
III. évfolyam. 1910. május 1. 31. szám. 

óSzerencsét 
Műszaki, B á n y á s z a t i és Kohászat i Heti Szaklap. 

Gisrkesz t i : L i t schauer Lajos, 
kir. b á n y a t a n á c s o s . 

S z e r k e s z t ő s é g é s k iadóhivatal Telefon : 
Selmeczbánya. . 4—5. sz. 

Megjelenik minden vasárnap. == 
ELŐFIZETÉSI ÁRA : egy ÉVRE 12 KOR. 
Az e lőf ize tés m e g k o n y n y í t é s é r e havi e g y 
(1) k o r o n á s r é s z l e t e k e t i s e l fogadunk. — 
A m e g r e n d e l é s r e v o n a t k o z ó a lá írások e g y 
évre k ő t e l e z ő k . 

J ő j j ő n , g y ő z ő d j é k meg, hogy a z 

IRINYI-OLAJFÜTÖ 
fűtőképessége, teljesen korom és koksz-mentes, 
szagtalan és tökéletes égetése minden versenyt felülmúl. Minden
féle vas vagy cserép-kályhába és konyhatűzhelybe a legcseké
lyebb álalakítás nélkül, mint valami kis fiók. betolható. A szén
fűtésnél sokkal olcsóbb. Legkényelmesebb fűtési, mód. Tetszés 
szerint szabályozható. A gázfűtés összes előnyeit Íj,„. 0fl j . . . , 
nyújtja. Saját szabadalmunk és gyártmányunk. Hídi OU ftUI. 

Gőzkazánokhoz, 
lokomobilokhoz 

és mindenféle ipari, gazdasági czélra és központi fűtésekhez 
:: való írinyi-olajfütökröl kívánatra árajánlattal szolgálunk. :: 

tő és Lámpa Gyár 
Budapes t , VII. ker . , Akácfa-u tcza 4 5 . s z . 

Képviselőket és ügynököket országszerte keresünk. 



WOHANKA-fÜ! 
n y e r s o l a j m o t o r o k é s l o k o m o b i l o k 
Üzemköltségek nagy
ság szerint l'/j—2 
fillér óránként és ló

erőnként. 

es 

Nincs robbanó- és tűz
veszély! 

Minden pénzügyőri ellen
őrzés és engedély nélkül. 

IRQA Budapest, 
Hnön 7 váczi-köTút 76. 

MARX ES MEREI 
tudományos műszerek gyára 

B U D A P E S T , VI. K E R Ü L E T , B U L C S Ú - U T C Z A 7 . 
GYÁRTANAK: <2S> SAJÁT GYÁRTELEP, 

saját telepükön mindennemű bányászati-műszert, theo-
dolitot, méröléczeket, mérőszalagot, feszméröt, 

hőmérőt, vízszinméröt, -örellenörzö órákat. 
16 HP. 100 munkás . 
M a g y a r o r s z á g e z i r á n y u l e g n a g y o b b g y á r a . 

Magyar Siemens-Schuckert-Művek 
BUDAPEST, V. KERÜLET, LIPÓT-KŐRUT 5. SZ. 

Készit: teljes erőátviteli és világítási telepeket bányák részére; 
villamos bányavasútakat, szállítógépeket, szivatytyúkat, szellőztető-
kefc világítótesteket, kőzetfúrógépeket és mindennemű különle

ges bányaberendezéseket. 

Feltétlenül nőtelen, fia- h ó n i f ü t n ó r n t k é s ü n k előkelő bányavállalat 
tal, bányaiskolát végzett UoliydlIlulUl számára, ki felmérő munkála
tokat, teodolittal és egyéb műszerekkel való méréseket egészen ön
állóan végez. Járandóságai: egyszobás lakás, fűtés, világítás és jó 
fizetés. Pályázók kérvényeiket „680. M." jeligére, 2 0 filléres pósta

jegy melléklésével, a szerkesztőséghez küldjék be. 3 _ 3 



JÓ SZERENCSÉT 
MÜ3ZAKI, BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI HETI SZAKLAP. 

III. év fo lyam. 31. s z á m . 1910. május 1. 

Szerkeszti: 

L I T S C H A U E R L A J O S 
kir. bányatanácsos. 

Szerkesztőség és T e l e f o n : 

o kiadóhivatal: S z e r k - : +• 
_ . t , K i a d ó h i v . : 5. 

Selmeczbánya N y o m d a : 2 9 . 

Megjelenik m i n d e n v a s á r n a p . 
Előfizetési ára: egy évre 12 K. 
Az e l ő f i z e t é s m e g k o n y n y í t é s é r e h a v i I K 
• e s z i e ' e k e t is e l f o g a d u n k . A m e g r e n d e l é s r e 
v o n a l k ö z é a ' á i r á s o k e g y é v r e k ö t e l e z ő k . 

TARTALOM: 
b á n y a l s k o l á k r d l . — Szemle . Bányamíve'és. — 
Műhelygyakorlat. ( K é t r a j z z a l . ) — K ö z g a z d a s á g . 
Közgyűlések. - Mérlegek. — Piaczi hírek. — Sta
tisztika. — Versengtárg alúsok. — Hírek. Személyi 
hírek. — Híradások. — Bányászegyesületek. — 
Bányahatósági ügijek. — Társadalmi hírek. — 
Vegyes hírek. — Hirek a külföldről. — Balese
tek. — Iroda lom. Megjelent könyvek. — Lap
szemle. 

A k ö z l e m é n y e k c s a k i s a f o r r á s m e g j e l ö l é s é v e l v e h e t ő k á t . 

Két kitüntetés. 
A magyar bányászati szak két jeles emberét kitüntetésre mél

tatta a királyi kegy. Márczius hó 14-*én gyürkii Gyürky Gyulát, a 
rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság bányaművei igazga
tóját a bányatanácsosi, április hó 9-én pedig jánosvölgyi Münnich 
Kálmán bányatanácsost, a magyar királyi udvari tanácsosi czímmel 
tüntette ki ü Felsége, Bécsben kelt legfelső elhatározásaival, mely 
uralkodói ténykedésével a magyar bányamérnöki kar két igen rokon
szenves és agilis tagjának, a selmeczbányai bányászati akadémia két 
volt jeles tanítványának érdemeit jutalmazta. 

Gyürkii Gyürky Gyula bányatanácsos, bányaigazgató 1860. április 
3Q-án Puszta-Berkin, Nógrád megyében szüle lett. Középiskoláit részben 
mint magántanuló, részben mint nyilvános tanuló végezte Léván, Eszter
gomban és Körmöczbányán a hol 1877-ben érettségi vizsgálatot is tett 
A selmeczbányai bányászati akadémiát 1877—1880 években végezte. Vég
zés után 1880—1881-ben Aknasugatagon gyakornok, 1881—1882-ben ön
kéntes vártüzér, 1882—1883-ban gyakornok Selmeczbányán a Ferencz-Jó
zsefaknán. A bányászali szakállamvizsgát 1883. évben tette le. Az 1883— 
1884. években tanársegédi minőségben működött boldogult Litschauer 
Lajos, majd Gretzmacher Gyula s végűi Cséti Ottó, néhai akadémiai taná
rok oldalán. 1884. évben a magánbányászat szolgálatába állott és először 
a Felsőmagyarországi bányapolgárságnál Szlovinkán (most Szalánk, 
Szepes megye) mint üzemvezető működött. Az 1887. év derekán, 
Doroghra került, Esztergom megyébe, a »Kőszénbánya- és Téglagyár 
Társulat Pesten*: czímű vállalat kőszénbányáihoz, ezután pedig 1892. 

J ó S z e r e n c s é t I I I . 31 31 
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február hó l-én a Rimamurány Salgótarjáni vasműigazgatósághoz; 
mindakét helyen mint bányamérnök működött. 1897. évben főmérnök, 
1900 évben bányaigazgató-helyettes és 1905. évben bányaigazgató lett 
Ózdon, a hol most a legfelsőbb kitüntetés érte. 

Jánosvölgyi Münnich Kálmán születeti Iglón 1854. január 21-én 
Apja jánosvölgyi Münnich Adolf bányaigazgató, anyja Sóltz Berta. Elemi és 
középiskolai tanulmányait az iglói ág. h. ev. elemi iskolában, később 
ugyanez egyház gimnáziumában végezte és csak a negyedik osztályt vé

gezte Miskolczon. az ottani ág. 
h. ev. gimnáziumban. Az 1870. 
évben a selmeczbányai bányá
szati akadémia hallgatója lelt 
és itt három év alatt a bányá
szati kurzust elvégezte; majd 
1874. évben a kémia tanszék
nél ugyanezen akadémián mint 
tanársegéd működött. Az 1875. 
évben a szászországi Frei-
bergbe ment a bányászati aka
démiára, hol a vas- és fém
kohászati kurzusokat végezte. 
Az államvizsgát 1876. tavaszán 
tette le Selmeczbányán és ő 
volt az első magyar bányamér
nök, aki Selmeczbányán állam
vizsgázott. Még Freibergen való 
tartózkodása alatt, vagyis 1875-
ben a dobsinai kobalt-bányák 
igazgatójává választották meg 
és ezen állását 1876. július 
hó l-én tényleg el is foglalta. 
\ későbbi években a szepesi 
és gömöri bányák nagy részé
nek igazgatásával bizták meg' 

majd később a krompachi vasgyár bányaigazgatója is lett és mint 
társulati bányaigazgató 1895-ig működött. Időközben saját vállalato
kat kezdett kőszénbányák nyitásával, majd társbérlő lett a szomol-
noki kovacsbányánál, valamint a jászói vaskohó-bérletnél. Később 
igazgatósági tagnak választották meg a régi krompachi vasgyárnál. Az 
1895. év óta egyik alapítója, s igazgatósági tagja a mai Hernádvülgyi 
Magyar Vasipar r. t.-nak. Ez időben társulati bányaigazgatói működé-
désével felhagyoLt és főképpen az új Hernádvülgyi Magyar Vasipar r.-t.-
nak ügyeivel valamint saját vállalatainak vezetésével volt elfoglalva. 

