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Bányaszerencsétlenségek.
Pár napi időközökben két nagyobb bá

nyaszerencsétlenség hozott halálos vészt a 
föld gyomrában dolgozó, mindig Isten kezé
ben levő bányászainkra. Az egyik szerencsét
lenséget, a dományit, emberi -erőn és emberi 
hatalmon kivül eső elemi csapás okozta, a 
másikat, az ajkait, emberi gondatlanság és 
könnyelműség. Nincs az az óvóintézkedés, 
legalább az emberi tudomány még nem pro
dukálta, a melylyel a dományi szerencsétlen
ség megakadályozható lett volna. Hogy nem 
történt-e mulasztás az ajkainál, azt a vizsgá
lat fogja megállapítani.

Ezt a vizsgálatot a közvéleméuy is kö
veteli, mi is követeljük és velünk a hazai 
bányászat egész érdekeltsége. Munkaadók és 
munkások egyaránt. Mert hiszen — jól ma
gyarán mondva — ezeknek a bőrére men
nek ezek a szerencsétlenségek és ezeknek 
igazi nagy életérdeke, hogy ezek a balesetek 
az emberi erő és hatalom kezében levő 
összes eszközökkel elhárittassanak. És mi 
nem habozunk konstatálni, hogy bányaválla
lataink, minél nagyobbak, minél erősebb és 
kiterjedtebb üzemet folytatnak, annál gondo
sabban és szorgosabban megtesznek mindent 
arra nézve, hogy bányaszerencsétlenségek elő 
ne forduljanak.

A közvélemény nyugtalansága csakis a

képviselőházban nyilvánult meg. Itt egyszerre 
két képviselő is interpellált és ha különösen 
Pető képviselő szerint menne, ez esetben 
ma már minden bánya üzeme hatóságilag 
be lenne szüntetve az „előfordulható“ sze
rencsétlenségek okából. Hát bizony sajnos, 
szerencsétlenség mindennap előfordulhat. Nem 
csupán a bányákban, de még sokkal ke- 
vésbbé veszélyes üzemeknél is. Nézetünk sze
rint a gondatlanság, a vigyázatlanság, a köny- 
nyelmüség, az óvintézkedések hiánya, a bű
nös mulasztás sokkalta nagyobb mérvben nyil
vánult meg azoknál az egymást követő és oly 
sok emberéletet elpusztító benzin-robbaná
soknál, a melyek Budapesten, az iparfelügye
lőség központjában még nem is oly régen, 
történtek. Ezek a szerencsétlenségek csakugyan 
elhárithatók lettek volna kellő óvintézkedések
kel és megfelelő ellenőrzéssel. Miért nem 
háborodtak fel ezeken?

Nem azt akarjuk mi kifogásolni, hogy a 
képviselő urak interpelláltak, hanem a han
got, a modort, a tájékozatlanságot kifogásol
juk. Az interpelláló helyén volt, ha másért 
nem, azért mindenesetre, mert alkalmat adott 
Wekerle Sándor miniszterelnök-pénzügy
miniszternek arra, hogy nyilatkozzék. A pénz
ügyminiszter nyilatkozatában a legszebb er
kölcsi bizonyítványt állította ki a resicai bá
nyavezetőség számára, a midőn szóról szóra 
a következőket mondta:

„A tavalyi decemberi aninai szerencsét
lenségről a vizsgálat megállapította, hogy 
gázkitörés történt; ez, és nem mulasztás 
idézte elő a katasztrófát. Az bizonyos, hogy 
a resicai bányák a gázkitörés tekintetében 
a legveszedelmesebbek a kontinensen, a 
kormány és a pénzügyi közegek azonban 
felelősségük legteljesebb tudatában járnak 
el s mindazt a tapasztalatot, amelyet az 
1906-iki couriéresi szörnyű bányakatasz
trófa nyújtott, értékesítették a resicai bá-
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nyákban. A pénzügyi kormány 1908-ban 
két izben is megvizsgáltatta középponti 
közegeivel á resicai bányákat, amelyekben 
a kormány kívánságára a legmodernebb 
szellőztető készüléket, a legújabb biztos
sági lámpákat, telefont és buvárkészüléke- 
ket honosítottak meg“

Ebben tehát a képviselő urak is meg- 
nyughatnak. Ami pedig az ajkai szerencsét
lenséget illeti, itt mi is hangsúlyozzuk, hogy 
folytatni kell a legszigorúbb vizsgálatot és 
pedig visszamenőleg különösen arra nézve, 
vájjon az elrendelt óvintézkedések kellően 
foganatosittattak-e ?

Mindezeknél fontosabb azonban a mi
niszter nyilatkozata a bányatörvény tekin- | 
tetében. A miniszter kijelentette, hogy az uj 
bányatörvény már elkészült és még ebben az 
ülésszakban a képviselőház elé kerül. Ezzel 
a magyar bányászatnak évek és évek óta 
hangoztatott óhaja fog teljesülni. Mert hiszen 
a hazai bányászati élet érdekeltségei sürget
ték és sürgetik folyton a bányatörvényt és 
minden sürgetés hiába való volt mindeddig, 
mert a kormányok oly befolyásoknak engedetek, 
a melyek homlokegyenest ellentétben vannak 
a hazai szénbányászat legvitálisabb érdekei
vel. Várjuk tehát a bejelentett bányatörvényt. 
Ma csupán azt kívánjuk konstatálni, hogy a 
törvény a bányászati körök érdeke és óhaja 
és ezt első sorban azért konstatáljuk, nehogy 
a tájékozatlan közvélemény azt higyje, hogy 
a törvényt a bányászati körök elvileg elle
neznék.

A pénzügyminiszter hallgatott az uj tör
vénynek bányajogi rendelkezéseiről. Bizonyára 
csupán azért, mert az alkalom nem volt arra 
való. De alkalmazkodva a tárgyhoz, azt mégis 
kijelentette, hogy „az uj bányatörvényben a 
kormány diszkrecionális jogot fog magának 
kérni a társulatokkal szemben a biztonsági 
óvintézkedések kikényszerítésére“ A társula
tok nyugodtan várják a törvénynek ezt a be
jelentett intézkedését is. Eddig is megtettek 
minden intézkedést, ezentúl sem ke'l majc 
a biztonsági intézkedéseket tőlük „kikénysze 
riteni“ Egyáltalában nem áll az, hogy ma 
törvény hiányában, nem lenne meg a kor
mány kezében a mód és a hatalom arra 
hogy a biztonsági óvintézkedések létesítését 
elrendelje. A kormány és illetve ennek kép
viseletében a bányakapitányságok élnek is 
ezzel a jogukkal De a mennyire mi tudjuk, 
nem igen vo't még arra eset, hogy a társu
latoktól ily óvintézkedések létesítését kierő

szakolni kellett volna. Életbe léptették a tár
sulatok ezeket az intézkedéseket a reájuk 
bízott emberélet érdekében és ezzel karöltve 
saját jól felfogott érdekükben is. A hazai bá
nyavállalatok mindig megtették kötelességü
ket a hazai bányászattal, a szociális érde
kekkel, a humanizmussal szemben, most már 
ideje, hogy az állam is megtegye kötelessé
gét velük szemben, a hazai bányászat érde
keit szem előtt tartó bányatörvény alkotá
sával.

A Máv. szénszükségiete.
Ir ta : Sugár Miklós.

„A B ánya“ üfolsó számának fenti cim alatt 
közölt cikke felkeltette figyelmemet. Bár a vonat-

■ kozó fejtegetések helyességét aláírom, a cikket 
mégis céltévesztettnek kell jeleznem, m ert nem oda 
vágott, ahava célzott.

Ha ugyanis valamelyes üzlet főnöke kiadja a 
rendeletet, hogy áTuját csak utánvét ellen szabad 
eladni, a tisztviselők rendelettől még akkor sem 
térhetnek el, ha az nem is raisonábilis. Az. érde
kelt felek — vevők, tisztviselők — feladatát ké
pezi a főnök rendeletének visszavonását kiesz
közölni. «

U gyanígy állnak a Máv. szénszükségletének 
1 kérdésével szemben is. A vonatkozó osztály az aján
lattételre való felhívást, csakis a szállítási feltételek 

, írtelm ébeu eszközölheti. E ttől el nem térhet még 
akkor sem, ha a feltételek hibásak, helytelenek 

; vagy idejüket múlták. Feladatunk tárgya tehát első-
■ sorban csak az lehet, hogy a, Máv. kőszénszállitási 
• különleges feltételei 184,167/905. szám m egváltoz
tatását m egkíséreljük. Ha e célzat elérése sikerül, 
a következm ények önként adódnak meg, illetve a

‘ konkrét esetben a szállítási felhívások is m ásként 
fognak hangzani.

E szempontból kifogás alá nem eshetik, hogy 
4 Máv. egyáltalában csak ama ajánlatokat veszi 
tiekintetbe, amelyek szenei minőségileg m egfelelnek. 
A m inőségre nézve ezidő szerint a fentem litett fel
tételek és 4. §§-ai irányadók. E feltételek m eg
változtatása. az ami szükséges, szorgalmazandó.

A Máv pl. kéntartalom ra vonatkozólag csak 
oly szenet akceptál, m elynek percentu.atiója 3, 
illetve 3V‘2 illetve 4° o. Ezek alapján már most 
mindam a lignitek, magas hőfokú barnaszenek vagy 
kőszenek is, mélyek kéntartalm a 4%-nál több, ab 
ovo visszautasittatnak még akkor is, ha azokból 
egy kilogramm szén akár 8- kilogramm vizet elpá
rologtat.



