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Az állami szénbányászat.
A törvényhozás már a legközelebbi na

pokban foglalkozni fog a pénzügyminiszter 
által eddig foganatosított szénbányavásárlá
sokkal. Wekerle Sándor pénzügyminiszter 
a képviselőháznak f. hó 8-án- tartott ülésén 
törvényjavaslatot terjesztett elő „az állami 
kőszénbányászat fejlődéséről.“ Ez a"törvény- 
jávaslat a vrdniki, az almásvölgyi, a komlói, 
a bozovicsi szénbányák megvételének és a 
zsilvölgyi kőszénbányák házi kezelésbe való 
átvételének módozatairól szájnol be.

Nagyon is itt az ideje, hogy ez a tör
vényjavaslat végre be lett terjesztve. Elsősor
ban azért, mert. immár teljes hitelességgel 
láthatja és tudhatja mindenki, hogy mily ösz- 
szegbe kerültek e vásárlások és ezzel meg
szűnnek a rémmesékbe való híresztelések, 
amelyek azt akarták elhitetni az országgal, 
hogy mily megszámlálhatlan milliók lettek itt 
elpazarolva. A törvényjavaslat szerint az ösz- 
szes szénbányák vételára 8,308.785 korona. 
Ezen összegből azonban még leütendő a 
ruma-vrdniki h. é.-vasút 1.455,856 korona 
vételára, miért is a szénbányák netto vételára 
mindössze 6.852,929 korona. Tehát távolról 
sem azok a hiresztelt rémösszegek, sőt egész 
határozottan és nyugodtan azt lehet konsta
tálni, hogy a pénzügyminiszter minden tekin
tetben olcsón vásárolt.

Következik immár az a kérdés, hogy jól 
vásárolt-e a pénzügyminiszter? Ismételten 
volt alkalmunk az állami szénbányászat kér

désével foglalkozni és szakszerű alapon in
dokoltuk, hogy az állami szénbányászat kiin
dulási pontját képezett eszme, valamint az 
eszme végrehajtása is mindenképen helyes 
volt. Ismertettük a megvásárolt vrdniki, al
másvölgyi és bozovicsi bányákat, valamint az 
állami kezelésbe vett zsilvölgyi bányákat és 
tárgyilagos indokokkal kifejtettük ezen nagy
szabású állami közgazdasági akció iparpoli
tikai és nemzeti nagy jelentőségét. És a most 
benyújtott törvényjavaslat és annak indoko
lása mindenben megerősíti akkori álláspon
tunk szakszerű helyességét.

Ma mindazonáltal van nem helyeselni 
valónk is. Nem érthetünk egyet a komlói 
szénbánya megvásárlásával. Nem mintha a 
bánya nem tartoznék a jobbak közé, avagy 
talán túlságos drágán lett volna vásárolva. 
Sőt ellenkezőleg. Az állam egy igen jó bá
nyát igen olcsón vásárolt. De nem kellett 
volna ezt a szénbányát megvásárolni. Ez a 
szénbánya a lehető legerősebb kezekben volt, 
oly erős kezekben, ahol az okszerű, fokoza
tos fejlesztés minden irányban és minden 
körülmények között biztosítva volt. Nálunk, 
ahol mindig közgazdasági vívmány, ha az 
erős nagy tőke iparral foglalkozik, közgazda- 
sági hiba az ilyen tőke kezéből egy prospe
ráló iparvállalatot kivenni. A komlói szénbá
nyászat fejlesztése teljesen biztosítva volt és 
ha az állami szénpolitika érdeke azt hozta 
magával, hogy azon a vidéken is legyen ál
lami szénbánya, ez esetben ott még fel nem 
tárt területeket kellett volna átvenni, furatni 
és uj szénbányát kellett volna nyitni. Ennek 
meg lett volna közgazdasági fontossága és 
haszna és megfelelt volna az állami szénbá
nyászattal kapcsolatos iparpolititikai inten
cióknak.