Jánosvölgyi Münnich Kálmán, kinek Ö Fel
sége április hó 9-én a m. kir. udvari tanácsosi 

czimet adományozta. 
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Több új vállalat alapításában vezető szerepet vitt és jelenleg is egy 
nagyobb kőszénbánya-vállalat alapításán dolgozik. Az 1880—1881. évek 
folyamán a Kárpát-egyesület megbízásából az aggteleki barlang fel
mérését eszközölte és a következő évben az ő vezetése alatt létesült 
a barlang új bejárata. E megbecsülhetetlen munkájáért, amelyet ingyen 
végzett el, az Országos Magyar Kárpátegyesület tiszteletbeli tagjává 
választotta s munkásságát a barlang bejáratánál 1907. évben emlék
táblával is megörökítette. Óriási munkaereje nemcsak a közgazdaság 
minden ágára terjed ki, hanem az egyház, a társadalom, a közoktatás, 
a jótékonyság, stb. szolgálatában is tevékenyen, fáradhatatlanul munkál
kodik. Jelenleg inkább csak saját vállalataival van elfoglalva, de azon
kívül igen-igen sok téren, mint vezető egyén működik. Számos társa
ság, egyesület elnöke és iparvállalatok igazgatósági tagja. így: elnöke 
a Magyar Gyáriparosok Országos szövetsége szepességi fiókjának, az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Iglóividéki osztályá
nak; ezenkívül tagja: a Hernád völgyi Magyar Vasipar r. t. felügyelő 
bizottságának, a Magyar Gyáriparosok Országos szövetsége és az Orszá
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület igazgtó-tanácsának és 
választmányának. Jánosvölgyi Münnich Kálmán a bányászat terén elért 
sikereit Ő felsége 1902. évben, közéleti munkásságát pedig most jutal
mazta. 

E kitüntetések, két jeles magyar bányászember, a szak és a köz
élet terén kifejtett kiváltó munkásságát jutalmazzák. Kívánjuk, hogy 
sokáig élvezzék és kívánjuk, hogy mindenki oly őszintén és igaz szív
bőljövő bányászköszöntéssel üdvözölje őket, kitüntetésük alkalmával mint 
teszi azt ma a Jószerencsét. 

A szénbányaiskolákról. 
Irta: Toarniczky József. 

E czim alatt a >Bányászati és Kohászati Lapok« folyó évi 3. 
számában Kantner János szénbányaiskolai szaktanár úr tollából, a 
bányász-altiszti kart igen közelről érdeklő czikk jelent meg, amelyben 
a bányaiskolák miként való reorganizálását illetőleg, igen talpraesett 
javaslatot tett, amelyből lehetetlen meg nem állapítani, hogy érvénye
sülése esetén a bányaaltiszt-képzést úgy a tekhnika mai fejlődött álla
pota, mint a bányász-altisztek olyanynyira kívánatos, ujabban nagyon 
helyes irányban haladó érvényesülés-törekvése szempontjából a leg
megfelelőbb módon reformálhatná. A javaslatot természetesen, első
sorban a bányász-altisztikar kellene, hogy hálás szívvel fogadja s mégis 
éppen ez oldalról találkozik ellenzéssel. Nem akarok polémiát provo
kálni s ezért nem is hivatkozom azokra a közleményekre, melyek jelen 
felszólalásomnak a kiinduló alapját képezik. Azok kik Kantner János 

31* 
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főmérnök úr czikkét elolvasták, bizonynyára érdeklődtek a hoszszú idő
közökben megjelent ellenvélemények iránt is és így nevek és források 
megjelölése nélkül is megértenek engem akkor, ha a kiinduló czikk 
alapján tárgyilagosan és lehetőleg behatóan arra törekszem, hogy az 
ellenvélemények tarthatatlan voltát beigazolva, azt a téves látszatot 
eloszlatni segítsem, mintha a magyar bányász- és kohász altisztikar, 
az altisztképzésnek reformálására irányuló törekvéseket a maga részé
ről nem helyesli, vagy éppen elítéli. 

Azzal, hogy az altisztképzés reformálását nemcsak a szénbányá
szat, hanem a fémbányászat, a vas- és fémkohászat és mindezekkel 
rokon szakok fejlett tekhnikája is megköveteli, e lapok hasábjain már 
én is foglalkoztam amiért is ennek a kérdésnek különösebb megokolá-
sát, ma bátran elhagyhatom, de jól eső érzéssel konstatálom, hogy 
Kantner János szaktanár úr, habár csak a szénbányász-altisztek neve
léséről szólva az enyiméhez hasonló javaslatot tett akkor, amidőn alsó
fokú és felsőfokú bányaiskolák létesítését ajánlja s ezzel annak idején 
koczkáztatott azon állításomat mintegy szankczionálja, hogy a kor 
követeléseinek helyes mérlegelése az alsó- és felsőfokú bányaiskolák 
eszméje mellett való állásfoglalásra fogják kényszeríteni a szaktekin
télyeket, első sorban pedig pedagógusainkat. 

Áttérve az ellenvéleményekre, mindenekelőtt leszögezem, hogy ezek
ben elsősorban is a legtöbb régi bányászt jellemző, talán túlozónak is 
mondható, konzervatizmusa nyilatkozik meg, amely a változott viszo
nyokkal nem tud megbarátkozni. Rátérve Kantner János főmérnök 
úrnak erős logikával megírt, nagy pszíkológiai és pedagógiai ismeretek
ről tanúskodó érveléseire, mert a felsorolt tüneteket önmagam is meg
figyeltem, ezekről csak azt mondhatom, hogy minden sorukból a való 
igazság szól. Teljesen igaz, hogy a bányaiskolák jelenlegi szervezetük
ben, ha nem is egészen, de legalább is részben czéljukat tévesztett 
intézmények. Teljesen igaz, hogy a bányatanuló-jelölt a tőle megköve
telt előző munkagyakorlat ideje alatt környezetéből igen sok rosz szo
kást és káros hajlamot vesz fel és az egyébként tanulásra hajlandó
sággal biró fiatalemberben a nyers és sok esetben eldurvult környe
zetben oly szenvedélyek ébrednek, amelyek jövendő pályájára csakis 
káros befolyással lehetnek. Nem akarok túlerős szavakat használni, 
midőn a nyers és durva környezetnek a leendő bányaiskolai növendék 
értelmiségére feltétlenül kárthozó befolyására s azokra a roppant nehéz
ségekre rámutatok, amelyek a tanárra nehezednek akkor, midőn az 
eredetileg talán jólelkű, törekvő s ambicziózus fiatalembernek, a nyers 
és eldurvult környezetben eltompult nemesebb hajlamait újra felélesz
teni, fejleszteni s megerősíteni törekszik. Talán nem túlozok akkor, ami
dőn azon szerencsére nem nagyon gyakori szomorú tényt állapítom 
meg, hogy egynémely bányaiskolát végzett altiszt társadalmi művelt-
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sége bizony igen gyarló s ezt a megállapított lényt a bányaiskolai 
évek előtt folytatott életmód káros hatásának tudom be. Ugyancsak a 
fiatal kedélyre nagyon károsítóan hatott nyers és durva környezetnek 
a rovására kell irnom azt a sajnos, el nem tagadható tényt, hogy 
egyes bányaiskolát végzett egyének, amint az iskola falai közül kike
rültek és a mindennapi megélhetést biztosító végbizonyítványt kezükbe 
kaplak, tudásuk fejlesztésével tovább nem törődnek, és könyveiket és 
jegyzeteikel sutba dobják. Hogy kivételek mint egyebütt, úgy itt is van
nak, szó nélkül el kell ismerni, mert igenis vannak ambicziózus, fel
tűnést —keltő míveltségű bányász- és kohász-altisztek, de e kivételek 
otthonjukból hozták a jobb nevelést, a tökéletesebb előképzést, a rom
latlan kedélyt és azt az erkölcsi és intellektuális erőt, amely őket még 
a durva s nyers környezetben is megvédi az eldurvulástól. 

Hogy a folytonos szervezkedés és a munkaadóval szemben elfog
lalandó mindenkori hadállás, a szénbányamunkások körében valóban 
jelszó, misem bizonyítja határozottabban, mint a szénbányáknál únos-
untalanul ismétlődő sztrájkolás. A szénbányaiskolára készülő fiatal
ember, ki munkás minőségben van a szénbányamunkások soraiba be
állítva, ki bányaiskolai tanuló évei alatt is munkásnak van minősítve, 
ki a bányaiskolára való felvétele előtt, bányaiskolai tanuló korában de 
sőt még néha s néhol végzés után is közönséges bányamunkát köteles 
végezni s így mindig és állandóan a munkás elemmel való közvetet
len érintkezésre van utalva, ezeket az elveket akaratlanul is magába 
szívja, mert állandóan abban az atmoszférában mozog, amely kedélyét 
megmételyezi, mely a munkaadót ellenségül tekinteni tanítja s mely 
kiüli belőle mindazokat a nemesebb korrekt érzelmeket, amelyeket az 
iskolai nevelésből merítenie kellene. 

Azon téves nézetre, hogy rátermett és megbízható altisztet csak 
a folytonos és sok évekre szabott kézi munkával lehet nevelni, kisem 
czáfolt rá jobban, mint javaslatot tett főmérnök úr. Én csak azt fűzőm 
hozzá, hogy nem vagyok ellensége a gyakorlati munkának, sőt minden
kor azt hangoztattam, hogy az szükséges, de nem úgy és nem oly módon, 
mint azt a mai rendszer néhol a tanulókkal, sőt némelyütt a végzet
tekkel is foganatosíttat. A helyes mód az volna, hogy a növendékek 
praktikus vezetőkre bízva, lehetőleg az elméletiekkel párhuzamosan, 
sorrendben sajátítsák el a különböző elsajátításra szükséges munka
nemeket. Végzésük után pedig 1—2 évig az altiszt és üzemvezető mér
nök mellé osztva teljesítsenek szolgálatot altiszt- (helyesebben műveze
tőknek kellene nevezni) jelölt minőségben megfelelő havidíjazás ellené
ben. Ily módon vélem a megbízható, rátermett altiszteket nevelni. Az 
a monoton munka, (munka ma, munka holnap, holnapután stb.) mely
lyel egyesek jó altisztet vélnek képezni, épen az ellenkezőjét eredmé
nyezi: az altiszt-aspiráns lelkileg tönkre megy. 
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Teljesen igaz, hogy a munkától agyongyötört tanulók az előadá
sok alatt elálmosodnak, mert egyszerű igazság, hogy fáradt testben 
csak fáradt lélek lakhat; kivételt ez alul legföljebb a ritka erős szerve
zettel párosult zsenialitás képezhet. Tanuló koromban még a selmeczi 
bányaiskolán is, ahol pedig csak minden második nap kötelező a 
munka, gyakori volt a munkától elcsigázott, fáradt tanulók elálmoso-
dása; hogy hányszor eshetik meg ez ott, hol a munka mindennap köte
lező, Kantner János szaktanár úr jobban tudja, mint bárki más. 