íme, a non sens egész m eztelenségében.
Hisz mindenki, ha a tétel felett gondolkodik, 

be fogja látni, hogy az ország szenei még akkor 
sem változnak és nem változhatnak, ha a feltételek 
még oly szigorúak is. M iután tehát a hegy nem megy 
Mohamedhez, term észetes, hogy M ohamednek 
kell a hegyhez mennie. M iután a szenek minőségén 
változtatni nem lehet, az ország szénbányászata 
érdekében is a feltételek szabványain kell változ
tatni. M ert igenis a szén qualitását nem  változtat
hatom meg, de a fűtési rendszert (kazán, rostély) annál 
könnyebben módosithatoin. A feltételek m egváltoz
tatásával egyidejűleg a Máv. feladata volna jövőben 
oly uj kázanok beszerzéséről gondoskodni, melyek 
direkte m agyar szénre vannak konstruálva.

Ez irányban dr. Szilágyi Gyula m űegyetem i 
tanár már 1904-ben a következőket ir ta :

„A gyárosok kazánmodelljei a könnyű m un
kát és kevés gyakorlottságot igénylő porosz szénre 
vannak konstruálva ; ők egyébbel nem igen szok
tak  törődni. Újabban azonban elsőrendű kazángyá
raink a szenet tekintetbe veszik és kazánjaikat már 
d irekt a m agyar szénre konstruálják.“

Rekapitulálva a m ondottakat-: Akció indítandó 
meg az irányban, hogy a Máv. fűtési rendszerét a 
m agyar szenek m inőségének m egfelelően módositsa, 
s hogy szállítási feltételeit a m agyar szenek quali- 
tásának megfelelően megváltoztassa.

*

Teljesen egyetértünk a cikk konklúziójával, 
de nem a kiindulási pontjaival. Ami cikkünk nem 
az anyagbeszerzési osztály ellen irányult." Eszünk 
ágába sem jöhet oly Ízléstelenséget elkövetni, hogy 
alárendelt hatóságokat vagy közegeket akarjunk 
felelőssé tenni.

Ami már most a kéntartalm at illeti, mi isme
rőnk hazai ligniteket, amelyek kéntartalm a 0*21, 
•>66, 0*70, 1-08, 1*32%*) és a Máv. még ezeket a 
szeneket sem használja. Viszont ism erünk porosz 
szeneket, am elyeket a Máv. előszeretettel használ 
•n? amelyek kéntartalm a m eghaladja a m agyar sze
dek kéntartalm át. Természetes, hogy réges régóta 
m z  lett volna a Máv. kötelessége, hogy m ozdonyait 
'w a i  szénre konstruálja. De hát hogyan lehet ily 
Trrmészetes okszerűséget kívánni attól a rendszer-

amely angol szénnel 'v ég ez i az állomási tola
tás: szolgálatokat. Sapienti s a t ! A Szerk.
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*).L. Csorbíts László „A horvát szénbányászat“ 
cikkét lapunk f. évi 3-ik számában.

S.

A szén a kulturállamokban.
Termelés 1907-ben.

Barnaszén:
a) Salgó-Tarjáni szén vidék :

Salgó-Tarjáni kőszénbánya rt. 9,650.095 q 
Eszakmagyarországi „ 2.364,914
Rimamurány-Salgó-Tarjáni 1,123.360
Több kisebb bánya 93.703 „ 13,237.069 q

b) Sajómelléki szénvidék:
M. kir. áll. kincstár Diósgyőr 2,691.712 q 
Magy. ált. kőszénbánya rt. 2,215.967 
Rimamurány-Salgó-Tarjáni vas

mű rt. 2,5151705 
Kazinczi kőszénbánya 1,087.624 
Báró Randvánszky Sajókaza 1,548.517 
Több kisebb bánya 202.532 „ 10,262.048 „

c) Esztergomvidéki szénmedence: 
Esztergom-Szászvári kbánya rt. 2,783.900 q
Magy. ált. kőszénbánya rt. 1,312.241 4,096.141

d) Zsilvölgyi szénmedence:
Salgó-Tarjáni kőszénbánya it. 8,911.000 q 
Urikány-Zsilvölgyi „ „ 3,716^630 
Felsőzsilvölgyi kőszénb. társ. 1,126*800 „ 13,754.450

e) Tatavidéki szénmedence :
Magy. ált. kőszénbánya rt. 13,310.000 q 13,310.000,,

f) Egyéb szénterületek :
Brennbergi társulat 508.975 q
Kohlenindustrie Verein Ajka 1,344.682
Bpestvidéki kőszénb. rt. 2,569.752
Több kisebb bányamű 2,782.227 „ 7,205.656

g) Horvát-Szlavonországi bányák : 3,069.067 „
1907-ben össztermelés te h á t: 64,934.411 q

Feketeszén:
a) Pestvidéki:

Dunagőzhajózási társ. 6,620.918 q
Több kisebb bányamű 1,483,553 „

b) Krassó-Szörény megyében :
Szab. osztr. m. államvasutak 4,019.050
Több kisebb bányamű 606.074 „ 12,739.695 „
összesen tehát barna és fekete

széntermelés 1907-ben 77,674.006 q
Átlagban 5°/o emelkedést felvéve 1906-ban a ter

melt mennyiség cca. 4 millióval szaporodott, tehát cca.
81,500.000 q-ra tehető.

Ausztria.
Az elmúlt évben 1906-hoz viszonyítva a feketeszén 

termelés 377.000 tonnával, a barnas^éntermelés 2.1 mil
lió tonnával.

A feketeszénből 41.5 százalékot Szilézia, 35.1 szá
zalékot Csehország, 13.1 százalékot Morvaország, 9.8 
százalékot Galicia, 0.4 százalékot Alsó-Ausztria termelt.

Év

Felceteszén.
Termelés Munkás
tonnában létszám

1901 11,739.000 70.344
1902 11,045.000 66.582
1903 11,498 000 66.663
1904 11,868.000 66.507
1905 12,585.000 66.072
1906 13,473.000 08.115
1907 13,850.419 69.995

A B á n y a ;
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A barnaszénből 4.8 százalékot az állami bányák, 
8*2.94 százalékot Csehország és 11.68 százalékot Stájer- 
ország produkált.

Csehország barnaszéntermeléséből a következő ada
tokat emeljük ki:

Termeltetett 21,781.340 tonna, 35.826 munkással, 
94,064.000 korona értékben, átlag 43.19 fillérrel per q.

Év
1901
190*2
1903
1904
1905
1906
1907

Barnaszén.
Termelés
tonnában
22.474.000
22.140.000
22.158.000
21.988.000
22.692.000
24.168.000
26.262.000

Munkás
létszám
59.591
56.269
55.065
52.732
53.189
53.064
56.326

Németország.
B a r n a s z é n  

Ev termelés
1901 44,480.000
1902 43,126.000
1903 45,819 000
1904 48,635.000
1905 0*2,512.000 
190(5 56,420.000 
1907 6*2,543.000

F e k e t e s z <
tonnában

108.539.000
107.474.000
116.638.000
120.816.000
121.299.000
137.118.000
143.168.000

Nagybrittania és Írország.
Széntermelés.

Összes termelés
Év t o n n a

1901 222,552.000
1902 230,729.000
1903 234,020.000
1904 236,147.000
1905 239,907 000
1906 255,085.000
1907 267,830.962

Munkás
létszám
792.648
810.787
828.968
833.629
858.373
882.345
925.097

Franciaország
fekete és barnaszéntermelós együtt 1000 tonnában

Év Összes Munka
termelés létszám

1901 32325 163800
1902 *29997 164800
1903 34906 167300
1904 •34168 171792
1905 35928 175074
1906 34196 178431
1907 36930 —

Belgium
fekete (kőszén) szón tefmelós 1000 tonni

Összes Munkás
termelés létszám
22213 134092
22877 134889
23797 139592
22761 138567
21775 134747
23570 139394
23824 141737

Amerikai Egyesült-Államok.
Az 1907*. év az előző évek rendkívüli üzleti és 

gazdasági fellendülésével szemben visszaesést mutat» 
mindazonáltal a széntermelés nem hogy csökkent, hanem 
még 16 százalékkal emelkedett, mi 600.000.000 q és 
4272 millió márkának 512,640.000 K-nak felel meg; 
ugyancsak tekintélyes arányszám a többi államok szén
termeléséhez viszonyitva:

T e r m e l é s  L é t s z á m
1000 tonnábán 

Ev Barna- Pennsylv. Össze- a barna- az Antra- Össze-
szén Antrazit sen

1901 20,4.858
1902 236.054
1903 256.494
1904 252.784
1905 285.807
1906 311.037
1907 358.103

64.206
37.532
67.679
66.364
70.449
64.663
77.655

266.065
273.586
324.173
319.148
356.256
375.700
435.758

szón bá- zit bá
nyákban nyákban

415.777
437.832
460.629
478.425
513.258

150 483 
155.861 
165 406 
162.355 
167.234

sen

566.260
593.693
626.035
640.780
680.492

A nagyobb országok széniogyasztása
összesen (lOi.O tonnában kifejezve)

Amerikai 
Ügyesül t 
Államok

NftKv-
Rritluniu

Francia- 
orszá* Aiftzi

Magyarorsz. Belgium Oroszor. Kan Japán Olaszorsz. Spanyol-ország
 ̂ Svéd- 
| ország

1885 100381 130642 70729 28324 22246 13511 6076 3069 734 2947 2398 1354
1890 142125 145242 90798 34812 30456 16237 7722 4566 1416 4346 3058 1749
1895 172689 149116 105876 36585 36931 ltf355 11217 4897 3039 4288 3602 2228
1900 238530 169454 149804 46123 36739 20124 20571 7765 4194 4920 4690-*"3443
1901 26''5 J 1 163851 152138 44651 37780 18951 20117 8583 6172 4812 4933 3192
1902 269945 169365 148785 41989 36695 20799 19726 9832 6824 5372 5134 3335
1903 319140 169197 159773 46442 37317 21317' 21216 10431 6770 5516 5079 3669
1904 312532 169*275 166400 45559 38180 20042 23125 12288 8480 5868 5443 387G
1905 348773 171721 172979 44778 39965 21302 23043 13139 9580 6397 5648 3806
1906* 307359 177118 191652 47131 43445 23956 26199 13958 10578 7639 5779 4356
1907* 424551 186098 208334 50634 47705 1 24365 — — — —