De hát ezek csak reflexiók. Ha egyébre 
nem, arra talán jók, hogy az illetékes irány
adó helyen a vásárlási akció folytatásánál 
figyelembe vétessenek. Mert mi azt hiszszük,
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hogy tekintettel a nagyszabású kezdetre, az 
állami akció szénbányák megszerzését illető
leg még befejezve nincsen. Az eddigi vásár
lások mindenesetre jól átgondolt és közgaz
daságilag helyesen koncipiált szénpolitikára 
vallanak. Ha mi jól értelmezzük ezt a szén
politikai programmot, ez esetben nem lehet 
téves az a véleményünk, hogy még vannak 
pontok, ahol — tekintettel a programm kellő 
végrehajtására — az állami szénbányászat 
nemcsak indokolt, hanem határozottan szük
séges is. Ilyen pontok: az ország északkeleti, 
délnyugati és dunántuli részeiben keresendők. 
Mert bármiképen is kívánja fejleszteni a pénz
ügyminiszter az eddig kézbe vett területeket, 
a most jelzett pontok bevonása nélkül az ed
digi állami akció csak félmunka maradna.

Ezek a mi észrevételeink a beterjesztett 
törvényjavaslatra. Lesz még alkalmunk reá 
visszatérni, különösen a fejlesztés kérdésére, 
ami ma már fontosabb a foganatosított vá
sárlásoknál és amire nézve sajnálnunk kell, 
hogy oly szűkszavú a törvényjavaslat indo
kolása. Oly nagy fontosságú ez a kérdés és 
az ország gazdasági közvéleménye oly nagy 
tetszéssel és elismeréssel fogadta és oly nagy 
érdeklődéssel kiséri Wekerle Sándor pénz
ügyminiszternek ezt a hatalmas közgazdasági 
akcióját, hogy már ebből a szempontból is 
minél bővebb és részletesebb indokolás lett 
volna célszerű. Hiszen oly ritka eset, hogy a 
magyar közvélemény gazdasági kérdések iránt 
érdeklődik. Wekerle érdeme ez a nagy gaz
dasági rendeltetéssel biró hatalmas közgaz
dasági kezdeményezés. Wekerle érdeme, 
hogy a nemzet figyelme oly belterjesen le lett 
kötve egy nagyszabású közgazdasági kérdés 
által és csak az ország jól felfogott érdeké
ben cselekszünk, ha ezt az érdeklődést minél 
inkább fenntartjuk és helyes irányba tereljük. 
A közvélemény ilyetén irányítása képezi a mi 
legelőkelőbb feladatunkat.

A képviselőház elé terjesztett törvényjavaslat 
és indokolás szószerinti szövege a következő:

Törvényjavaslat az állami kőszénbányászat 
fejlesztéséről.

1. §. Jóváhagyatik a pénzügyminiszternek az az 
intézkedése, hogy

1. a vrdniki kőszénbányát a ruma—vrdniki helyi 
érdekű vasúttal együtt 2,662.035 koronáért,

2. a ruma—klenaki vasút törzs- és elsőbbségi 
részvényeinek nagy részét 1,454.856 koronáért,

3. Bozovics környékén öt bányatelket és 786 zárt
kutatmányi jogot 1,706.930 koronáért, végül

4. a komlói kőszénbányát 2,484.962 koronáért 
megvásárolta.

2. §. Az 1. §. alapján kötött jogügyletek bélyeg- 
és illetékmentesek.

3. §. Az állam tulajdonába kerülő vasúti vonalak 3 
az azokkal összefüggő vrdniki kőszónbánya és tartozé
kai az államvasutak tulajdonakép a magyar korona or
szágaiban levő vasutak és csatornák összpontosított 
telekkönyvébe vezetendő^ be.

4. §. A jelen törvény első szakaszában felsorolt 
bányák, bányajogositványok, vasutak és mindezek tarto
zékainak vételára fejében 8,308.783 korona, felszerelési 
ós beruházási sztyksógleteikre pedig az 1908—1911-ik 
évekre összesen 27,387.371 korona hitei engedélyeztetik, 
mely 4 százalékos adómentes koronajáradék kötvények 
kibocsátása utján fedezendő.

5. §. A 27,387.371 korona beruházási hitelből 
16,234,814 korona a petrozsényi, 3,935.427 korona a vrd
niki, 2,297.130 korona az almásvölgyi ós 3,020.000 
korona a komlói * bányászat beruházásaira, ezenkivül 
a vrdniki vasúti állomás kibővítésére 1,900.000 ko
rona esik.