Nagyon hibáztatom az olyan állítást, amely a tanulónak az órán 
való elálmosodását a tanár hibájául rójja fel s legalább is túlságosan 
merésznek tartom, ha valaki azt állítja: «hogyha a tanár Istenadta 
tehetségével érdeklődést képes hallgatóiban ébreszteni, akkor a tanuló 
elálmosodása ki van zárva.« Ez oly állítás amely a bányaiskolai tanári 
kart nemcsak igazságtalanul megvádolja, hanem még meg is sérti, 
mert tehetségét meg nem engedhető általánosítással kétségbe vonja. 
Pedig a rendszerben gyökerező hibát, a tanár hibájául felróni nem 
lehet és nem szabad, mert a valóság az, hogy a bányaiskolák tanárai, 
kötelességüket híven teljesítik és sokszor jóformán szizifusi munkát 
végeznek azért, hogy jóvá tegyék azt, ami kezdettől fogva hibás és a 
tanításra bénítólag hat. 

Az, hogy a javaslat a bánya- és kohó altisztek kiképezését alsó
fokú és felsőfokú bányaiskolákra kívánja bizni egészen helyes és alapo
san meg van okolva; czélszerűségét e különválasztásnak e lapok múlt 
évi folyamán mások is, magam is kellőképpen körülvonalozluk. Az az 
állítás, hogy a felsőfokú bányaiskola dolgozni nem akaró urakat íogna 
nevelni, mivel sem okolható meg és csak a javaslatot tevők intenczió-
jának félreértéséből származhat. A felsőfokú bányaiskola arra volna 
hivatva, hogy az üzemet vezető mérnököknek közvetetlen segédeket 
neveljenek, kik esetleg kisebb üzemeket, kutatásokat, stb. önnállóan vezes
senek. Hogy az alsófokú bányaiskola így azután a tulajdonképpeni fel
vigyázókat nevelné, talán mondanom se kell. 

Itt a tizenkettedik órája annak, hogy a bánya- és kohó-altisztek 
képzése reformáltassék. Ezt az égető követelést, ugyanazok az okok 
támogatják, amelyek a mérnökképzésnek magasabb színvonalra emelé
sét is szükségessé tették. A halogatás bánya- és kohóiparunk rovására 
menne, mi kívánatos alig lehet. 

Be kell látnunk, hogy az altiszt azzal a tudással, melyet a mai 
bányaiskolán kaphat, nem felelhet meg teljesen azoknak a kívánalmak
nak, amelyeket hivatása lépten-nyomon tőle megkövetel. S ha igen, azt 
nem a bányaiskolának, hanem fokozott önművelésének köszönheti. 
Már pedig erre minden egyesnek alkalma és az említett okokból haj
lama nem lehet; az ennek megfelelő alapot az iskola kell, hogy megadja. 

Még egyet. Ne vádoljunk, hogy ne vádoltassunk! Főleg pedig ne 
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akkor, midőn ok a vádaskodásra nincs. Ami igaz, az nem vád. S ha 
vád, az a rendszernek és nem nekünk szól. Az pedig, aki a négy-öt 
évtized előttiekhez hasonlítja a ma követelményeit, nem lehet hivatott 
arra, hogy egy nagy horderejű javaslatot elbíráljon. Régi jó idők vol
tak azok, mikor még észrevették a képzett altisztet. Azóta jó negyven-
ötvenszer tette megvénhedt sárgolyóbisunk hoszszú körútját és sok 
minden változott meg rajta, talán csak az öreg bányászok maradtak 
a régiek. Köszöntöm a javaslatot, melytől sokat remélhet a jövő 
altiszt-generáczió. Vajha nem volna csak a pusztában kiáltó szó! 

5zemle. 
RánVaiTlíVeléS I Wolski-fé le új hidraulikus közetetfúró, A 

y L_l »The Engineer* 109. kötete 2819. oldalán, 
Wolski Waclaw új hidraulikus közetelfúrója, következőképpen van 
ismertetve. A fúró lényeges alkotórészét egy henger képezi, melybe 
szabadon mozogható kölü van ágyazva. A hengernek ellenkező végére 
csappantyús szelep van szerelve, melyet alkalmas módon elhelyezett 
rúgó nyitva tart. A henger belseje, hoszszabb oly csővel kommunikál, 
amelynek vége szélkazán módjára van kiképezve. E cső s a henger 
közé szelep van beiktatva. Ha e szelep nyitva van, a víz a hengerbe 
s a csappantyús szelepen át a kivezető csőbe folyik. A szelep mögött 
való kiöntés által azt érte el a szerkesztő, hogy a nyomás az alsó 
oldalon alacsonyabb, mint a felső oldalon, ahol a víznek áramlás-sebes
sége kisebb, ami a hidrosztatika ama törvényével egyezik, hogy az 
áramlásban levő folyadékok nyomása a folyadékok áramlás-sebességé
nek arányában növekedő, mit matematikailag a 

— = — Const. 
2g w 

egyenlőségben lehet kifejezni. A mint a sebesség bizonyos nagyságot 
elért, a két oldalcsappantyún jelentkező nyomások különbsége a szele
pet lezárja. A víznek kinetikus energiája e mellett a kölüre átszárma
zik, amely a hengerből nagy sebességgel kilöketvén, a fúrómunkát el
végezheti. A kölünek a hengerből való kilépése folytán, ebben a nyo
más egyidejűleg csökken, mi közben a lökés állal komprimált víz rugó
ként működik és a nyomást a szélkazán irányába továbbítja. Ez által 
a hengerben uralkodott nyomás anynyira leszáll, hogy a csappantyús 
szelep újra megnyílhat és a vízáramlását átbocsáthatja. A kölüt, rúgok 
viszik viszsza kezdő helyzetébe; mielőtt ezt az állását azonban elérné 
a csappantyús szelep újból lezárult úgy, hogy a mozgás újból megindul
hat. A kölü hoszszan-nyujtott vezető-spirális vesétekkel bir úgy, hogy 
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minden lökés után hoszszanti tengelye körül bizonyos szögértékkel el
fordulhat. Az új fúrógép kiszolgálására két ember elegendő. Kedesdy. 
lg. ( I Ü ) . 

Műhelygyakorlat. Oszlopos és kocsira szerelt fúrógépek 
a műhelygyakorlatban. A mai ipari és 

gyári üzem gazdaságos volla főleg a jó gépészeti berendezésen alap
szik, mert csakis evvel lehet olcsón termelni s az üzemet aránylag 
nehéz körülmények közölt is fenlartani. Azért ma már alig van számot-

Allványra szerelt fúró 

tevőbb vállalat, amely teljesen a gépüzemre ne térne át. A gép végzi 
a legtöbb munkát. Ezeket pedig ma már a villamosság mozgatja, amely
nek számos előnyeit a gyakorlatban megejtett számítás eléggé beiga
zolt, így igen nagy szerepe van a fúrógépeknek a gyárüzemekben és a 
vaskohászati és gépgyártó műhelyekben és feltűnő, hogy a villamosan 
hajtott ily fúrógépek mily gyorsan (erjednek a gyakorlati alkalmazás-
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ban. A jelen alkalommal a »Mágyar Siemeris-Schukkert-Művek Villa
mossági R.-T. Budapest« czég két villamosan hajtott fúrógéptipusát, 
az oszlopos fúrógépel ( 1 . sz rajz) és a kocsira szerelt fúrógépet (2. 
sz. rajz) van alkalmunk bemutatni. Nehéz öntvények megmunkálásá
hoz pl. mozgathatóan elrendezeti fúróorsóval biró oszlopos fúrógépe
ket kell alkalmazni. A gép fúróaszlallal ellátott oszloppal és az előre

haladást eszközlő fúróorsóval bir. A fúrófej a megkívánt magosságba 
beállítható és épp úgy mint a fúróasztal is, az oszlop körül elmozdít
ható. Nagy lyúkmélységek fúrásánál a kézi emelőt le lehet szerelni. 
Egy milliméteres beosztással ellátolt állító gyűrűvel a fúrógép (töme
ges gyártásnál előforduló egyenlő mélységű lyukak előállítása közben) 
az előre meghatározott fúrómélység pontosan beállítható. A gépek 
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különben két elmozdítható fúróasztallal és ezenkívül még csigaelőtét
tel is elláthatók. Az oszlopos fúrógép szabványos kézi fúrógéppel, vagy 
csavartmetsző szerelvénynyel készül, amely az alapról levehető s ilyen
kor mint kézi fúró, vagy mint kézi csavarmetsző szerszám használható. 
Az oszlopos fúrógép teljesítménye a nagyobb súrlódás miatt 15—20 
százalékkal kisebb, mint a megfelelő teljesítésű kézi fúró- vagy csa-
vart-metszőgép, de csavarok metszésénél a teljesítés ugyanaz marad. 
Az oszlopos fúrógépet két ember könynyen átviheti egyik helyről a 
másik helyre. Nagyobb futóteljesítménynél, vagy ha a fúrógép motorja 
más czélokat is szolgál s a kocsira szerelt motornak a használása ( 2/s 
állandó és 1 lóerő, időszakos teljesítésű) előnyösnek bizonyult. E moto
rokat hajtó vagy kihúzható tengelylyel biró fúrógéppel szokás ilyenkor 
öszszekötni. (1. 2. sz. rajz.) A motoron és a fúrógépen alkalmazott két-
két, öszszesen négy csavarorsó segítségével négy különböző fordulat
szám érhető el, amelyet ha kell, a fogaskerekek kicserélésével 70 °/o - a^ 
emelni lehet. A motor vagy futókerékkel bír, vagy kábeldobos kocsira, 
levehető módon van rászerelve. Ha a fúrógéppel tüzelő-, vagy vízcsöve
ket kell bordázni, a fúró felvételére szolgáló orsón kivül, még egy 
orsóval van felszerelve, mely előre 30, hátrafelé 60 perczfordulattal 
jár. A bordázógépet csavarok metszésére, fúrások egyengetésére s fréze-
lésre is jól lehet használni. Lts. 