A barnaszenet is beleértve.
A nagyobb országokban a szénfogyasztásból lakosságra fejenként esik (tonnákban)

1885 1,79 3,63 1,53 0,77 ! 0,59 2,21 0,06 0,68 0,02 0,10 0,13 0,29
1890 2,27 3,87 1,84 0,93 | 0,74 2,57 0,07 0,96 0,03 0,14 0,16 0,37
1895 2,50 3,81 2,03 0,98 0,90 2,50 (',09 0,98 0,07 .0,14 0,19 0,46
1900 3,13 4,15 2,66 1,21 0,81 2,94 0,15 1,46 0,09 0,15 0,25 0,67
1901 3,35 3,95 2,67 1,17 0,84 2,73 0,14 1,60 0,13 0,15 0,26 0,62
1902 3,41 4,03 2,57 1,10 0,81 3,98 0,14 1,80 0,15 0,16 0,27 0,64
1903 3;97 3,99 2,7 L 1,21 0,83 4,02 0,15 1,89 0,14 0,16 0,27 0,70
1904 3,82 3,95 2,79 1,18 0,77 2,83 0,16 2,19 0,18 0,17 0,28 0,74
1905 4,20 3,97 2,86 !i 1,19 0,80 i 2,79 0,16 2.32 0,20 0,19 0,-9 0,72
1905 4,37 4,05 3.12 1,30 0,87 1 3,22 0,17 2,34 0,21 0,22 0,30 0,82



A legnagyobb kivitelt feltüntető országok.
(1000 tonnában)
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Nagy-Brittania Németország Amerika Egyes.-Államok AuPztria-Magyaror#zág Belgium

Év Kőszén Koksz Brikett Kőszén Barnaszén Koksz Anv, Barnaszén Koksz Kőszén Kok- z Barna
szén

1
Kőszén

1
Koksz Brikott

1901 42547 821 1098 15266 22 2097 2025 5476 391 749 304 8077 4820 829 714
1902 43850 700 1067 16101 22 2182 923 5302 399 692 235 7888 5078 824 672
1903 45669 729 970 17390 22 2523 2041 6404 423 755 280 8027 4923 841 624
1904 46996 769 1258 17997 22 2717 2264 6447 532 816 354 7589 5067 880 539
1905 48236 786 1126 18157 20 2761 2266 7071 609 907 288 8036 4704 977 481
1906 56489 828 1399 19551 19 3418 2252 7828 777 934 300 I[8360 4972 856 460
1907 64619 N 997 1505 20057 22 3793 2741 10616 : 889 850 323 || 8876 4732 864 426

A legfőbb beviteli országok.
(1000 tonnában.)

Év
Franciaország Németország Ausztr. és Magyarorsz. Belgium Amerikai egy. államok

Orosz
ország

Svéd
ország Sp

aa
yo

l-
or

sz
ág

Kőszén Koksz Kőszén Barna
szén Koksz Kőszén Koksz

Ba
rn

a
szé

n 
1

Kőszén Koksz Briketts Ant ráz it Barna
szén Koksz

1901 13297 1430 6297 8109 400 5827 612 22 2931 154 17 0,3 1951 74 3659 2870 2163
1902 13210 1281 6426' 7882 362 5766 547 29 3233 231 33 74 2518 127 3366 2984 2309
1903 12748 1521 6767 7962 433 5908 519 30 3555 309 44 153 3348 130 3489 3288 2256
1904 12327 1657 7299  ̂ 7669 550 6190 548 30 3701 338 46 74 1581 164 3876 3556 2130
1905 11803 1633 9400 7945 714 6419 554 35 4230 356 73 35 1644 184 4421 3484 2448
1906 15733 2257 9254 8430 566 7475 503 20 5359 352 147 33 1740 131 4652 4059 2427
1907 14869 2176 13722 8963 584 9691 678- 24 5273 361 151 10 2150 134 — — 2135

X BÁNYÁSZATI H ÍR EK  x

A dinamit.
Nem múlik el hét anélkül, hogy dinamit- 

szerencsétlenség hire ne érkeznék. Emberek szá
zait gyilkolja le a dinamit és a használtban még 
mindég közkeletű — a dinamit. Már több izben 
felhívtuk az illetékes körök figyelmét Ceipek Nor
bert vegyészmérnöknek, a dinamitgyár volt igaz
gatójának korszakalkotó találmányára a Titanit-ra, 
a melyet a trencséni Titanit-gysCr állit elő. Elmon
dottuk, hogy ez a szer egyesíti magában a dina
mit robbanó erejét és mégis abszolúte veszélytelen, 
m ert csak akkor 'robban, ha saját biztonsági gyúj
tójával látják el. És a Titanit mégsem terjed oly 
mértékben, amint azt megérdemelné, mégis min
denütt a dinamit kisért, bár ríiindenütt pusztít, 
gyilkol

Az elmúlt héten történt dinamitszerencsétlen- 
ségek közül közöljük a következőket

Az „Esztergomi friss Újság“ irja: A Lábatlan 
melletti mártonkuti kőbányában dinamitrobbanás követ
keztében ismét szerencsétlenség történt. A bányában 
robbantáshoz készültek. Tarr István 52 éves, családos 
előmunkás egy dinamittöltényt szerelt fel ehhez. Hideg 
Tolt, tehát be ment egy földbe vájt és deszkákból össze
tákolt fütött kunyhóba s ott a kályha mellett dolgozott 
a dinamittal, előbb azonban meghagyta Hármas-Németh 
József 4.6 éves nős napszámosnak, hogy várja az ajtó 
előtt, majd együtt mennek fel robbantani. Tarr a tüzes

kályhához érintette a dinamit öltényt, mire az irtózatos 
durranással robbant fel a fezében. Az egész kunyhót 
szétvetette a nagy erejű robbanás és Tarr rettenetesen 
összezúzva és roncsolva ott maradt a romok között. 
A robbanás folytán a sarkaiból kiröpülő deszka-ajtó a 
kint álló H.-Nómeth Józsefre esett, ki szintén eszmélet
lenül terült el a földön. Tarr ugyan még életben van, 
de ha fel is épül, munkaképtelen lesz. H.-Németh Jó
zsef jobb karját roncsolta szét teljesen a robbanás, 
Tarr pedig fején, mellén és lábszárán szenvedett élet
veszély es sebeket.

Ugyanez a lap irja a következőt is
Dinamit a gyermek kezében. Megdöbbentő, hogy 

megyénkben mennyi a dinamitszerencsétlenség. Ha okát 
kutatjuk, könnyen megtaláljuk. A bányákban sok dina
mit van s laza ellenőrzés mellett a munkások is sokat 
visznek haza belőle. Nincs lakodalom, névnap, vagy 
bucsu dinamit nélkül, sőt vasárnapokon egyes községek 
utcáin a járókelők között pukkan el egy-egy dinamit- 
patron. A rettenetes robbantó szer sehol sincs úgy „köz
kézen“ a nép között, mint Esztergom megyében s da
cára, hogy már maga a belügyminiszter is figyelmes lett 
erre a körülményre és a főispánt is utasította a vesze
delmes jelenségek megszüntetésére, még mindig igen 
gyakori esetekben van keserű vége az ilyen dinamito- 
zásnak. Sőt most azt a hirt vesszük, hogy a gyermekek 
is ezzel játszanak. Bajnáról irják lapunknak, hogy Nagy
sápon Tóth Lajos ottani földmi vés fia dinamittal játszott, 
mely felrobbanva három ujját letépte kezefejéről.

Gyilkos dinamit. Zsolnáról jelentik ezt a szeren
csétlenséget. Gajdos Imre munkás a turirtoványi kőfej
tőben követ akart repeszteni, de a dinamittöltény nem 
sült el. Erre kalapácscsal ütött a patronra, amely felrob-
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bánt és Gajdoson oly súlyos sebesüléseket ejtett, hogy 
az íélnapi kínlódás után meghalt.

Dinamitrobbanás Konstantinápolyban. Konstanti
nápolyból táviratozzák: A kikötő bejáratánál a munká
sok egy dinamittöltényt, a melyet hajóroncs robbantá
sára kellett volna felhasználni, vigyázatlanul kezeltek, a 
minek következtében robbanás történt. Öt ember meg
halt, három megsebesült.

Dinamit a tó alatt. A Csikágó melletti vízmüvek
nél óriási pusztítást vitt véghez ismét a dinamit. A 
robbanás Csikágó mellett, nem messze a Michigan-tótól, 
az uj vizi alagút felső építkezésénél történt. Ötvenhárom 
ember meghalt, negyvenkettő súlyosan megsebesült. Köz
vetlenül a reggeli munkás felváltás előtt történt a dina- 
mit-katasztrófa, mikor a munkások legnagyobb része 
még aludt a fabarakkokban. A dinamit olyan irtózatos 
erővel explodált, hogy sok munkást izekre tépett. A 
megrémült munkások úgyszólván meztelenül rohantak ki 
a barakkokból és a jéghideg vizbe ugrottak. Mire segít
ség érkezett, akárhány munkás odafagyott a tó felszínén 
úszó jégtáblákhoz. Az alagút torkolatánál garmadában 
tizennyolc holttestet találtak.