Az engedélyezett hitelek a felhasználás mérvéhez 
képest az illető óvi költségvetések beruházási szükség
leteinél számolandók el.

6. §. Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy.a 
magyar királyi -állami szénbányáknál alkalmazott 
személyzet illetményeit az 1907. óvi L. törvénycikk 
megfelelő alkalmazásával rendeleti utón ugyanugy szabá
lyozhassa, mint a hogy a m. kir. állami vasgyáraknál 
alkalmazott személyzet illetményei szabályoztalak,
ós hogy az állami szénbányászat ügyeinek intézésére az 
állami •szénbányák központi igazgatóságát ideiglenesen 
felállíthassa.

Ezen szervezések végleges megállapitása iránt 
az 1910. óvi költségvetéssel előterjesztés teendő.

7. §. Jelen tőrvény kihirdetése napján lép életbe 
s végrehajtásával a kereskedelmi és pénzügyi miniszte
rek bízatnak meg.

Indokolás
az állami kőszénbányászat fejlesztéséről szóló tör- 

vényjavaslathoz.
Az 1907. évi október hó 11-én az országgyű

léshez kőszéntelepeknek a kir. kincstár részére való 
megszerzése tárgyában előterjesztett jelentésemben 
(képviselőház 580. szám.) kifejtettem azoíat az 
okokat, melyek engemet kőszéntelepeknek meg
szerzésére indítottak és hivatkozott jelentésemben 
az általam megindított akció kereteit is körvona- 
loztam.

Jelentésem a törvényhozás összes faktorai ál
tal jóváhagyólag tudomásul vétetvén, kötelességem
nek tartom ezen törvényjavaslattal az eddigi tény
kedésemre való jóváhagyást kikérni és az akció 
folytatásához szükséges eszközök megadását kérel
mezni.

Amidőn ezen kötelességemnek megfelelve, a 
jelen törvényjavaslatot alkotmányos tárgyalás vé
gett előterjesztem, tisztelettel bejelentem, hogy a 
törvényhozás hozzájárulásával megindult akció ke
retében a már bejeleotett intézkedéseken kivül 
ujabb széntelepeket sikerült biztosítanom az állam 
részére. Miután pedig az akcióval kapcsolatos ki
adások, melyek a dolog természeténél fogva 
egyelőre előirányzaton kivül nyertek elszámolást,
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most már legnagyobb részben számszerűen is meg
állapíthatók, a benyújtott törvényjavaslat keretében 
kérem a törvényhozás jóváhagyását azokra a ki
adásokra, melyeket a kincstárnak megszerzett szén
telepek megvásárlására fordítottam és melyeket a 
bányatelepek üzembehelyezése, a termelés folyto
nosságának fentartása és a fokozatos fejlesztés ér
dekében mulhatatlanul teljesitendőnek találok.

Könnyebb áttekintés céljából az egyes szén
telepek szerint a következőkben van szerencsém az 
egyes vásárlásokat ismertetni:

1. A vrdniki bánya megvétele.
A Horvát-rSzlavonországok területén levő 

Vrdnik község határában fekvő Pongrátz-féle ma
gánszénbányát 1907. évi október hó 3l-én vásá
roltam "'meg s azonnal Jtflami kezelésbe vettem át.

A szénbánya a hozzátartozó jogosítványokkal 
és a ruma—vrdniki helyi érdekű vasúttal együtt 
ajánltatván fel az államnak megvételre, a kincsár 
elővételi jogát 2,600.000 korona erejéig biztositot- 
tam s mint azt az 580. számú jelentésben jeleztem, 
a bánya termelőképességének, értékének és jöve
delmezőségének szakszerű megallapitását egy első
rendű szakértőkből összeállított bizottságra bíztam, 
mely a bányát bejárva, azt felbecsülte és össze- 
gyüjtvén a vételre vonatkozó adatokat, a bányate
rületről kitermelhető szénmennyiséget 120 millió 
q-ra becsülte, de hangsúlyozta, hogy a tényleges 
eredmények jóval felül fogják haladni az óvatosan 
végzett becslési adatokat, amit-az ujabb geológiai 
felvétel igazolt is, amennyiben az_isnfételt becslés 
legalább 300 millió q. szén előfordulását konstatálta.