Közgazdaság. 
Közgyűlések. A »Szápári köszénbánya részvénytársaság« 

1910. évi május hó 2-án délután 4 órakor sa
ját helyiségében (Budapest, V., Béla-utcza 5. sz.) első rendes közgyű
lését tartja a következő napirenddel: 1. Az igazgatóság és a felügyelő-
bizottság jelentése az 1909. üzleti évről. 2. Az 1909. évi mérleg meg
állapítása s határozathozatal a veszteség fedezete tárgyában. 3. A fel-
menlvény megadása az igazgatóság és a felügyelőbizottság részére. 
4. A felügyelőbizottság tiszteletdíjának megállapítása. 5. A felügyelő-
bizottság választása. 6. Az alaptőkének 800000 koronával való feleme
lése és ennek megfelelő alapszabálymódosílások. 7. Az elsőbbségi köt
vényeknek a kibocsátandó új részvényekkel való beváltása. 8. Egyéb 
indítványok. (Azon részvényes, ki a közgyűlésen résztvenni kivan, tar
tozik részvényeit az alapszabályok 9. §.-a szerinti határidőn belül 
Schreiber D. és fiai czégnél (V. Árpád utcza 7.) letétbe helyezni.) Bp. 
Kzl. (92). — A Magyar Általános Köszénbánya Részvénytársulat 
szombaton április hó 23-án tartotta XVlII-ik rendes évi közgyűlését 
Teleki Géza gróf elnöklésével 53.278 részvényt képviselő 30 részvényes 
jelenlétében. Szende Lajos vezérigazgató terjesztette elő az igazgatóság 
évi jelentését; kiemeljük ebből a következőket: Az 1908. deczember 
12-iki rendkívüli közgyűlés által elhatározott rész vénytőkeemelést tel-
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jesen és tervszerűen végrehajtották. Ezen pénzügyi művelet elszámo
lása az 1909-ik üzletév mérlegében jut kifejezésre, a menynyiben ebből 
kifolyólag részvénytőkéjük 4 millió koronával, tartalékaik 6 millió ko
ronával emelkedtek. A befolyt öszszegből banktartozásukat kiegyenlí
tették és a fenmaradt öszszeg befektetési munkálataik folytatására szolgál. 
Szenük és melléktermékeik elhelyezését az 1909. év tartamán jó ered
ménynyel folytatták, az év vége felé azonban a vasúti fuvardíjtételek 
általános emelése megnehezítette munkájukat. Különösen az osztrák 
vasutak vonalain a folyó év elejével életbelépett jelentékeny fuvardíj
emelések gátolják szenük kivitelét Ausztriába. Versenyképességük ezen 
korlátozása arra készteti a társulatot, hogy itthon annál nagyobb erő
vel igyekezzék szenének ujabb piaczot hódítani. Ezen törekvésnek sike
rét a régóla várt komarom-érsekújvári új vasúti vonalnak immár 
küszöbön álló megnyitása jelentősen elő fogja mozdítani. A társulat 
múlt évi szénszállítása 19.810.024 métermázsa volt. Ezen menynyiség-
nek mintegy 80 u / 0 -á t Tatabánya termelte, melynek termelése több 
mint Vs millió métermázsával emelkedett; borsodi bányászataiknál is 
meghaladta a széntermelés az előző évit, azonban az esztergomi bá
nyászat teknikai akadályok következtében viszszaesett, továbbá Sajó-
haza is, melynek termékét árusítják, csökkentette termését. A jelentés 
azulán részletesen beszámol a befektetési munkálatokról s külünféle 
termelési viszonyokról. Tisztviselőik nyugdíjalapja számára megszerez--
ték a főváros közmunka-tanácsától a Rudolf-rakpart, Zoltán- és Aka-
démia-utcza sarkán lévő telket, hol bérházat építenek, melyben hiva
talos helyiségeiket is el fogják helyezni, A közgyűlés egyhangúlag tudo
másul vette a jelentést és jóváhagyta az előterjesztett évi zárószáma
dást, mely szerint az 1909. évi 5,363.458 -86 K bruttó-nyereségből 
1.610,000 K. értékcsökkenési tartalékra, 500,000 K az általános tartalék
alapra, 30,000 K külön adományul a tisztviselők nyugdíjalapjára, 
60,000 K a bányatárspénztárak részére, 200,000 K, munkásjóléti tar
talékalapra, 343.484 23 K, az igazgatóság és a tisztviselők alapszabály
szerű jutalékára és 2.160,000 K, a részvénytőke 13VÍ°/O" o s osztalékára 
fordítassák, míg a fenmaradó 459,974.63 K további leírásokra használ
tassák, végűi a múlt évről elővezetett 897,687'86 K, változatlanul új 
számlára vitessék át. Mindezen javaslatokat a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadván, megadta a felmentvényt az igazgatóságnak és a felügyelő
bizottságnak és elhatározta, hogy az osztalékszelvényt a szokásos he
lyeken folyó évi május 2-től kezdődőleg 27 koronával fogják beváltani. 
A megejtett választáson Freyenfeld dr. József és gróf Renéville Henri, 
kiknek tisztsége lejárt, újból beválasztattak az igazgatóságba. A köz
gyűlés után tartott igazgatósági ülés a három tagu elnökségbe az ed
digi tagokat: gróf Teleki Gézát, Lőw Tivadar dr.-t és Bisteghi Rudolfot 
választotta meg. Us. (97). — A Magyar Asphalt r é s z v é n y t á r s a s á g 
1910. évi rendes közgyűlését f. é. május hó 4 én déli 12 órakor fogja 
irodai helyiségeiben Budapesten (V., Nádor-utcza 4. sz.) megtartani. 
Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentéseinek 
előterjesztése, határozathozatal, az 1909. évi zárószámadások megálla
pítása, a felmentvények az igazgatóság és a felügyelőbizottság részére 
való megadása és az 1909. évi üzleti nyereség hovafordítása tárgyában. 
2. Határozathozatal az igazgatóságnak adandó felhatalmazás iránt az 
1909. évi rendes közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vonatkozó hatá-
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rozatának foganatosítása tárgyában. 3. Határozathozatal az alapszabá
lyok 12. §-ának módosítása tárgyában. 4. Egy igazgatósági tag válasz
tása az igazgatóság hátralevő működési időtartamára. 5. 7. felügyelő
bizottsági tag megválasztása és javadalmazásának megállapítása. 6. Eset
leges indítványok feletti határozathozatal. (A közgyűlésen csak azok a 
részvényesek bírnak szavazati joggal, akik legkésőbb 3 nappal a köz
gyűlés megtartása előtt részvényeiket szelvényekkel együtt a Wiener 
Bank-Verein magyarországi fióktelepének pénztáránál (Budapest, V.., 
Nádor-utcza 4-.), vagy a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank pénztáránál 
(Budapest, V., Fürdő utcza 1.), mint az igazgatóság által e czélra meg
jelölt helyeken letétbe helyezték. Minden részvény egy szavazatra jogo
sít, száz szavazatnál többet azonban egy részvényes sem gyakorolhat 
saját maga részére.) Bp. Kzl. (94). — A Szt. Lukács evangélista 
bányatársulat, 1910. év április hó 24.-ére, Nagybányára hirdetett köz
gyűlését, a bányaüzemvezetőnek hivatalos ügyben való távolléte miatt 
elhalaszíoU.i. A közgyűlést a részvényesekkel tudatni fogja az igazga
tóság JVv. (17). — Á Ganz-féle Villamossági R. T. közgyűlése. 
Április hó 26 án tartotta meg ez évi közgyűlését báró Harkányi János 
elnöklete alatt a Ganz félé Villamossági R. T. a részvényesek nagy 
érdeklődése mellett. Az elnöki előterjesztések után, amelyek során az 
elnök meleg szavakkal emlékezett meg arról a nagy veszteségekről, 
amit a társaság Gulner Gyula igazgatósági és Mitterdorfer Lajos felü
gyelő-bizottsági tagok elhunytával szenvedett, az igazgatóság terjesz
tette be jelentését az 1909. üzletévről, melyet általában kedvezőtlennek 
fest. Az év üzemét kisebb rendelési áthozaltal kezdte a gyár és bár 
minden igyekezetével azon volt, hogy az így származott hiányt ujabb 
megrendelések szerzésével pótolja: a lefolyt év első felében nem érhe
tett el e tekintetben kielégítő eredményt. Kedvezőtlen gazdasági viszo
nyaink és az a körülmény, hogy állami beruházások csak megszorított 
mértékben eszközölteltek, a villamossági iparra is hátrányos kihatással 
voltak. Kénytelenek voltak tehát a gyár üzemét lényegesen megszo
rítani, munkásaiknak létszámát csökkenteni, úgyszintén a munkaidőt 
redukálni. Az év második felében javult a helyzet, amenynyiben sike
rült elegendő megrendelésre szert tenni a gyárnak úgy, hogy október
ben már újra teljes erővel folytathatták a gyártást. A második félév
ben szerzett megrendelésekkel részben pótolhatták ugyan az első félév 
kedvezőtlen eredményét, azonban a kiszállítások végsőöszszege mégis 
jóval mögötte maradt az előző évinek. Evvel szemben viszont a folyó 
üzletévre áthozott megrendelések öszszege jelentékenyen nagyobb a 
múlt év áthozalánál úgy, hogy az igazgatóság kijelentette, hogy ezzel, 
valamint a még várható rendelésekkel a gyár az 1910. évben kellően 
lesz foglalkoztatva. A beterjesztett zárószámadások az 1908. évi 554.023 
koronával szemben 250.000 korona értékcsökkenési tartalék leírása 
után 516.934 korona 85 fillér tiszta nyereséget, mutatnak ki, miből a 
társaság az 1909. évre, miként az előző évben is lörlént, 20 korona 
osztalékot fizet, ami a részvénytőke 5 százelékos kamatozásának felel 
meg. A közgyűlés elfogadván a mérleget, valamint a tiszta nyereség 
felosztása iránt az igazgatóság által előterjesztett javaslatot, egyúttal 
megadta a felmentvényt mind az igazgatóságnak, mind a felügyelő-
bizottságnak a lefolyt évre. Végül beválasztotlák az igazgatóságba: dr. 
br. Kornfeld Móriczot és Benedicti Bélát, a felügyelő-bizottságba pedig 
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Ervin Kálmánt, Schöpflin Györgyöt, Sebesta Kolost, VerdeTber 'Józsefet 
és Szászi Lajost. Az 1909. évi szelvényeket május 1-től kezdve 20 
koronával a Magyar Altalános Hitelbank váltja be. Et. (99.) 