— Az állam  szénbányavásárlásai. A na
pokban ism ét tele voltak a lapok hírekkel és m ind
egyik meg tudo tt nevezni egyik vagy másik olyan 
szénbányát, amit az állam m egvásárolt volna. A mi 
tudom ásunk szerint mindegek a hírek teljesen lég: 
bői kapottak. Ami különösen a környez területet 
illeti, m iután a fúrási eredm ények nem voltak k i
elégítők, ennek a területnek átvételéről is le kellett 
mondani, pedig ha ezen a területen szén megfelelő 
m érvben konstatáltato tt volna, úgy az e területen 
létesítendő szénbányászat nagy befolyással lehete tt 
volna a fővárosnak szénnel való ellátására.

— A budapesti légszeszmüvek. Azon n agy
szabású ajánlat ötletéből, am elyet a budapesti lég- 
szeszgyárak igazgatósága B udapest főváros taná
csához beterjesztett, mi is foglalkozunk a Légszesz
gyárak kérdésével. M inket term észetesen első sorban 
az a nagy vonatkozás érdekel, amelylyel a légszesz
gyártás a bányászattal és tulajdonképpen a szénbá
nyászattal szemben bír. Ennek a rendkívüli jelen
tősége pedig kitűnik abból az egyetlen szám adat
ból, amely szerint a budapesti Légszeszm üvek a 
múlt évben 1,800.000 mm. szenet fogyasztottak. 
Fájdalom, ez a szén majdnem kizárólag külföldi, 
porosz szén. De itt m indjárt az igazság kedvéért 
meg kell jegyeznünk, hogy az a körülmény, hogy 
a budapesti Légszeszm üvek nem  hazai szenet hasz
nálnak, kizárólag arra vezethető vissza, hogy hazai 
szenünk még egészen nem bizonyult alkalm asnak 
gázgyártás céljaira. Úgy tudjuk, hogy a budapesti 
Légszeszm üvek igazgatósága kiterjedt m érvű kísér
leteket te tt petrozsényi és lupényi szénnel. A zt is 
tudjuk, hogy a Légszeszm üvek igazgatósága még 
folytatni kívánja ezeket a kísérleteket még nagyobb

m érvben és tek in tettel a budapesti Légszeszm üvek 
kiváló technikai berendezésére és különösen technikai 
nagy szakképzettségére, nem  hiú az a remény, hogy 
megtalálják a m ódozatokat arra nézve, hogy mi
képpen használhatnak m agyar szenet gázgyártás 
céljaira.

— Bányászati műszaki tanácsadók. Koszics Ca- 
miliő Baranya vármegye buzgó és a technikus kar iránt 
mindig előkelő rokonszenvvel viseltető alispánja a folyó 
hó 11-én megtartott vármegyei közgyűléshez azon „elő
terjesztést“ nyújtotta be, hogy a vármegye alkalmazzon 
bányászati müskaki tanácsadót, ki a községeknek és 
magánosoknak főképpen szerződéskötések alkalmával, 
teli esen megbízható és pártatlan javaslatokkal szolgáljon 
és ki későbben arra is felügyeljen; hogy a szerződés 
technikai követelményeinek a bérbevevő minden tekin
tetben megfelel-e és ha nem felelne meg, úgy mik vol
tak az akadályok.

A vármegye közgyűlése ezt az előterjesztést Grósz 
Ábris főbányamérnöknek Írásban beadott pártoló indít
ványa után, qagy rokonszenvvel tárgyalta és egyhangú
lag elfogadta. így hát Baranya vármegye lesz az első, a 
melynek közigazgatási szervében bányászati műszaki ta
nácsadók fognak hivatalosan működni és reméljük, hogy 
ezt a szép és jó példát követni fogják mindazon többi 
vármegyék is, a melyek területén bányászat űzetik. Ba
ranya vármegye alispánját pedig osztatlan elismerés il
leti, ép oly okos, mint szerencsés kezdeményezéseért.

— Baranya vármegye a bányatörvényért. Ugyan
azon a közgyűlésen, a melyen Baranya vármegye a „Bá
nyászati műszaki tanácsadók“ intézményét szervezte, 
Grósz Abris főbányamérnök, vármegyei bizottsági tag, 
még a következő indítványt tette:

Bányatörvényünkről is egyik jeles bányajogászunk 
azt mondja, hogy az egy szomorú korszakunk utolsó ma
radványa és ha a nemzeti jogos büszkeség nem lázad 
fel ezen tény ellen, a józan önérdeknek kellett volna oly 
erősnek lennie, hogy ezt a viszonyainknak meg nem fe* 
lelő törvényt az élők sorából kiirtsa.“ De azért mi foly
ton bízunk, hogy az uj bányatörvény, melyet a virág- 
zóan fejlődésnek indult szénbányászat annyira megköve
tel, egyszer valamikor meg fog születni. Nekünk Baranya 
vármegyeieknek annak létrejövetelét szorgalmaznunk kell 
és ezért azt bátorkodom javasolni, hogy vármegyénk 
kérje lel a magas kormányt az uj magyar bányatör
vényjavaslatnak az országgyűléshez való haladéktalan 
előterjesztésére.

Ezt az inditványt a közgyűlés egyhangúlag elfo
gadta és elhatározta, hogy ebben az ügyben sürgősen 
felir a kormányhoz.

— A szápári kőszénbánya iparvasutja. A szápári kő
szénbánya részvénytársaság — mint Zircről jelentik — 
Szápártól a bodajki állomásig egyelőre csak lóvonatu 
iparvasutat óhajt a kiaknázott kőszén elszállítására ki
építeni. A tervezési előmunkálatok már folyamatban is 
vannak. Azonban arról is értesültünk, hogy a lóvonatu 
iparvasut csak ideiglenes életű lenne ; mert komoly terv 
van készülőben Bodajkot Szápáron át Zirccel helyi ér
dekű vicinális vasútvonallal összekötni.

Ez a hir élénk ellentmondásban van legutóbbi szá
munkban közölt értesülésünkkel. Érdeklődtünk a dolog
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iránt és a nyert információk alapján megállapíthatjuk, 
hogy a társaság egyelőre egyáltalában nem szándékozik 
iparvasutat létesíteni, mert a termelt szénmennyiség igen 
csekély ós a bánya még csak reményt sem nyújt arra, j 
hogy a bánya termelési képessége a közel jövőben meg
növekszik. Az igazgatóság ennek következtében arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy a kitermelt szénquantumot 
automobillal is elszállíthatják a vasúti állomásra.

— A Kazinczi Kőszénbánya Részvénytársaság fej
lődése. A hazai szénbányászatban ma már igen jelentős 
szerepet játszik a barnaszén. Magyarország barnaszén
termelése ma ftemcsak a belső fogyasztást elégíti ki, 
hanem a külföldön is talál-fogyasztópiacot. A számottevő 
hazaHDarnaszén termelő vállalatok között előkelő szerepet 
tölt be a Kazinczi koszénbánya részvénytársaság, amely
nek bányája a borsodmiegyei Barcikaban van, 9 kettős 
bányamértékkel és két határközzel (3,280,981-12 p i2).

A Kazinczi kőszénbánya társaság bányájának be
rendezésénél a modern bányatechnika összes vívmányai 
érvényesülnek. Összesen van 5-4 km. szállitópálya, 3*1 
kilométer ló vasút, 363 csille,

A termelés évről-évre emelkedik s túlhaladja az 
egymillió métermázsát, 600.000 korona értékben.

E Kazinczi kőszénbánya részvénytársaság több mint 
300 munkást foglalkoztat. A munkások jólétéről a társa
ság hathatós módon igyekszik gondoskodni. A társláda, 
amelyből a beteg és baleset jaltai sújtott ^munkásokat 
segélyezik. 55,600 korona vagyonnal röndelkezilt. A bánya
telepen kényelmes lakóházak épültek a munkások és 
bányaalkalmazottak részére. Az épületek csoportjához 
csatlakozik a kórház, iskola, élelmezési raktár stb.

A zárszámadás adatai szerint a társaság az 1907/8. 
üzleti évben 130.229 K (1906/7-ben 124.0730 K) bruttó 
bevétellel dolgozott, amiből költségekre 47.028 (44.129) 
K-t, kamatokra 11.603 (12.076) K-t, adókra 2461 (1395) 
K-t és leírásokra 48.000 (48.000) K-t fordítottak. A mér
leg 21.197 K tiszta nyereséggel zárult, az előző évi 
19.130 K-val szemben, amit uj számlára visznek át.

— Téglagyártás — salakból. Salaktóglagyár rész
vénytársaság van alakulóban Budapesten, melynek célja 
a kohók salakjának építőanyaggá való feldolgozása. Az 
alapítók névsorában Székely Dezső műépítész és több 
előkelő fővárosi építő vállal kozó szerepel.

— A teherautomobil a bányászat szolgálatában
Az az akció, amelyet A Bánya a teherautomobiloknak 
a magyar bányaüzemekben való alkalmazása ügyében 
indított, mindjobban hódit teret s most széleskörű moz
galom indult meg a teherautomobilnak minden iparág
ban való érvényesülése érdekében. Legutóbb a Magyar 
Gyáriparosok Országos Szövetsége a Magyar Vas- ós 
Fómiparosok Országos Szövetsége kezdeményezésére 
értekezletre hivta egybe az érdekelt iparágak képvise
lőit, a teherszállító automobilok gyártásának előmozdí
tására szolgáló eszközök megvitatására. Az értekezleten 
a Magyar Vas- és Fémiparosok Országos Ssövétségén 
kivül az Országos Iparegyesület és a Magyar Vasmüvek 
és Gépgyárak Országos Egyesülete képviseltette magát. ! 
A kérdés előadását Kaszab Aladár vállalta el, aki rá
mutatott arra, hogy vas- és fémiparunk súlyos helyzeté
ben meg kell ragadni minden eszközt, hogy a vas- és 
émiparnak uj lendületet adjon. Ilyen eszköz a teher-.

szállító automobilok gyártásának előmozdítása. Indítvá
nyozta, hogy a Magyar Gyáriparosok Országos Szövet
sége tegyen előterjesztést a hadügyminisztériumnál né
met rendszer meghonosítása érdekében, ami a teher- 
automobilok gyártását nálunk is előmozdítaná. Minthogy 
több gyáros értesülése szerint hadügyminisztérium 
már maga is behatóan foglalkozott .al a kérdéssel, 
miként biztosíthatná magának a hadászati eélokr, szük
séges teherazállitó automobilokat s ebben a tekintetben 
mar részletes számításokat is tett és tervezetet dolgo
zott ki, az értekezlet megbízta a Gyáriparosok Szövet
ségét, hogy ebben a dologban előzetesen lépjen érint
kezésbe a hadügyminisztériummal és a hadügyminisz
térium által kidolgozott tervezet felhasználásával tegye 
meg azután az érdekelt iparágak képviselőinek bevoná
sával a szükséges lépéseket az értekezleten előterjesz
tett indítvány megvalósítására.