A vételár gyanánt követelt 2,600.000 korona 
ennélfogva elfogadható lévén, a bányát a kincstár 
részére megszereztem, miután már maga ez az igen 
alacsony becslés a vételt kedvezővé teszi, különö
sen ha figyelembe vesszük a bányával együtt át
vett ingó és ingatlan vagyon értékét.

Vételár gyanánt ugyanis kifizettetett
1. a bányaműért 1,937.200 K — f.
2. a vasutért 662.800 —
3. vasúti szelvénykamatok fe- K

jében 27.616 „ 67
•L 5% kamat a két vételár

után - *32.845 21
5. a leszámolásnál különfélékért 1 573 „ 27 „

Összesen : 2,662.035 K Í5~f. 
Ezzel szemben átvétetett:

1. Ingatlan
bányabirtok 1,430.304 K 93 f.
épületek 188.400 — „
gépberendezés 145.760 — „
üzemi épületek 47.265 — „
földbirtok 19.375 „ — „

1,831.104 K 93 f.
2. Ingóság:

leltári tárgy 63.745 K — .f.
anvag 32,512 —
élelemtár 9.838 „ 07 „ 106.095 K 07 f.

3. Roma—vrdniki h. é. vasútnak
részvényei 662.800 „ — „

Összesen: 2,600.000 K — f.
ácrétetett ezenkívül a 

rárspénztár 1.618 K 94 f. ingó és
228.763 „ 92 „ értékpapír

Tagyonnal
azaz összesen: 2301382 K 86 f. értékkel.

Ezen adatok szerint a vételár fejében kifize
tett 2,662.035 korona 15 fillérből csakis a bánya
birtokért fölvett 1,430.304 korona 17 fillér amorti
zálandó, mely amortizálás biztosítására már az 
óvatosságból csak 120 millió q-ra becsült szénkész- 
let is elegendő. Ennek figyelembevételével a vétel 
előnyösnek tekintendő, már csak azért is, mert a 
vrdniki szén keresett és*a barna szenek között mi
nőség tekintetében elsőrendű helyet foglal el.

A vétel perfektuálása után elrendelt ujabb 
próbafúrások már eddig is igen kielégítő ered
ménnyel jártak, a mennyiben aránylag nem nagy 
mélységben a terület több pontján lefejtésre érde
mes vastagságban több széntelepét állapítottak meg, 
úgy, hogy az állam javára a Fruska Gora hegység 
déli lejtőjén a területet szénkihasználásra eddig 
5.175 zártkutatmány nyal biztosítottam, sőt szándé
komban van további zártkutatmányokkal az eddig 
lefoglalt területet kibővíteni, mert a m. kir. állam
vasutak által India és Yinkovce vasútállomásokon 
eszközölt mélyfúrásokkal hasonlóképen lefejtésre 
érdemes vastagságban jó minőségű szén jelenléte 
állapíttatott meg, ami arra enged következtetni, 
hogy a Szerémségnek a Fruska Gorától délfelé a 
Száváig eső része egész terjedelmében szén telepe
ket tartalmaz.

Ezen most említett körülmény indított főké
pen arra, hogy a Száva f oly óig kiépített ruma— 
klenáki helyi érdekű vasutat is az államkincstár 
számára megszerezzem. Mert nemcsak a vrdniki 
szénnek biztosítok ezáltal vizi utat is, hanem a 
Száva környékén feltételezett széntelepek terméked
nek olcsó és gyors szállítása is minden más befo
lyástól menten biztosítva van, ha az említett helyi 
érdekű vasút az államkincstár tulajdonát képezi.

Miután pedig az elsőbbségi részvények nagy 
részét sikerült névértéken alul megszereznem, s a 
törzsrészvényeket ráadásul kapnom, ezt a vételt 
már ma is előnyösnek tekinthetem és a befektetett 
tőke megfelelő kamatozását biztosítva látom. Ha 
pedig, amint remélem, ezen területen a szénelőfor
dulás *az eddiginél nagyobb lesz, úgy természet
szerűleg a vasút jövedelmezősége is megfelelően 
emelkedni fog.

