. 
Ennek tagjai Föld** Imre igazgató, Sajó  László és 
W eltner  Jenő. A három ügzvezető egymásmellé van 
rendelve, egyforma hatáskörrel.

Külkereskedelmi ügyek. A budapesti k^re^k^delmi 
és iparkamara külkereskedelmi szakcsoportja Székely 
Arthur dr. olőadása alapján elhatározta, hogy kérni 
fogja a minisztériumtól az egész külkereskedelmi szol
gálatnak a külügyminisztériumban való központosítá
sát, me»felelő referensekkel, továbbá azt is, lv>gy a 
nagyobb jelentőségű konzulátusok mellé külön 
dasági osztályt vagy kereskedelmi referensi 
szervnzzenek.

1918 december 22. (21. szám.)

Ha érdeklődik, ha rendel, 
hivatkozzék „A Bányá“- a.
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