Az uj osztrák bányatörvény.
Az elmúlt hét nagyfontosságu esem ényt ho

zott az osztrák bányászatra. Az osztrák kormány 
ugyanis belátta a régi bányatörvények terem tette 
helyzet tarthatatlanságát és alapos revízió alá vette 
az elavult paragrafusm asszát, hogy m odern szellemű, 
a mai kor követelm ényeinek m indenben megfelelő 
törvény állapítsa meg az utat, amelyen az osztrák 
bányászatnak haladnia kell. Hogy e célnak m ennyi
ben fog megfelelni az uj törvény, azt a következ
m ények fogják m egm utatni. A nnak idején mi is 
foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel, most csak a 
benyújto tt javaslat fontosabb paragrafusaival kívá
nunk röviden foglalkozni.

A novella irányadó paragrafusa az 5. amely 
a bányászat engedélyezésének és a szabad bányá
szat felfüggesztésének dolgát szabályozza. Ez a 
paragrafus a következő : A fen tarto tt ércek ku ta
tása és termelése — a 13. §-ban felsorolt k ivéte
lektől eltekintve — csak külön engedély elnyerése 
után kezdhető meg. Ezek az engedélyek lehetnek 
a) zárkutatm ányok engedélyezése, b) bányamezők 
(aknamező, tárnamező) vagy szénterületek átenge
dése és c) bányakoncessiók. A szenek kutatásának 
és termelésének joga kizárólag az államot illeti 
meg. A közm unka-m iniszter a kutatás, valamint az 
államnak átengedett szénterületeken a termelés jo
gát is bizonj^os időtartam ra, ellenérték fejében más 
személyekre is átruházhatja. Az ilyen átruházással 
m egszerzett széntermelési jog adás-vétel tárgya is 
lehet.

A 12. §. megállapítja, hogy azon rendelkezé
sek, amelyek az egyénre vonatkoznak, kötelező erő
vel bírnak a bányatársaságokra is.

A szénbányászatra vonatkozó 13. igy hang
zik : B ár ezen főszakasz rendelkezései a szenek ku 
tatására nem vonatkoznak, a jogosítvány tulajdonosa 
tartozik a zárkutatm ány feltárásáról, még a m un
kálatok m egkezdése előtt, a bányahatóságnak jelen
tést tenni. Idegen telkek kutatások alkalm ával 
csak az esetben vehetők igénybe, ha a zá rku ta t
mány birtokosa erre az engedélyt, akár a telek- 
tulajdonossal létrehozott megállapodás, akár a 4. 
fejezetben lefek tetett rendelkezések alapján már 
m egkapta.
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A zárkutatmányok engedélyezésére vonatkozó
lag a javaslat a következő fontosabb rendelkezése
ket tartalmazza: A zárkutatmány engedélyezésével 
a jogosított — a mennyiben régebbi bányajogosit- 
ványok azt nem korlátozzák — jogot nyer arra, 
hogy a zárkutatmányi területen korlátlan számban 
í%nákat nyithasson és üzembe helyezhessen. Ezen 
jog a szénterületeken is gyakorolható. Ha a tárnák 
üzeménél szén találtatnék, köteles a zárkutatmányos 
erről a bányahatóságnak haladektalaDul jelentést 
tenni.

A talált ásványok, fölött a zárkutatmány os 
csak a bányahatóság beleegyezésével rendelkezhetik. 
Ez a beleegyezés pedig csak az esetben adható 
meg, ha az állam, vagy a szén termelésére feljogo
sított vállalkozó az ásványokra nem tart igényt. 
Ellenkező esetben a zárkutatmányost csak a terme
lési és raktározási költségek illetik meg. Ezen költ
ségek összegét a peres ut fenntartásával valamelyik 
érdekelt fél kívánságára a bányakapitányság álla
pítja meg. Azon 425 m. átmérőjű vízszintes körön 
belül, amelynek középpontja a zárkutatmányi jel, 
idegen zárkutatmány nem eszközölhető. Ezen sza
bályok alól csak azon bányaterületeken lehet kivé
tel, ahol érvényben levő külön kerületi szabályók 
eltérően rendelkeznek. Az állam, vagy az általa 
meghatalmazott vállalkozó azonban idegen zárku
tatmányi területeken is felkutathat, illetve bányász
hat szenet. Ha emellett más fentartott ércek is ta
láltatnának, joga van a zárkutatmányosnak a bánya-j 
hatósági engedély megszerzése után, a termelési és 
raktárköltségek .megtérítése ellenében azokkal ren-j 
delkezni. A költségeket valamelyik érdekelt fél ki-j 
vánságára a peres ut fenntartásával, a bányakapi-l 
tányság állapítja meg. j

Minden zárkutatmány igényt ád legalább egyj 
45*116 m2 négy szögű aknamérőre. ;

A zártkutatmány tárnaépitményre jogosítja a; 
birtokost. Ennek a tárnának a természetes felület-j 
tői legalább 94 méter mélységre kell terjednie1; 
s ha ezt túlhaladja, két egymáshoz tartozó bánya-; 
mérték megszerzésére jogosítja. Több ilyen bánya-- 
mérték egy bányamezőt alkot.

Az államnak egy meghatározott területen való; 
széntermelési joga szénmezők átengedésén alapszik.: 
Minden ilyen szénmező egy vízszintes, egyenes' 
vonalakkal határolt 200 hektár terjedelmű sik met-< 
szetet foglal magába. Formáját úgy kell meghatá
rozni, hogy az célszerű bányamű berendezésének 
céljaira megfeleljen. A szénmezők átengedésének 
feltétele, hogy bebizonyittassék, hogy az átenge
dett területen belül termelésre érdemes mennyi
ségű és minőségű szén találtatott.

Az engedélyezésnél tekintettel kell lenni 
régebben szerzett jogokra és közérdekekre. Az en- 
gedélyezés tényét előzetesen kell a nyilvánosság 
elé bocsátani.

Az átengedés dolgában a felülvizsgálás ered
ménye alapján a bányakapitányság határoz. Az 
akna- vagy tárnamező átengedésével a bányavállal
kozó, az átengedett föld területén belül termelhető 
bármely fentartott érc termelésének jogát nyeri el 
a széntermelés kivételével. Az állam birtokában 
levő bányamezőkben a termelési jog minden ás
ványra — kivétel nélkül — kiterjed. Ha a nem 
állami tulajdont képező átengedett mezőkben létező 
üzemekben szén találtatnék, a bányatulajdonos kö
teles erről a bányahatóságnak haladéktalanul jelen
tést tenni. Azon szén fölött, amelyet a bányatulaj

donos üzemtechnikai okokból, a tulajdonát képező 
ásványokkal együtt termel, csak az esetben ren
delkezhetik a bánya tulajdonosa, ha a bejelentés 
beérkezésétől számított négy héten belül, az ál
lam, vagy a széntermelésre jogosított vállalkozó 
ezen szénre való igényét be nem jelenti; később 
érkező igénybejelentésnek is helyt kell adni, de ez 
esetben visszaható erővel nem bir. Mindaddig, mig 
az állam, vagy a széntermelésre jogosított vállal
kozó igényéről kijejezetten le nem mond, köteles 
gondoskodni a termelt szén elszállításáról 
a termelési és raktárköltségek megtérítése mel
lett. Ezen költségek összegét a peres ut fentartá- 
sával, valamelyik érdekelt fél kívánságára a bánya- 
kapitányság állapítja meg.

Ausztria széntermelése az 1907. és 1908. évek
ben. Az osztrák közmunkaügyi miniszter a napokban 
kimutatást tett közzé, az Ausztria területén 1908. évben 
termelt kőszénről ós, barnaszénről, viszonyítva az 1907. 
évi termeléshez. A kimutatás a következő adatokkal 
szolgál:

Kőszéntermelés.
1908-ban 1907-ben

Ostrau—Karwin bányakerület 74,320.850 71,211.630
Rossitz—Oszkavai 4,457.685 4,433,450
Kladuo (középcseh kér.) 30,263.234 29,868.914
Pilsen (nyugotcseh.) 13,723.278 14,081.537
Schatzlar—Schwadowitzi 4,362.327 4,281.610
Galícia 12,807.371 13.668.961
A többi kőszónbányák 976.864 958.097

összesen : 140,911.609 138,504.199 q.
PafTTaszéntermelés.

1908-ban 1907-ben
Brix—Teplitz—Komotau bánya

kerület 183,805.226 180,720.755 
Falkenau—Elbogen—Karlsb. 37,432.717 36,468.287 
Wolfsegg—Thomasroith 4,350.285 4,316.726 
Leoben ós Folmsdorf „ 9,965.664 10,473.373 
Voitsberg—Kö flach „ 8,264.794 8,183.469 
Trifail—Sagor 9,774.240 9,620.028 
Istria ós Dalmácia 2,469.114 2,312.572 
Galícia 231.272 176.573 
Más alpesi szénbányák 3,087.311 2,985.816 
A többi szénbánya 7,316.465 7,363.497

Összesen: 266,697.088 262.621.096 q.