A még legnagyobb részben a horvát országos 
kormány és községek kezeiben levő 450.000 korona 
névértékű részvények megszerzésére nézve a tár
gyalást megindítottam és ezek megszerzésére kérek 
felhatalmazást a javaslat 1. §. 2-ik pontjában.

(Folytatása következik.)

Á magyar bányászat és fém
kohászat.

A kormány jelentéséből. —
A kormány 1907. óvi működéséről és az ország 

közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv 
most jelent meg. A nagyszabású mü rendkivül érdekes 
és fontos anyagot tartalmaz a bányászatra és kohá
szatra vonatkozólag, amelyet az alábbiakban ismer
tetünk :

Az állami bányászat jelentősége tekintélyesen 
növekedett a szénbányászat életbeléptetésével. Az indító 
okok, amelyek az elhatározásra vezettek, ismeretesek. 
I tt az akció fejleményeit illetőleg kiemelhetjük, hogy 
teljesen kielégítő eredménnyel jártak a kutatások a



Krassó-Szörény vármegyében levő Almás-völgyben; 
megvétetett a Horvát-Szlavonországok területén fekvő 
vrdniki kőszénbánya, továbbá felbontatott a petro
zsényi állami kőszénbányákra vonatkozó 1916-ban 
lejáró szerződés s azoknak a kincstár közvetlen 
kezelésébe való vétele iránt a volt bérlővel uj szerződés 
köttetett.

A kőszénen kivül az oly nagy ipari jelentőséggel 
biró petróleum ós más hasznosítható ásványok után való 
kutatások sem szüneteltek.

Petróleumra — állami szubvenció mellett — Szukón 
és Zbórón fúrnak vállalkozók. A petroleumkutatást egyéb
iránt ezentúl az állam saját kezelésében, saját költségén 
fogja végeztetni.

A vegyiipar szempontjából annyira fontos káli
sóra az erdélyi részben, a Mézőségen, Nagysármás 
község közelében közvetlen állami kezelésben folyik 
a fúrás.

A fémbányászat, különösen pedig a selmec-kerületi 
fémbányák még folyton a mostoha és egyre rosszabbodó 
viszonyokkal küzdenek. A fémáraknak már régóta tartó 
árhanyatlásához legújabban az általánosan észlelhető 
drágaság járult hozzá, amely nemcsak az üzemi 
anyagok értékét szöktette fel szerfelett magasra, de 
maga után vonta a munkabéreknek 20—30 százalékkal 
való emelkedését is. A kedvezőtlen viszonyok szüksé
gessé s indokolttá tették, hogy az 1906. óvi jelentésből 
emlitett beruházások s előmiveletek, amelyeknek fő
célja a termelést tökéletesebb eszközökkel és be
rendezéssel olcsóbbá tenni, lankadatlan erővel folytattas- 
sanak. Ily beruházási munkálatok folynak Felsőbányán, 
Kapnikbányán, Ó’radnán; Selmec- ós Bélabányán, a 
Ferenc József-aknán és a Schöpfertárón, Verespatakon, 
és Veresvizen. Oradnán a szállítási viszonyok kedve
zőre fordulása következtében főképpen a kovandterme- 
lést forszírozták.

A fémkohászat terén a zalatnai szénkéneg-gyár 
fejlesztése, illetve a mai kor színvonalán álló regenerativ 
gázfűtéssel ellátott szénkéneggyártó berendezéssel való 
felszerelése érdemel első helyen emlitést. Ezenkivül 
fontos ipari és közgazdasági jelentősége van az alsó 
Fermezelyen felépitett és üzembe helyezett kénsavgyár- 
nak, amely az eddig töméntelen kárt okozott s állan
dóan kártérítési pereket maga után vont kohófüstöt 
dolgozza fel kénsavvá. A körmöcbányai pénzverő, rendes 
üzemén kivül a bolgár kormány által rendelt három 
millió leva névértékű niUkelpénz verését befejezte. 
Megemlítendő, hogy a király megkoronázt;»tásának 40 
éves fordulója alkalmával készült 100 koronás any
ós 5 koronás ezüstérmek is a körmöci pénzverőben 
készültek.