Méri626k ^ »Szápári Köszénbányarészvénytársaság« mér-
" ' I legszámlája 1909. deczember 31.-én. Vagyon: 

Bányabirtok 1.312.112 52 K. Gépek 47 .554— K. Épületek 69.646-43 K. 
Telkek 32.240-— K. Automobil 18.000-— K. Pénzkészlet 1 6 0 K. Anya
gok és eszközök (leirás után) 20.08L49 K. Irodai berendezések (leirás 
ulán) 1000 — K. Letétek 1 9 5 - - K. Adósok 319.787 91 K. Szénkészlet 
4000 — K. Veszteség 187.566-94 K. Teher: Részvénytőke 1,200000 — K. 
Elsőbbségi kötvények 800000 — K. Hitelezők 12.18589 K. Nyereség
es veszteségszámla 1909. deczember 31-én. Vezteség: Alapítási költsé
gek (leirás) 16923-20 K. Kamatok 44796 K. Leírásokért 5.425 62 K. 
Általános költségek 183.67209 K. Nyereség: Szénért 18.901-93 K. Vesz
teség 187.566-94 K. Bp. Kzl. (92J. — A Magyar Asphalt részvény
társaság mérlege 1909. évi deczember hó 31.-én. Vagyon. Felső 
Derna, Birtok 126.710-21 K. Bányák 332.01158 K. Bányavasutak és 
forgalmi eszközök 123 343 87 K. Gyári épületek és munkásházak 
412.88944 K. Gépek és felszerelések 523.372 45=1 .391 .647-34 K. Tata-
ros: Telek 15.43487 K Bányák 74 .2IP—K. Bányavasutak és forgalmi 
eszközök 109.28880 K. Gyári épülelek és munkásházak 4 2 0 7 8 9 3 8 K. 
Gépek és felszerelések 588 .127-78= 1,192.416-96 K. Budapest: Gyári 
telkek 152.27644 K. Épületek, gépek és szerszámok 640.369 37 K. 
Mastixgyár a vidéken: Mezőtelegd, Versecz és Arad 136.119 51 K. 
Különfélék: Értékpapírok és óvadékok 2,130363-94 K. Bihari szénbánya 
és villamossági r.-t. részvényei: 1,200.000-—K. Részesedések iparválla
latoknál 1,396.840 38 K. Kintlevőségek: Községi kötelezvények: Pesti 
Magyar Kereskedelmi Banknak engedményezve 5,156.50527 K. Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnek engedményezve 2.968.01976 K. 
Tárczában 4,202.86264 K. Egyéb adósok és kötelezvények 1,313.30323 K. 
Kintlevőségek öszszesen; 13,640.69090 K. Anyaglellár 1,607.65075 K. 
Előrefizetett biztosítási díjak 29.040'91 K. Átmeneti tételek 301.173-33 K. 
Pénztár 132.480-73 K. Öszszesen: 24.093.214-34 K. Teher: Részvény
tőke 3,800.000-— K. 5%-os kölcsönkötelezvények 3 :800.000-— K. Ál
talános tartalékalap 306.044-22 K. Újítási-, helyreállítási- és értékcsök
kenési alap 1,363.877-45 K. Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak en
gedményezett községi kötelezvények ellenében 5,081.64385 K. Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnek engedményezett községi köte
lezvények ellenében 2.876.79590 K. Elfogadványok 4.215.62433 K. Hite
lezők 196.253-40 K. Óvadék-hitelezők 2,051.000 24 K. Fel nem vett 
osztalékok és kölelezvényszelvénvek 875 — K. Tiszta nyereség 
891 .251— K. Nyereségáthozatal 1908. évről 9.849-95 = 401.100 95 K. 
Öszszesen: 24,093.21534 K. Nyereség- és veszteség-számla: Tartozik: 
Bányászati-gyártási- és üzemi költségek 2.016.879 67 K. Tiszta nvere
ség 391.251 — K. Nyereség-áthozatal 1908. évről 9.849-95 = 401.100-95 K. 
Öszszesen: 2,417.98062 K. Követel: Nyereség-áthozatal 1908. évről 
9.84995 K. A bányaművelésből és a hozzátartozó iparágak üzletéből 
eredő nyersjövedelem 2,408.13067 K. Öszszesen: 2.417.98062 K. Bp. 
Kzl. (94). 
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badság-tér 3., eredeti heti tudósítása.) 

1910. április 21—27. 

Ganz és Társa vasöntő és gépgyár 
4V2

0/o kölcsönkötvény . . . . 
Ganz és Társa vasöntő és gépgyár 

ÉRTÉKPIACZ. Értéktőzsdei árfolyam-jelentés. 
(A Központi Váltóüzlet R.-T. Budapest, V., Sza-

Magyar által, kőszénbánya 
elsőbbségi kötvény 

Magyar ált. kőszénbánya részvény 
Urikány-Zsilvölgyi kőszénbánya 

4 °/„ elsőbbségi kötvény . . . 
Beocsini czementgyári Unió r.-t. 

részvény 
Északmagyarországi kőszénbánya 

részvény 
Esztergom—szászvári kőszénbánya 

részvény 
Felsőmagyarországi • bánya- és 

kohómű részvény 
Kőszénbánya és téglagyár (Drasche) 

részvény 
Magyar asphalt r - t . részvény . . 
Salgótarjáni köszénbánya r.-t. 

részvény 
Salgótarjáni köszénbánya r.-t. 

új részvény (1909. k i b . ) . . . . 
Nadrági vasipar társ. részvény . . 
Rimamurány - salgótarjáni vasmű 

r.-t. részvény 
Schlick-féle vasöntöde és gépgyár 

r.-t. részvény 
Klotild első magyar vegyi ipar r.-t. 

21-én 22-én 23-án 25-én 26-án 27-én 

99-50 9950 99-50 99-50 9950 99-50 

3245 — 3240 — 3245 - 3245 — 3240 — 3 2 6 0 -

655 — 654 — 647 — 646 - 655 — 663 — 

690 — 693 — 690 — 685 — G85-- 685-— 

324 - 329 — 329 — 325 — 325 - 325 — 

2 0 5 - 205 — 205 — 2 0 5 - - 205-— 2 0 5 - -

575 — 570 — 560 — 560 — 560 — 560 — 

212 — 
590 — 
213 — 

5 8 9 - -
215-50 

5 9 4 -
215-50 

592 -
21550 

592 -
2 1 4 - -

6 3 8 - 639 - 646 50 649 50 658 — 657 — 

662 — 
430 — 

624 — 
430 — 

630 — 
430 -

632 — 
430 — 

635 — 
465-— 

635 — 
465 — 

668 — 670 — 673 — 674'— 671-50 672 50 

440 — 444 — 4i4' — 445 — 445 — 452 — 

277-— 275 — 277-— 273 — 277 75 27750 

FÉMP1ACZ. Fémárak Budapest, ápr. 23. A fém ára 100 kilo-
gramonként, helyt Budapesten, készfizetés melleit, 2 százalék skontóval 
ez: Vörösrés 158 K, ócska tüzszekrényréz 144 K; bárányon 98 száza
lékos 365 K, bárányon 99 százalékos 372 K; horgany, Hohenlohe bánya
termék 62.50 K. horgany J. H. jelű, átöntött minőség 58 K, horgany 
W. H. jelű, átöntött minőség 55 K; ólom, selmeczi vagy nagybányai 
minőség 41 K, ólom, kereskedelmi minőség 39'50 K; antimon regulus 
67 korona. Bp. (97). — A réz ára az elmúltt héten erősen hanyat
lott, amit részben az okozott, hogy az amerikai statisztika a márczius 
hó végén raktáron volt készleteket 7427 tonnával nagyobb menynyi
ségben állapította meg. mint az előző hónapbelieket. Ez több hausse-
spekulánst arra késztetett, hogy kötéseik egy részét lebonyolítsák, ami 
a fogyasztók tartózkodása mellett az árakat lenyomta. Azoknak az időn
ként meg-megujuló híreszteléseknek, hogy az amerikai rézművek kar
telt kötnek, hogy az európai kohókat is belevonják az érdekkörükbe és 
az egész földkerekségen üzemredukcziót fognak foganatosítani, ma már 
senki sem hisz. De nem lehetetlen, hegy az amerikaiak a szövetkezé
sükkel meg akarják a világot lepni és azért igyekeznek az érdekeltek
ben terveik komolyságára nézve kételyeket támasztani. Az utolsó na-
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pókban jobb vételkedv mutatkozott, amiből azt következtetik, hogy az 
árak rövidesen javulni fognak. Mk. (17). — VASPIACZ. Amerika vas-
és aczélfogyasztása. Newyorkból április 21-éről azt jelentik, hogy az 
utóbbi héten nagyobb jelentőséget tulajdonítottak annak a jelenségnek, 
amely arra mutatott, hogy a kiválóbb aczéltársaságok vas- és aczél
fogyasztása csökken. Az új kötések mögötte maradnak a márcziusi meg
rendeléseknek. A kohók megszorították a termelést, a mit a készlet 
túlságosan gyors szaporodása tett szükségessé. Azt hiszik, hogy a vásár
lás márczius hónapban meghaladja az általános becslés mértékét. A 
csőgyárak 30000 t 2. számú öntött vasat vásároltak 12 dolláros alap
áron, franco Birminghamból. A jelentés szerint a szürke kovácsoló 
vas ára franco Birminghamban elérte a 10 8 / 4 dollárt. A vasutak ke
reslete növekedett. A sínrendelés 23000 í-át tesz, a melynek fele Sie
mens-eljárás szerint készítendő. A Frick Coal Co. megrendelést tett 
12000 kemenczére. Más társaságok követni fogják ebben. Bp. (95). — 
PETRÓLEUMPIACZ. Petróleumárak. Budapest, ápr. 23. (Hesz Izidor 
és társa.) Jegyzések: Standard petróleum 27 kor., 2 keresztes petró
leum 27 kor., 3 keresztes abc. 28 kor., I keresztes 3 rózsa 30 korona. 
Amerikai császárolaj ottani finomítás 62 korona. Belföldi császárolaj 
40 korona. Az árak 100 kilogramonként készpénzfizetés mellett, 20 szá
zalék göngysúlylyal, a budapesti vasúti állomáshoz szállítva értendők. 
Carbolineum 1. 15 korona. Carbolineum 11. 13 korona. Bacu gépolaj 
(orosz) 48 korona. Oliva gépolaj 1. 96 korona. Oliva gépolaj II. 80 ko
rona. Tovothe gépkenőcs I. 68 korona. Tovothe gépkenőcs II. 54 korona. 
Benzin közönséges 38 korona. Ligroin 80 korona. Bp. (97). 