Munkásellenőrök német bányákban. A porosz 
kereskedelemügyi minisateriumban ez idő szerint tá*»gya- 
lások folynak egy uj bányanovella megalkotása dolgában, 
melyeken a bányák ós a bányamunkások^ képviselői is 
részt vesznek.

Mint berlini tudósítónktól értesülünk, az uj tör
vény a többi között a bányáknak ellenőrzése tekinteté
ben igen fontos újítást fog hozni, amennyiben általános 
titkos választás utján megválasztott munkásellenőrök 
intézményét rendeli el minden egyes bányakerület ré
szére, úgy, hogy minden bányára, nagysága szerint 6—12 
ilyen munkásellenőr esik. Ezek az ellenőrök egy bánya
tiszt kíséretében bármikor leszállhatnak a bányákba, 
észrevételeiket egy könyvben feljegyzik ós kívánságukra, 
veszély esetón, rögtön értesíteni kell az állami bánya
kerületi tisztviselőt. A munkásellenőrök megmaradnak 
munkaviszonyukban ós a bányától húzzák fizetésüket. 
Ez az uj intézkedés mindenesetre nagy mértékben hozzá 
fog járulni a bányák biztonságának emeléséhez, mert
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hiszén a munkásellenőr, aki maga is leszáll naponta az 
aknába, az apró hiányokat, melyek gyakran oly bor
zasztó katasztrófák kutforrásává válnak, rögtön észre
veszi ós bizonyára nem lesz hajlandó biztonsági készü
lékek hiányossága esetén vagy ha az óvrendszabályokat ; 
elégteleneknek találja, szemet hunyni, hiszen saját éle
tét épp úgy fenyegeti veszély, mint társaiét.

— Austrália aranytermelése 1908-ban 3,085.610 
uncia volt, Ebből Victoria állam 676.001, Uj-Dél Wales 
224.792, Queensland 461.359, Nyugat Austrália 
1,648.505, Délaustrália 14.500 és Tasmania 60.453 un
ciát termelt.

T U D N IV A L Ó K . *:
— A magyar kir. technológiái iparmuzeum feb

ruár 1-től kezdve több hatnapos tanfolyamot rendez az 
elektromotorok kezeléséről, a galvanizálási eljárásokról 
ós az autogóngáz ós elektromos hegesztésről, amelyeken 
rósztvehetnek a kellő előképzettséggel biró fómiparosok. 
A budapesti kereskedelmi- és iparkamara felhivja az 
érdekelteket, hogy részvételi szándékukat minél előbb je 
lentsék be a kamara irodájában (V , Szemere-utca 6 .), 
ahol a szükséges részletes felvilágositásokat megkap
hatják.

— A liémet szénárak az utolsó 20 évben. „A
Bánya“ hasábjain is szó esett^már arról, hogy N ém etor
szágot milyen sok támadás éri a nó«met szénszindikátus 
áremelő politikája miatt. Eapunk”legutóbbi számában is
mertettük azt az expozét, amelyben e szindikátus a vá
dakat megdönteni igyekszik. Most érdekes statisztikai 
kimutatás birtokába jutottunk, amely pontos adatokat szol
gáltat arra nézve, hogy hogyan alakultak a német szénszindi
kátus árai az utolsó 20 esztendő alatt. Ez adatokból meg
állapítható, hogy a német szónárak az 1908. évben, ami
kor több millió mótermázsa szenet termeltek, jóval drá
gább volt a szón, mint az előző 1907. évben ós sokkal 
drágább mint 1889-ben, amikor a németországi szénbá
nyák aránytalanul kevesebbet termeltek ós igy sokkal 
nagyobb önköltséggel dolgoztak.

A statisztikai kimutatást itt közöljük:
1889 1890 1891 1892. 1893 1894 1895. 

Magaslángu szón 9,29 12,36 11,02 9,75 7,58 8,70 8,33 
Zsirosszén 8,48 10,72 9,86 * 8,50 7,29 8,00 8,00.
Soványszón 8,26 11,00 9,73 7,75 7,50 7,50 7,50
Gázszón 11,04 14,58 12,91 11,75 9,79 10,50 10,12
Kohókoksz 15,72 19,78 13,5012,00 11.00 11,00 11,00 
Öntődekoksz *17,00 22,00 17,00 14,03 14,00 14,00 14,00 
Törmelókkoksz 17,69 22,61 18.00 16,25 15,25 15,25 15,25 
Brikett 11,86 14,64 14,25 11,38 9,75 9,75 9,75

Magaslángu szón
Zsirosszén
Soványszón
Gázszón
Kohókoksz
Öntődékoksz
Törmelókkoksz
Brikett

Magaslángu szén
Zsirosszén
Soványszón
Gázszón
Kohókoksz
Öntődekoksz
Törmelókkoksz
Brikett

1896 1897 1898 
8,03 8,57 8,84 
8,25 8,85 9,08 
7,67 8,32, 8,59 

10,17 11,17 11.46 
12,02 13,87 14,00 
14,23 15,96 1-6,25
15.19 16,54 16,75
10.19 10,92 11,21

1899 1900 
9,13 10,00 
9,37 10,25 
8,88 9,50 

11,75 12,75 
14,37 21,29 
16,69 23,33 
17,27 24,37 
12,08 13,50

1901 1902
10.00 9,72 
10,25 9,60

9,50 9,50: 
12,75 12,00
22.00 15,00
23.50 17,50
24.50 18,50
13.50 12,8 3

1903
9,44
9,38
8,75

11,75
15,00
16.50
17.50 
12,12

1904
9.38
9.38 
8,31

11,75
15.00 
16,50' 
17;50
12.00

1905
9,47
9,49
8,72

11,81
15,00
16.87
17,31
11,81

1906
10.27
10.27 
9.53

12,50
15.87
17.87 
18,12 
12,02'

1907
11,12
11,12
10,38
13,44
17,25
19,63
21,56
12,72

19 08 
11, 25
11, 25 
10, 50 
13, 75 
17, 50 
20, 00 
22, 50
12, 8 8

— Mennyit jövedelmeznek a kaliforniai petro- 
leumíorrások ? Erre a kérdésre ad feleletet a „The Pet
roleum Review“. Megállapítja, hogy a kaliforniai olajtőzs
dén bejegyzett társulatok petroleumforrásai az elmúlt 
1908. óv utolsó három hónapjában 16,560.000 dollár (kb. 
77,800.000 korona) értékű olajat adtak, mig az 1907. óv 
utolsó negyedében csak 13,700.000 dollárt (kb. 68,500.000 
korona) gazdagították a társulatokat.

IRODALOM.
— Ursinus, naptár mélyfúrási mérnökök részére.

A mélyfúrásoknál dolgozó mérnököt minduntalan megle
petés érheti. Éppen ezért műszereinek konstruálásánál 
nagy gonddal kell eljárnia. Örvendetes esemény, hogy a 
most megjelent mélyfúró mérnökök naptára fontos és 
értékes útbaigazításokat tartalmaz. A naptár ára 7.50 
márka, megrendelhető a „Vulkán“ kiadóhivatalában, 
Frankfurt a/M.

— Termeljünk gyümölcsöt! Ezzel a cimmel egy 
lelkes hangon megirt, tanulságos füzetkót Íratott Darányi 
földmivelósügyi miniszter. Ne hiányozzék a gyümölcsfa 
egy gazdaember telkéről se, mondja elöljárójában a 
szerző, ott pedig, ahol a gyümölcstermelésre alkalmas 
talaj van, ott nagyban kell azt termelni, mert Kecske
mét, Nagykőrös, Göncz, Kisszeben élénken mutatják, 
hogy a gyümölcstermelés mily jövedelmező. A füzetke 
aztán tanító irányban halad ós sok szerencsével summá
zott ismeretét nyújtja mindannak, amit minden gyümölcs- 
termelőnek tudnia kell. Az ügyes és nélkülözhetetlen 
füzetkót lelkészeknek, tanítóknak, földmivesekhek, akik 
levélben, vagy akár levelezőlapon kérik, a földmivelós
ügyi minisztérium könyvtára (Budapest, V. Országház- 
tér 11. szám) megküldi.

Szerkesztői üzenetek.
G. A. főbányamérnök urnák. Hálás köszönetünk 

lekötelező szivessógeért és kérjük, hogy egyéb esemé
nyekről is szíveskednék bennünket értesíteni. Minden, 
még a legcsekélyebb esemény is érdekkel bir, mert 
csakis igy lehet megteremteni azt a nagy erkölcsi érdek- 
közösséget, ami oly nagymérvű biztosítéka bányászatunk 
fejlődésének.

A „szindikátusok“ tekintetében kifejtett nézetének 
közlését mellőznünk kellett. Nem egészen világos előt
tünk, kiket és miket ért ezek alatt. Ajánljuk szives 
figyelmébe „A külföldi tőke“ cím alatt m. évi 35-ik 
számunkban megjelent cikket.

L. F. Torda. Abban az időben a bányakapitánysá
gok még nem a pénzügyminisztérium, hanem a volt 
földmivelés, ipar ós kereskedelemügyi minisztérium alá tar
toztak. Ezen minisztérium kiadásában megjelent német 
nyelven : „Mitteilungen des königl. ung. Handelsministe
riums, Monatsheft“ és ennek a havi füzetnek 1885. évi 1-ső 
évfolyamában jelent meg a kérdéses közlemény ezen cim 
a la tt: „Das ungarische Montanwesen im Jahre 1884. 
(Amtliche Berichte der k. ung. Berghauptmannschaften.)

Sz. J. Kolozsvár. Utána jártunk a dolognak. Az 
illető mérnök Belgiumban, a mariemonti bányákban dol
gozott, most több mint 10 év óta magánmérnök Páris- 
ban. Szakképzettségét illetőleg nem kívánunk nyilat
kozni, azt azonban nem értjük, miért kell önnek külföldi 
szakember, amikor itthon is kaphat teljesen megbízható 
szakembereket.

N. Ká. Arad. A készülék nincs szabadalmazva. 
Úgy tudjuk, hogy egy ily készüléken naponta, .12 órai 

i mnnkaidőt számítva, 10-12 tonna mosható. Három mun-
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kás kell hozzá. A kérdéses területen mindig mostak 
aranyat. Megbízható adatok nincsenek,

M. A. Budapest. Csakugyan? Az illető alapítók 
bányavállalaton pénzt nyertek? Csodálatos! Talán veszí
teniük kellett volna rajta? Ámbár mi megnevezhetünk 
önnek egész sereg olyan alapítót, akik bányavállalatokon 
ugyancsak sok pénzt veszítettek. Ezeket ön bizonyára 
megdicsérné. De kérjük, ne a mi lapunkban.

N v J f Kaposvár, A vegyelemzést 
horvát orsz. kormány végeztette a m. év december ha-' 
vában. Teljesen bevált, még szobafütésre is. Tessék el-, 
hinni, hogy csak előítélet. A trifaili szén használata csak; 
rossz szokás.

Hivatalos rész.
A petrozsényi m. kir. kőszénbánya hivatal február 

4-iki lejárattal versenytárgyalást hirdet 3(30 q. kétszeri 
finomított és savtalanitott égő repceolaj, 80 q. I. minö-j 
ségü gépolaj, 60 q. I. minőségű hengeroluj, 30 q. I. mi-! 
nőségü vulkánolaj, 20 q. I. minőségű dinamóolaj, 80 q. 
csillekenőcs, 30 q. tovotte zsír 50 q. petróleum szál-' 
Jitására. Bánatpénz 5 százalék.

Ugyanezen hivatal ugyanilyen lejárattal és bánat
pénzzel 1000 drb. kőszéncsákány, 90UO drb. vasalj 
csákánynyél, 600 drb. őklünc, 1800 drb. üklüpcnyél, 
1000 drb. csigafúró, 3500 drb. szénlapát, 350 drb. feszitő- 
rud és 2000 drb. kőszénkapi szállításár; is verseny
tárgyalást hirdet.  ̂

A Máv. jobbparti üzletvezetősége a 170.000/ r í ? 5 
bazalt vagy trachytküvekből készítendő da rabol t/kavics 
szállítására vonatkozó versenytárgyalási hipdéíményét 
hatályon kívül helyezi és uj v^rsenyiiÍj^yiíTast hirdet.
1909-ben szállítandó 70.000 in:í, 1910-ben szállitaudó
60.000 m:{ és 1011-ben szállítandó 40.000 m:* össze- 
sen 170.000 m:i darabolt kavicsszükségletének biztosítás 
sára. Határidő f. hó 30-án. Bánatpénz 5 százalék.

•  •

Ä L D O R  S Z I G F R I D
M agyar m élyfúró  v á lla la ta .

BUDAPESTEN, VI., L iszt F e ren cz -tlr  14. sz .
Elvállal sima é  ̂ mélyfúrásokat szén, petróleum, viz, 
káli és ásványok után keze s ggel b rmily mélység 
tekintetében és hí rmily rendszer szerint, esetleg 

és/e edé sei s.
4) Expertizek, közbenjárás vételeknél és eladásoknál. | |  O

SZABADALMI
és védjegyoltalom kieszközlése az összes 

kulturáltamban

ADLER MIKSA -SBUfr
hites syabadalmi ügyvivő

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÚT 51.
T elefon  106—55. T elefon  1 0 6 -5 5

Keresünk bányatisztet, ki bér
lajstromok készítésében s ál
talában minden a bányaüzem 
hatáskörébe tartozó szám
adások s irodai teendők vég
zésében hosszabb jártasság
gal bir. Az állás azonnal elfoglalandó
M e g k e resé sek e t e lap k iad óh ivata-  
"V lába „ E . B .“ je lig e  a la tt  kérünk. —

M m * * * »

ajánlja eddig  fe lü lm úlhatlan gyártmányait.
Visiontárúsitóknakkedvezmény.^Árjegyzek ingyen és bérmentve.

MACYAR-BELGA
fémipargyár r.-t.
B U D A P E ST , 91. Eier., H un gária -k öru t IIS— 117.

Elvállalja mindennemű

Bánya-vasufak tervezését
nyomjelzését és teljes kiépítését és az ösz- 
szes anyagok, mint sinek, kapcsolószerek, 
kocsik, váltók, fordit6korongok, mozdonyok

stl). szállltásál.

__ V' '  __
Használt anyagok állandóan kész

l e t e n  vannak és bérbe is adatnak.
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8 A L C O - T A R J A N I - K O S Z E N  BANYA
R E S Z V E N Y -T A R S U L A T . *

a társulat széntermelése évenként:
Salgótarjáni bányákban —  10 millió 
a Petrozsény - Farkasvölgyi 
bányádon —  —  —  10 millió 

9 vezetése aíátt álló Esztergom-Szászvári 
bőszénbánya részvénytársaság term e
lése évenként: 

florogti-flnnavölgyi bányákban
_ _ _ _ _  3

Szászvár- Hagymányohi bányák
ban —  —  —  —  1 

9 vezetése alatt álló Felső-Zsil- 
völgyi bányákban —  —  1

Összesen: ZS millió

gyári kazánfütésre

Szénosztályozás:
Darabos (tömör) szén U .» .,  9ózcsépió,ép- és 
Koczkaszén —  —  J • • » » • - « « . r . .

Diószén —  —
Durvaszén —  —
Aknászén —  —
Rostált aknaszén —

flprószén —  —  körftemencze fűtésre. 
Kovácsszén—  —  kovácsolási czélokra.
M egren d elések  közp onti irod ánk h oz:

Budapest, V. arany ]anos-u. ZS.
in tézend ök .

• •
• • Jutányos árak;- pontos és gyors kiszolgálás. • •

• o
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KÜCHEL 1 9 1
gépgyára. —/VIHNYE.

é s  FIA
Akna b e r en d e zé sek , v a s s z e r k e z e tű  akna-tonnyok, m indennem ű

akna»szállitó és felvonó*gépek,
valamint bányavizgemelőgépek.

California! zuzóm ü b e r en d e zé sek , é rczö r lő -h en g erp á ro k , Huntington- 
f é le  érczöm lő-m alm ok , kotorok  é s  egyéb b  ap rítógép ek , o sz tá ly o zó  
rá cso k  é s  sz itad ob ok , m osódobok , v á lo g a tó -a sz ta lo k  é s  sz a la g o k ,

ü lep itö -gép ek .

s R ázós , lökő« és korszerek. : 
Gőzkazánok. Vasszerkezetek.
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SIKER
A Kriegner-féle

R e P f l R f l I O R
a budapesti Szt.-Kókus 
kórházban 136 eset kö
zül 129-ben teljes gyó- 
C1 Villást eredményezett. 
Csúz ós köszvény el
len, valamint rheumás 
fejszaggatásnál ilyen 
eredményt eddig egy 
szer sem tudf elmutatni.

és gyógyulás, biztos szaba
dulás a csüz, köszuény, szú
rás, szaggatás, hasogatás, nyi- 
lalás, a tűrhetetlen derék- és 
hátfájás, csontfájdalom kínjai
tól csak a világszerte ismert 

és sokszorosán kitüntetett

KRIEGÍÍER-féle

A Kriegner-féle

R C P flR flT O R t
évtizedek óta páratlan 
eredményny el használ
ják külsőleg bedörzsö- 
lésre és hatásában iga
zán felülmúlhatatlan. 
Ha szenvedünk, vagy 
szenvedőt látunk, ne 

mulasszuk el a 
REPARATORT ajánlani.

Reparator
(S p ir itu s  p e tr a e  ca m p h o ra tu s)

K Ö SZÖ NET!
Tekintetes Kriegner György gyógy
szerész urnák tisztelettel Budapesten. 
Indittatva érzem magamat arra, hogy 
önnek a »Reparatoi«-ért köszönetét 
mondjak. Húsz éve szenvedek félol
dali főfájásban és idegzsábában. A  
migrainet ujabb időben csak a Repa- 
ratorral vagyok képes enyhíteni, az 
idegzsába elleni hatása e szernek 
épenséggel bámulatos. Míg ezelőtt na
pokig szenvedtem e kinzó bajban, 
most a Reparatorral való egyetlen be- 
kenés és bedörzsölés elegendő arra, 
hogy a fájdalmat teljesen megszün
tesse. Kell, hogy tudomására hozzam  
mindazoknak, kik e bájban szenved
nek art, hogy hol és miben találhat
nak gyógyulást, ez humánus kötelessé
gem. Budapest. Maradtam Önnek híve 

Dr. Várady Antal, tanár, orsz. 
színészen akad. igazgató.

használatával képzelhető, 
mert ez a kitűnő szer kizá
rólag csak csúz és köszVény, 
rheurna, a meghűlésből eredő 
betegségek gyógyítására van 
Hivatva. Ne próbálgassanak 
teliát a betegek egyéb dol
gokkal, hanem használják a 
csúzos és köjjzvényes bán- 
talmak igazi biztos gyógyitó 

szerét a triegner-féle 
---- R E PA R A T O R T .------

E L ISM E R É S !
Mélyen tisztelt" uram! Nem  találok 

1 szavakat, hogy Önnek Beparatoráért 
köszönetét mondjak. N égy év óta 
szenvedek Ischiasban, mely idő alatt 
minden kigondolható gyógymódot 
megkisérlettem eredmény nélkül. Meg- 
kisérlettem a Reparatort és attól 
fogva sokkal, de sokkal jobban érzem  
magamat, járhatok és fájós lábammal 
gyakorlatokat végezhetek. Fogadja 
Kriegner nr legforóbb köszönetemet. 
Isten jutalmazza meg önt ezerszere
sen ezen találmányért. Kérek e baj 
teljes gyógyítására még két üveg  
Reparatort küldeni. — Judendorf. 
Tyrol. — Különös tisztelettel és mély 
hálával

Albertine Edie von Chalaupka,
cs. kir. ezredes neje. L

Már néhányszori bedörzsölés után fényes sikerrel gyógyít, amit a köszönő levelek tömege igazol.
Fagyás eseteinél is kitűnő hatású. ^

K i s  ü v e g -  1 k o r o n a ,  n a g y  ü v e g -  2  k o r o n a .