Stcltisztikíi I Pénzverés és pénzforgalom. Az állami szám-
' 1_ | vevőszék kimutatása szerint a folyó év első ne

gyedében új érmeket egyáltalában nem vertek. A pénzverés ez év
negyedben csak a forgalomból kivont, forgalomra alkalmatlan érmék 
átveretésére szorítkozott. Forgalomba bocsátottak azonban ebben az 
évnegyedben 84á.734 darab két fillérest és 17,000 darab egy fillérest, 
öszszesen 17.14468 K értékben. Ennek következtében a már korábban 
forgalomba bocsátott érmékkel egvütt a íolyó év első negyede végéig 
7.442.050 darab öt koronás, 6004()",983 darab egy koronás, 72.084,675 
darab husz filléres, 96.079,165 darab tiz filléres, 347.749,190 darab két 
filléres és 77.573,246 darab egy filléres képezi a forgalom tárgyát, 
egészben véve 129.006,800-76 K értékben. A főkémlőhivatalnak kém
lésre átutaltak 910 darab öt koronást és 4,760 darab egy koronást, ösz
szesen 9,310 K értékben. A pénzverdében készletben maradt még a 
két filléresekből 211,000 darab és az egy filléresekből 488,000 darab 
9100 K értékben; az öt koronásokból, az egy koronásokból, a húsz 
filléresekből és az egy filléresekből készlet nincs. Mn. (17). 

V e r s e n v t á r g V a l á S O k . A diósgyőri vas- és aczélgyár 
I Írásbeli versenytárgyalást hirdet a 

kezelése alatt álló ormospusztai szénbánya lakótelepén létesítendő 
2 drb. kettős altiszti lakóház és 2 drb. kettős melléképület építésénél 
szükséges öszszes munkákra és anyag szállítására. Az ajánlatok május 
10-én d. e. 11 óráig a diósgyőri vas- és aczélgyár titkári hivatala-
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ban adandók be. Mk. (17). — Az Első cs. kir. szab. Dunagözhajó-
zási társaságnak Pécs mellett fekvő bányái számára a követke
zőkben felsorolt bánya- és egyéb fákra van szüksége. Az évi szükség
let megközelítőleg a következő: 12.500 db. tölgygömbfa, 12.500 db. 
fenyő- és bükkgömbfa, 1220 m : i fürészlet íehértölgyfa, 1,138.000 db. 
tölgy-bélésfa (esetleg részben bükk-bélésfa), 796.000 db. kérges (szél) 
deszka jegenye-fenyő- és borovi fenyőfából, 700 db. hágcsópózna je
genye- és fenyőtörzsből, 40 db. fehér bükktönk, 100 m3 tölgy- és fenyő-
vezetékfa, 150 m 3 fenyő-építőfa, 20 m s vörösfenyőfa, 1320 db. lucz- és 
jegenyefenyő-fa palló, 56.000 db. puhafadeszka és lécz, 5600 db. hé-
zaglécz, 1700 db. tetőzsindely és lécz (Dachspandeln). Az ajánlatok 
május 10-én déli 12 óráig nyújtandók be. A feltételek 40 fillérért 
kaphatók a társaság központi anyaggondnokságnál (Zeetral-Material-
Verwaltung) Bécsben. Mk. (17). 

bízott ministerelnök előterjesztésére Bécsben, április hó 9-én kelt legfelsőbb elhatá
rozásával, Jánosvölgyi Münnich Kálmán bányatanácsosnak, a közügyek terén 
szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi udvari tanácsosi czímet díjmentesen 
adományozta. Bp. Ksl. (91). — KINEVEZÉSEK. A pénzügyminister Czerminger 
Alfréd rozsnyói kir. főbányabiztost. bányakapitánynyá a zalatnai m. kir. bánya
kapitánysághoz (IV/11. 39.138. sz ), Gallov Károly VIII. fizetési osztályú főbánya
biztost, VII. osztályú főbányabiztossá és Huszko Tivadar bányabiztost, VIII. fize
tési osztályú főbányabiztossá (IV/II. 39. 121. sz) nevezte ki. Pü. Ksl. (10). — Czer
minger Alfréd k. bányakapitánvnak Rozsnyóról való távozása folytán, a rozsnyói 
bányabiztosságot Hajdú Lajos dr. fóbányabi/.tos fogja vezetni, akit a pénzügy
minister egyideüleg hivatalvezető főbányabiztossá léptetett elő. Rh. (17). — A m. 
kir. pénzügyminister a marosujvári főbányahivatalhoz Gál János marosujvári 
mázsatisztet pénztári ellenőrré és Stibor Gusztáv ideiglenesen nyugdíjazott m. kir. 
honvédhadnagy, marosujvári lakost, mázsatisztté nevezte ki. Bp. Ksl. (94). — Az 
Egercsehi Kőszénbánya R.-T. Vojtek János főaknászt, főaknászszá nevezte ki. ápril 
hó 21-én. 757. V. — VÉGLEGESÍTÉS. A m. kir. pénzügyminister Szokol Valér 
okleveles bányamérnök, ideiglenes minőségű bányagyakornokot az állami szolgálat
ban véglegesítette. Bp. Ksl. (92). — ÁTHELYEZÉS. Naszleu János pü. szám
tiszt a selmeczi bányaigazgatóság tn. r. számvevőségnél és Marsovszky Árpád 
lugosi pénzügy igazg. számliszt kölcsönösen áthelyeztettek. (Pm. 38.239. Selmecz 
bányaigazgalóság. 1049 sz. r.) Mtj. — HALÁLOZÁS. Steiger Zsigmond m. kir. 
bányafőmérnök, főbányahivatali főnökséged, f. évi ápril. hó 20-án este életének 
62-ik és buzgó szolgálatának 30-ik évében, Karlsbadban elhunyt. A halálesetről az 
aknaszlatinai m. kir. főbányahivatal tisztikara, külön gyászjelentést adott ki. 721. F. 

Híradások I Weisz Lajos m. kir. bányakapitányt a pénzügy-
' minister három havi időtartamra a selmeczbányai 

bányászati és erdészeti főiskolához, ideiglenes minőségben, három hónapra 

Hírek. 
Személyi hírek. | . Ó Felsége a személye körüli 

m ideiglenes vezetésével meg-
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tanárként osztotta be. Nv. (17). — A Magyar Általános Köszénbánya 
R.-T. új palotája. A Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. nyugdíjalapja 
számára a fővárosi közmunkatanácstól megszerezte a Rudolf-rakpart, Zol
tán- és Akadémia-utczák sarkán levő telket, amelyen díszes bérházat fog 
építeni, hol a társaság hivatalos helyiségeit is be fogja rendezni. Et. (97). — 
Az állami vasgyárak köréből. A múlt hét utolsó napjaiban felmerült ama 
hírekkel szemben, melyek szerint a magyar királyi állami vasgyárak a 
gazdasági gépek és hídszerkezetek gyártásának megszüntetését tervezik 
a Budapesti Tadósító-i illetékes helyen felhatalmazták annak a kije
lentésére, hogy az említett gyártási ágazatok megszüntetésének a kér
désével sem a pénzügyministerium, sem a kereskedelemügyi ministe
rium egyáltalában nem foglalkozott s így ez a hír, minden alap nél
kül való. Bp. (96). — A Rapp-Romhányi Köszénbányának az ado
mányozása ápril hó 21-én folyt le, Muntyán Izidor kir. bányabiztos
nak, mint a beszterczebányai m. kir. bányakapitányság kiküldöttjének 
közreműködésével. A „Máriatáró" védőnéven kért adományozás ellen 
kifogást senki sem emelt és így az aktus rendes lefolyású volt. Ugyanez 
alkalommal a vállalat, az ált. bányatörvény 188 §-a. alapján, a bánya 
felelős igazgatójául, a munkálatok eddigi vezetőjét, Béky Albertet je
lentette be a bányahatóságnak. A délelőtt lefolyt bányajárást a szoká
sos áldomás követte, a melyen a vállalat tagjain kívül, az eljáró bánya
biztos ís részt vett. 759. Lts. 

Bánya SZeffVeSÜletek. I A M a S y a r Bányász- és Kohász-
: _ I Altisztek Országos Egyesületének 

mizserfai osztálya f. évi május hó 5-én rendkívüli gyűlést tart, a 
melynek tárgysorozatába, az »()rszágos Társpénztár«-ra vonatkozó Méga 
féle javaslat, Vojtek János elnöknek a tisztségről való lemondása, az 
oszlály területén működő altisztikartól való búcsúvétele, s esetleg új 
elnöknek a választása van felvéve. 737. V. 

BánvahalÓStigi Ügyek. A Zalatnai magy. kir. bánya
kapitányság 1910. évi január hó 

8-án, a következő „Elvonási határozat"-ot hozta. 1508. 25368/1909. 
A Lungest Szt. József bányatársulatnak Szt. József. Beucai tömzsök, 
Vértesi véna, Tömzsök szék, Tyinga baucai szék, Sinoros baucai töm
zsök, Érczes baucai tömzsök, Lungesti szék, Öszszes baucai tömzsök, 
Tyinga tömzsök, Károly vénája, Málas véna, Korhos tömzs, Ebergényi 
Pali, Ebergényi József, Tóth György, Kúti véna, Ebergényi Ferencz, 
András és P'erencz, Ebergényi Mózes véna, Szent György I., Schreiber 
telérke gömbhatáraiban levő bányászat huzamosabb ideig merőben el
hanyagolt üzemen kívüli állapotban találtatván és miután az eddigi 
mulasztás igazolás és törvényszerű üzembe vétele iránt a 10199/909. 
bkp. sz. felhívás sem vezetett eredményre, ennélfogva következetes 
üzem hanyagolás miatt az ált. bányatörvény 243. §-a alapján a jogo
sítvány elvonását a bányakapitányság kimondja és könyvi kitörlését 
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jelen határozat jogerőre emelkedésével foganatosítja. Ezen határozat 
oly hozzáadással hozalik köztudomásra, hogy a bányászatot megsze
rezni szándékozók ebbeli zárt vételajánlataikat 30 nap alatt a bányahaló
ságnál benyújthatják. Bp. Kzl. (91). 

Társadalmi h í rek . I ELJEGYZÉSEK. Nemes József a zó 
! lyombrézói m. kir. vasgyári fogyaszlasi 

szövetkezet alkalmazottja eljegyezte Láng Pál handlovai kereskedő 
Ilonka leányát. Zv. (17). — Blau I. a Beocsini czémenlgyári Unió r.-t. 
főtisztviselője eljegyezte Rózner Irénként Jánosházáról. Mk. (17). — 
HÁZASSÁGOK. Vadas Vi lmos dr. a korompai kórház vezetőorvosa 
április 23-án tartotta esküvőjét Meuser Jolánkával Budapesten. Us. (99). 
— Grünczve lg Vilmos kir. segédaltiszl házasságra lépett Zorger Regi
nával Aranyidán. Mtj. 

VeSVeS hírek I A d o b s i n a i jégbarlang alsó emeleti jégtermébon 
" * ' _ \ szokatlanul hangos és mozgalmas volt az élet az 

utolsó hetekben. Drótálarczczal és csákányokkal felszerelt bőrkötényes bányászok 
nagy erővel fejtik az aczélkeménységű tiszta krístályjeget, amelynek alapja már év
századokkal ezelőtt képződött. Ha dinamittal vagy ekrazittal lehetne robbantani a 
barlangban úgy egy-két nap alatt több százezer métermázsa jég állana rendelkezé
seié Kuhányi János vállalkozónak, de kézi erővel kissé lassan halad a jég fejtése. 
Érdekes, hogy a barlangból a felfedezése óta eltelt negyven év alatt most másod
szor szállítanak jeget közhasználatra. Az első ötszáz vaggon jeget az 1873. évi nagy 
kolerajárvány idejében szállították el Bécsbe, az idén pedig a hazánkban uralkodó 
nagy jéghiány miatt az ország minden részéből érkezett rendelésre szállítják a jeget 
kocsival az éjjeli vonatokhoz, az öt kilométerre fekvő vasúti állomásra. Rh. (17.) 
— Bikáson a régi vasgyár telepén Divald Károly és fia budapesti czég, állami 
támogatás mellett falemez és dobozgyárat létesített, ameiy üzemét egyelőre 120 mun
kással az elmúlt hét folyamán meg is indította, ami valóságos jótétemény a kör
nyékbeli szegény és a vasgyár beszüntetésével kereset nélkül maradt lakosságra 
nézve Zv. (17.) — Nyakszirtmerevedés Baranya vármegyében. Pécsről jelen
tik: Baranya vármegyében, a hegyháti járásban aggasztóan terjed a nyakszirtmere
vedés. Mágocson, SsKÍSeváron és e községek környékén eddig tizenöt eset fordult 
elő, amelyek közül kilencz volt halálos kimenetelű. A hatóság mindent megtesz, 
hogy a betegség terjedését megakadályozhassa. Pn. (89.) — Uj köolajiparvállal-
kozás, amerikai tökével. A pénzügyministerium régebben szubvenczióval támo
gatta a kőolajkutatót, hogy elősegítse a magyar petróleum létalapjának megterem
tését. A kutatás azonban az állami támogatás ellenére sem járt eredménynyel. Hol 
a fúró törött el, hol pedig olyan természeti akadályok merültek fel, hogy az érde
kelt vállalatok abbahagyták a kutatást. A pénzügyi kormánynak nem tetszett, hogy 
a kőolajkutatás ügye nem halad s ezért az elmúlt esztendőben beszüntette a szub-
vencziókat és maga látott a kutatáshoz. A szubvenczióra fordított öszszegeket petró
leum és kálikutatásra fordítja. Petróleumra nem akadtak ugyan, de a munkálatoknak 
mégis volt valami eredménye. Kissármáson, mint ismeretes, kálisóra kutatva, föld
gázra bukkantak, amelynek ipari hasznosításával most foglalkozik a kormány. A 
szubvencziók megvonásával azonban nem szűnt meg teljesen a magánkutalás. A 
Kárpátok magyarországi oldalán több czég fúr petróleum után s itt-ott kisebb-
nagyobb eredményekkel találkozunk. Így egy magyar vállalkozó Máramaroson akadt 
petróleumra, amelynek értékesítésére megnyert egy amerikai pénzcsoportot, amely 
megfelelő tőkét bocsát rendelkezésére a további kutatásra. Legközelebb magyar 
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érdekeltek bevonásával részvénytársaság alakul a rnáramarosi petroleuml'orrás kiakná
zására és további kutatásokra. Pn. (92 ) 

Hírek t l külföldről. Harminczöt k i lométeres a lagút . Was-
| hington államban új vasúti vonal építésével 

kapcsolatban a Cascade-hegységen át egy harminczöt kilométer hoszszú alagutat 
fognak fúrni, amely a világ leghoszszabb alagútja lesz. Az alagút tervezetét H. M. 
Ohiltcnden tábornok, az amerikai mérnöki testület feje dolgozta ki és az épílési 
költségek angol mértföldenkint öt millió koronában vannak előirányozva. Az egész 
vasút hoszsza háromszázhúszonhét angol mértföld lesz A vasutat villamos üzemre 
fogják berendezni és az öszszes költségek mintegy háromszázhatvan millió koronára 
fognak emelkedni. Az alagúton át külön er.e a czélra készített kocsikon közönséges 
utczai járműveket is fognak szállítani. Az alagút sok veszedelemtől fogja megmen
teni az utasokat, mert télen a lavina nagy bajt okoz a Cascadc-hegységben. 
Pn. (94/ — Nagy nemzetközi a l a p í t á s o k a pe tró leumiparban . Londonban 
most napirenden van, hogy az angol töke érdekeltségét bele akarják vonni a Galicziá-
ban és Oroszországban állítólag fölfedezett új nyersolaj forrásokat illető vállalatokba. 
De az ez irányú tevékenység más országokra is kiterjed Így legújabban a német
alföldi Gekonsolidierte Petroleum-Matschappij, amely a hollandi királyi Matschappij 
védnöksége alatt áll és így a Shell Transport-Trading Company érdekkörébe tarto
zik, megvette a romániai Regatul vállalatot. Astra Romána czég alatt az üzem foly
tatása ezéljából 30 millió frank alaptőkével új társaságot alapítottak. A megvásárolt 
vállalatért 20 millió frank vételárat fizettek úgy, hogy a társaságnak 10 millió forgó
tökéje marad. A Gekonsolidierte Petroleum-Matschappij azonban egy körülbelül 
1800 bogon nagyságú területet megtart, ahol állítólag szintén vannak bő nyersolaj
források Itt az üzemet maga fogja folytatni és ezért alaptőkéjét 2 ' / 2 millió holland 
forintról 7 millióra emeli fel. Ugyancsak Londonban van alakulóban egy másik tár
saság 1,200.000 font sterling alaptőkével, amely az eddig franczia kézben levő 
Columbia román petróleum-vállalatot, a rumán tulajdont képező Traján telepet és 
Bustenarii petróleum-vállalatot fogja megvásárolni és együttesen vezetni. A Borax 
Consolidated Company pedig kaliforniai petróleum-források kiaknázására szán
dékozik eg^ nagy társaságot alapítani. — Bri t i sh-Roumain Oil C o m p a n y 
(London) czég alatt új társaság van alakulóban Londonban, 200.000 font sterling 
alaptőkével (200.000 drb 1 font sterlinges részvény), melyből 100 000 darabot bocsá
tanak nyilvános jegyzésre. A társaság a Tzienta, Bustenari és Pacuretzi területén 
levő 44 acre-nyi és a Valcanesti, Banesti és Slobozian levő, még megszerzendő 
1874 acre-nyi kőolajtartalmú, hír szerint azonban teljesen értéktelen, forrásokat 
akarja kiaknázni. — Soc ié té francaise des pé tro les de Predeal -Teleajen 
(Paris) czég alatt 1,200.000 frank alaptőkével uj vállalat alakult, a Gura, Viitoarei, 
Valeni de Munte községek kőolajforrásainak kiaknázására Mk. (17.) 

Baleselek. A Gratli-bányán, Bölcsek Lajos bányamunkás, az 
elmúlt hét folyamán közetomlás következtében el

pusztult. Szh. (17). — Govásdián f. hó 20-án d. e. majdnem ismét 
áldozatául esett három gyári munkás a gáznak. Zsureleu György go-
vasdiai munkás dolgozott az üres gázgép tartányában, ahol a még kis
mértékben je lenvol t gáztól megszédülve a tartányba esett, ahol 
Pozsa Juon gyári munkást elütötte, ki szintén eszmélet nélkül rogyott 
öszsze. A segítségére siető Balázsi László szintén eszméletét veszítette 
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czim alatt, 73 oldalra terjedő, két láblamelléklettel (helyszínrajz) fel
szerelt igen érdekes munka jelent meg a napokban, a melyre olvasó
közönségünk figyelmét ezennel felhívjuk. A részletes ismertetést legkö
zelebb hozzuk. Lts. 