Postán b érm en tve  5 kis üveg 5  korona, vagy 3 nagy üveg 6  korona. 
Kapható minden gyógyszertárban, de a legbiztosabb, ha d irek te  a k ész ítő n é l ren delik

és a levelet igy cím zik:

BUDAPEST, Bili., 
KáLVlN-TÉR 7.KORONA GYÓGYSZERTÁR

Postai szétküldés naponta utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése után.
4 4  év  ó ta  gyógy ítja  a  sz e n v e d ő  e m e r is é g e t  páratlan  ered m én n yel a z  

e g é s z  v ilágon . H#fi-4 ,#ve|eki
Köszönő levelek.



19Ó9. január 24. (4. szám.) A B á n y a  13.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " ö k

'  SOCIÉTÉ LORRAINE de DIETRICH £  CIE 3
automobil-gyár. (Alaptőke 15 millió.)

LUNÉVILLE, ARGENTEIL, BIRMINGHAM;

ISOTTA FRASCHINI M ilano =
v e z é r k é p v is e le te .

L egm odernebb szer szá m g ép ek k e l fe ls z e r e lt  javitó-m ühely.
O lcsó, g y o rs  é s  szaklszerü  gép jav ítások .

Nagy v á la sz ték ú  pneui^atik é s  k e llék rak tár . a
: Kitűnő é s  ju tán yos a u tó b e n z in  é s  henger-olaj.

„HELIOS“ AUTOMOBIL»GARAGE .
_  =  BUDAPEST, Y., BÁLVÁNY-UTCZA 12. =  _ Q f

a e * . _ _ _ _ _ - _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

G r ó f  C s á k y  L á s z l ó

• ppahfalvi vas- és aczélgyár r.-t.
Igazgatóság: Budapest, IX., Csillag-ufcza 4. (telefon65—45.)

Különleges czikkek:
Szerszám-tégelyaczél, gyorsesztergaaczél. Öntött gépaczél, kőfuróaczél. Marótárcsák 
— =  és aczéllemezek és szabadalmazott „A JA X “ rugóspörölyök gyártása. .

Egy edelárusitása s
a patkójelü öntöttaczél reszelőknek, az Usifies Metallurgiques Vallorbe-féle „Grpbet“ 
pontossági reszelőknek és a Dr. Georg Schmidt Radeberg-féle szab. különlegességi

■ - .......... -■ reszelőknek. ~  . . .  =

Állandó nagy raktár: Budapest; IX., Csillag-utcza 4. sz .
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A ..... —  k
Pop nélkül dolgozó résclö-gép.

Aki pormentesen akar réselni, az használja : •

a „ P i c k * Q u i c k ”  rudas réselő gépet
-------- (Mavor és Coulson szabadalma),

melyből eddig már 450 darab áll versenyképes harczban a ke
rekes réselő gépekkel szemben:

Főképviselő Magyarország részéce

«  S G H E M B E R  F R I G Y E S ,  : :
Budapest,  VI. kerület, Andrássy-ut '50 . szám.

1 4 MAGYAR BÁNYAJOG j| ír tá k  : L
[ Dr. BALKAY BÉLA 1 
1 Dr. SZEŐKE IMRE 1
u r a ta la  u t j á n .  V

1 11. KIADÁSA. A TELJES JOGANYAG. |
|  M e g r e n d e l h e t ő  l a p u n k  k i a d ó h i i

% 7 Í U T A N  f c m e s  b a d o g a r u  g y a r a
J  J . U L I  A l l  BANYAFELSZERELÉSEK OSZTÁLYA
B U D A P E S T  VI.r ARADI  UTCZA 6 0
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BIZTONSÁGI R O B B A N TÓ SZER -G Y Á R
GEIPEK és TÁRSAI TRENCSÉN.
Az első biztonsági robbantószer Magyarországon. 
A „Titanit“ ütés, hő, súrlódás, nyomás iránt tel

je s e n  érzéketleij, A „Titanit“ nem fagy meg. 
Robbantó erejére, repeszté képességére nézve 
az eddig ismert összes brizans robbantó-anya- 
gokkal versenyez. Kezelése egyszerű és teljesen 
veszélytelen. A Ti ti nem vonatkoznak 
keresk. és belügyminisztériumok azon óvrende- 
letei, melyek a többi robbantószerekre nézve 
elengedhetetlenek. Vasúti és gőzhajóállomásokon 
a szállítmányok mint bármely más szállítmányok

Egyébb

^  M B'

kezeltetnek. De a fogyasztóknál is bárhol elhelyez
hető. Szállitása nem úgy mint a tübbi robbantó
szereké, hanem bármely vonattal, vagy hajóval 

bármely időben történhetik. A Titanit ára 
a robbantószerek napi árát sohasem fogj a túlha
ladni. Kísérleteket a gyár műszaki mérnöke bármi
kor és bárhol a gyár költségén szivesen végez és a 
Titanit fenti előnyeit be is igazolja. Az államnak 
első szaktekintélyei is megerősitették a Titanit- 
nak itt felhozott összes kiváló tulajdonait és 
előnyeit. A gyár január óta üzemben van.

Egyébb felvilágositással készséggel szolgál a gyár igazgatósága és kereskedelmi képviselete

BUDAPEST, IV. KÉR., IRÁNYI-UTCZA 8. SZÁM.

«

Alaptőke 500,000 korona. Alaptőke 500,000 korona.

LAPP-FELE SZABADALOM. 
Aranyérem. Berlin 1907

Lapp Henrik-féle Mélyfúrások, Bányatelepek és mélymüvek magy. m zv.-társaság
Iroda;

B áthory-u tca  3. sz . B U D A P E S T Műhelyek 
X. kér., Köbányai-ut.

Mélyfúrások kivitele. Szén, érez, kősó, kálisó fúrások. — Sósviz, földolaj, 
földgáz, kénsav, ásványviz, haszon- és ivóviz fúrása és termelése 
nagy átmérőjű fúrólyukakkal. Fúrások légvezetés és egyéb 

_  czélokra, — Edd ige lé mintegy 600 mélyfúrás készült egészen 
1512 méter mélységig a Lapp-féle szabadalom szerint. Legnagyobb jótállás. — Legjobb hirü 
ily nemű vállalat. — Magfúrás. Gyártás: Teljes mélyfúró-berendezések bármily rendszerű 

gőz- és kézi-üzemre. Számos szabadalom. Egyes szerszám 
____ __ és alkatról mélyfúró kutépités és vizszállitásra. ~
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RÁLDC5 Y és BáHÓ
bánya-, kohó- és gépészmérnöki irodája 

BUDAPESTEN,
, VERES PÁLNÉ-UTCA 3. o Telefon 739. _

Elvállalja az összes bányászati, ifit"'""".^
* kohászati, gépészeti, gyáripari, 

fűtési és tüzelési berendezések 
tervezését és kivitelét.

Elvállalja a bánya és kohótermékek
vegyelemzését,
és gyakorlati megvizsgáláiát és 
s z a k é r t ő i  v é le m é n y t  ad
azok ér éke és felhasználhatósága 

felől.
Gőzgépek indikálását, álalában 
gépek, kazántelepek, tüzelések, 
fűtések, bánya- és gyá i beren
dezések megvizsgálását, esetleg 

azok reconstructíóját.

Meglevő telepek, gépek, berende- 
zések időnkénti vagy á l la n d ó  s z a k s z e r i !  f e l 

ü g y e le t é t .
Képviseli: a Grison-féle kerekeket, a Bánó-féle szab. 
vizcsöves kazánokat, a Gálocsy- és Terényi-féle szab. 

g* gázfejlesztő készülékeket. ä
Qp - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLIMAX 6s ECLIPSE
NYERSOLAJ-MOTOROK és L0K0M0BIL0K

Elsőrangú referenciák.

BACHRICH és TÁRSA motorgyár,
WIEN HAMBURG. 
M a g y a r o r s z á g i  r a k t á r  é s  ir o d a

Budapest, Szabadság-tér 17. — Tőzsde-palota.

CDNRHD és 
üüTAR5A= i

műszaki nagykereskedése

BUDAPEST,
91., TERÉZ-HORUT IS. SZ.

[sigasorok és:
emelőgépek

300 kgrtól 20.000 kgr. hordké- 
t E a r  pességig minden m agasságra ál- 

— landóan raktáron tartatnak. —

Egyedárusitás Ganz és Társa 
czégtől Magyarország részére.

& ■

6 -

Stora Kopparbergs
Bergslags Actiebolag

svéd acélgyárak magyarországi 
»ezérhépniselete.

9 legjobb minőségű aczéloh 
bármely ezé ra.

Svéd-Aczél
Kereskedelmi Társaság.
Budapest, V., Báhtóny-utcza ÍZ.

Telefon 91—57.
■ v

Legjobb és legolcsóbb

sági és ipari czelokra.
Nincs robbanási ve- 
szély, se pénzügyőri 
=  ellenőrzés. =

Haladás Könyvnyomda. Budapest, Német-utca 9.