L C 1 P S Z 6 1 T I 1 G A z ^Österreichische Zeitschrift für Berg-und Hütten-
f I wesen«. 1910. évi április hó 23-án megjelent 16. számá

nak tartalma a kővetkező: Sólúgtermelés permetezés utján, irta Schraml C. cs. k. 
főbányatanácsos; Grubach és Ablenau sóhegységének ismertetése, irta: Reinl János 
bányagondnok; Felső-Szilézia bánya- és kohóműveinek 1908. évi statisztikája; Hiva
talos ügyek; Egyesületi közlemények; Jegyzetek; Londoni fémárak 1910. április hó 
15-én Lts. 

J o e r g e s Á g o s t ö z v . é s fia n y o m á s a S e l m e c b á n y á n . 1 9 1 0 . 

s így húzták ki a tarlányból. A rögtön alkalmazott élesztési kísérletek 
sikerrel jártak. Vh. (17). — A diósgyőri vas- és aczélgyár esztergá
lyozó műhelyében, Szabó József ápril. hó 22-én véletlenül hozzáért egy 
gép mozgásban levő kerekéhez és a gépből kiálló csavarvég a gép
hez rántotta Szabót, akit az elősiető munkások öszszeroncsolt mell
kassal, öszszetörött vállal eszméletlen állapotban találtak meg. Az or
vosi vizsgálat ezenfelül még agyrázkódást is konstatált. A beteget a 
vasgyári kórházban ápolják. Mi. (17). — A kornai Kis-Kirnik hegyben 
levő Szent Simon Mesztekán nevű bányában, ápril. 26-án követ csúsz
tatott Hedrea János bányamunkás a mintegy 15 m. mélységbe. A 
csúsztató felső ferde szélénél fennakadt köveket Hedrea lábával taszít-
gatta lefelé, miközben megcsúszott, ő maga is a mélységbe zuhant 
és agyonzúzódolt. Feje teljesen szét van roncsolva. A hatóság képvisele
tében a helyszínére kiszállott Pfeffer Aladár k. főbányabiztos azt konsta
tálta, hogy a baleset okozója, maga a szerencsétlenül járt munkás volt, 
aki a kellő óvatosságot elmulasztotta. Ab. (17). 

Newyorkból jelentik: Az Ohió melletti Amsterdam egyik szénbányájában 
gázrobbanás következtében tizennyolcz munkás életét veszítette. Et. (96.) Eddig 
tizenhárom áldozatot a felszínre hoztak. Tiz bányászt élve sikerült kimenteni. Két 
munkás még hiányzik. Els. (97.) — Birminghamből (Alabama) híre érkezik, hogy 
a Mulga bányában gázrobbanás és ennek folytán bekövetkezett közetomlás foly
tán negyven munkás a törmelék alá került. A sérültek közül huszonötén sebeikbe 
belehaltak. Us. (95.) — Lembergből híre jön, hogy április 25-éről 26-ára virradó 
éjjelen a Wolski és Tsa czég tárójában tüz támadt, amely a Thurn-Taxis czég 
Doscka tárójára is átterjedt. A mentő akcziót a víz hiánya nehezíti. A szomszédos 
tárók nincsenek veszedelemben. El. (99.) 

iroöalom. 



Borsódmegyei szénbánya- r i k p i n c ? kerestetik. Pályázók 
hoz bányaiskolát végzett r m U K I JUÍUZ, eddigi működésük
ről szóló bizonyítványaikat fizetési igényeik meghatározásával küldjék 
e lap szerkesztőségéhez „654. Br." jelige alatt, 20 filléres póstajegy 

csatolása mellett. 3 _ 3 

Főaknász, ki több bányánál huzamosabb ideig szolgált és 38 éves 
gyakorlattal bír, de még erős, erőteljes és bányaszolgálatra még al
kalmas, tapasztalatainak és tudásának megfelelő szolgálatot keres. 
Igényei szerények. Szives ajánlatokat 10 filléres póstajegy beküldése 
ellenében „655. Gy." jelige alatt szívesen közvetít a szerkesztőség. 
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Teknikai tartalmú hiröetések 
f e l u é t e l é u e l m e g b í z t u k : 

Grosz (Gyárfás) Pál u n * 
B u d a p e s t , R á k o s p a l o t á n . 

A Központi Váltóüzlet Részvénytársaság 
Budapest, (V. ker., Szabadság-tér 3.) 

Mindennemű értékpapírokat, sorsjegyeket, érezpénzeket, 
külföldi pénznemeket, a mindenkori hivatalos napi árfo

lyamon vesz és elad. 

Pályázat. 
1910. évi 2788. szára. A nagytekintélyű m. kir. állami szénbányák központi 

igazgatóságának f. évi márczius hó 30-án kelt 1715 számú felhatalmazása folytán a 
petrozsényi kir. kó'szénbányahivatal a következő altiszti állásokra pályázatot hirdet 
és pedig: 

1. A bányaüzemnél. Az altisztek II. fizetési osztályának I-ső fokozatába soro
zott 1 főaknászi állásra évi 2500 K. fizetés, 120 korona fűtési átalánynyal. 

Az altisztek II. fizetési osztályának Il-ik fizetési fokozatába sorozott 2 főaknászi 
állásra évi 2200 korona fizetés, 120 korona évi fűtési átalánynyal. 

Az altisztek IV-ik fizetési osztályának I. fizetési fokozatába sorozott 1 aknászi 
állásra évi 1200 korona fizetés, esetleg előléptetés folytán Il-ik fizetési fokozatába 
évi 1100 korona fizetés illetőleg a III. fizetési osztályba sorozott évi 1000 K. fize
tés és 80 korona fűtési átalánynyal. 

Továbbá 2. A gépüzemnél. Az altisztek Ill-ik fizetési osztályának I-ső fizetési 
fokozatába sorozott 1 másod művezetői állás évi 1800 korona fizetés, 100 korona 



fűtési átalány nyal, esetleg előléptetés folytán megüresendő II. fizetési fokozatba 
sorozott altiszti állásra 1600 K. fizetéssel, illetve a III. fizetési fokozatba sorozott 
altiszti állásra 1400 K. fizetéssel, 100 K. fűtési átalánynyal. 

Az altisztek IV. fizetési osztályának I-ső fizetési fokozatába sorozott. 1 gépészi 
állásra évi 1200 korona fizetés, 80 korona fűtési átalány. 

3. A bányamérnökségnél. Az altisztek Ill-ik fizetési osztályának Ill-ik fizetési 
fokozatába sorozott egy altiszti állásra évi 1400 korona fizetés, 103 korona fűtési 
általánynyal. 

4. Az építészetnél. Az altisztek III. fizetési osztályának 1-ső fizetési fokozatába 
sorozott 1 altiszti állásra, évi 1800 K fizetés, 100 K fűtési átalánynyal. 

Az altisztek IV-ik fizetési osztályának 1-ső fizetési fokozatába sorozott egy 
altiszti állásra, évi 1200 korona fizetés, 80 korona fűtési átalánynyal, esetleg elő
léptetés esetén a 2-ik fizetési fokozatba sorozott altiszti állásra évi 1100 korona 
fizetés, illetőleg a 3-ik fizetési fokozatba sorozott altiszti állás évi 1000 korona 
fizetéssel és 80 korona fűtési átalánynyal és végre 

5. Az anyagkezelöségnél. Az altisztek III. fizetési osztályának 3-ik fokozatába 
sorozott 1 altiszti állásra, évi 1400 korona fizetés 100 korona fűtési átalányával. 

Az allisztek IV-ik fizetési osztályának I-ső fizetési fokozatába sorozott 1 
altiszti állásra évi 1200 korona fizetés, esetleg előléptetés folytán a 2-ik fizetési 
fokozatba sorozott évi 1100 korona fizetés, illetőleg a 3-ik fizetési fokozatba soro
zott évi 1000 korona fizetéssel és 80 K évi fűtési átalánynyal javadalmazott altiszti 
állásra. 

Valamenynyi betöltendő állással természetbeni laká> van egybekötve. 
Ennélfogva felhivatnak mindazok ki ezen állások bármelyikét elnyerni óhajt

ják, hogy: 
1. Magyar honosságukat beigazolják. 
2. A kérvényben tisztán és világosan jelöljék meg, hogy melyik szakban és 

melyik fizetési fokozatban kívánják magukat felvétetni s ennek megfelelően. 
3. A bányaüzemeknél alkalmazandóktól megkívántatik a bányaiskola végzé

sén kivül, hogy a kőszénbányászatnál hoszszabb üzemi és irodai gyakorlati ismeret
tel bírjanak. 

4. A gépészetnél alkalmazandóktól megkívántatik gőzgépkezelői vizsga, laka
tos és kovácsműhelyi hoszszabb idei gyakorlati képzettség, illetve bányaiskolai eset
leg ipari szakiskola végzettségén kivül műhelyrajzok készítése és egyszerűbb dol
gok szerkesztésében való jártasság. 

5. A bányamérnökségnél alkalmazandóktól a bányaiskola, illetőleg ezzel 
egyenrangú 4 gymnázium vagy polgári iskola végzésén kivül megkívántatik, hogy 
a bányamérésben és térképelésben jártassággal bírjanak. 

6. Az építészetnél a bányaiskolai, esetleg valamely építészeti ipari szakiskola 
végzése. 

7. S végre az anyagkezelésnél a bányaiskola végzése, az anyagkezelés és ket
tős könyvitellel kapcsolatos teendők ismerete megkívántatik. 

A sajátkezüleg írt egy koronás bélyeggel ellátott fentebbi kellékeket igazoló, 
valamint eddigi szolgálatukat, életkorúkat, erkölcsi magaviseletüket feltüntető okmá
nyokkal felszerelt pályázati kérvények az illető előljáró hatóság vagy ha az illető 
folyamodó állami szolgálatban nem állana azon vármegye vagy város főispánja 
utján, melynek területén lakik, jelen pályázati hirdetménynek keltétől számítandó 
4 héten belül az alulírott kir. kőszénbányahivatalhoz annál is inkább benyújtandók, 
mivel a későbben beérkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

M. kir. köszénbányahivatal. 
Petrozsény, 1910. április 23-án. 