A vörösvágási bányában termelt opálok után 
kereslet egyáltalában nem mutatkozik s ezért a pénz
ügyi kormány intézkedett, hogy az opálok hely
ben a bányaműnél, kisebb mennyiségben is el
adassanak.

A sótermelés az KOT. év folyamán habár lassan, 
de állandóan növekvő keresletnek megfelelően folyt.Nehéz- 
ségekkel já rt az aknaszlatinai sóbányáknak a betörő viz
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ellen való megvédése, ami a termelést flem befolyásolta. 
Marosujváron a központi géptelep, Söóvaron pedig 
a tartalékul felállított Diesel-féle gép üzembehelyeztetett. 
Az utóbbi helyen a sófőzésre szolgáló sósviz apadása 
következtében a kereslet újabban nem volt kielégíthető. 
Ezért intézkedés történt a -sósviz forrásainak föl
kutatására.

A petrozsényi, de még inkább a verespataki 
bányaiskola létesítésével a nagyági intézet létjogosult
sága megszűnt s ezért az 1905/6. évfolyam végeztével, 
hetvenéves fennállása után megszűnt.

A selmeci bányászati és erdészeti főiskola fejlesz
tése köréből felemlítendő a vaskohászati laboratórium 
létesítése, a villamos világítás teljes átalakítása és az uj 
tanszékek felállítása következtében szükségessé vált 
építkezések. Ezenkívül a kormány alkalmat adott arra, 
hogy főiskola tanitószemélyzete és az üzemeknél 
alkalmazott szaktisztviselők tanulmányaikat a küllöldön 
öregbítsék.

Ily tanulmányokat végzett az év folyamán négy 
főiskolai tanár, egy tanársegéd, egy kohász, két bányász 
és egy bányaorvos. A bukaresti nemzetközi petroleum- 
kongressztíson az állami bányászatot egyetemi nyilvános 
rendes tanár képviselte. Uj alapon szervezték a tanügy 
előmozdítását célztT selmeci ásványgyüjtőintézetet, amely
nek feladati a hazai tanintézeteknek ás vány gyűjtemé
nyekkel való ellátása.

A bányászati közigazgatás köréből kiemelendők a 
zártkutatmányokkal eszközölt s a komoly bányászat ter
jeszkedését gátló ""meddő bányajogi térfoglalásoknak 
lehető megszüntetését célzó intézkedések.

Újból megindultak a bányatörvény előkészítésének 
befejező munkálatai.

A courriéresi nagy bányaszerencsétlenség okainak 
tanulmányozása végett egy központi szakközeg járt a 
helyszínén, hogy a bányakatasztrófából levonható tanul
ságok nálunk a feketeszénbáuyászat körében, a sújtó 
léggel küzdő és szálló poros szénbányák belső 
biztonságának fokozottabb előmozdítása érdekében 
értékesíttessenek.

A jelentés behatóan foglalkozik az állami vas- 
g}Tárak működésével, érdekes-statisztikai kimutatásokat 
közöl a bányamunkásokról, az engedélyezett zárlsutatmá* 
nyok számáról, a bánya- és kohómunkások napi béréről, 

bán}7a- és kohó termelés értékéről bányamérték szerint, 
bánya-társládák vagyoni viszonyairól, a bányaadókról 

és illetékekről, a bányatanintézetek működéséről stb., 
amelyekre legközelebb fogunk kiterjeszkedni.

A fentiekből azonban máris megállapítható, hogy 
az 1907-ik esztendő a komoly munka jegyében folyt le. 
A kormány intézkedései kétségtelenül nagy jelentőséggel 
bírtak a hazai bányászat fejlesztése szempontjából. 
A gondoskodás hatása érezhető már most is s a hazai 
bányászat jövendőjére nagy kihatással lesznek azok az 
intézkedések, amelyeket a kormány a múlt esztendőben 
és a folyó évben tett.



Nyersolajtüzelés a háztartásban.
Irta és felolvasta a „Magánmérnökök országos szövetsé

gében“ Székely Lajos mérnök.

(Folytatás és vége.)
A szerkezetnek azonban megvolna azon előnye, 

hogy kevesebb kiszolgálással jár. Igen ám, csakhogy itt 
meg az a baj, hogy itt is tudni kell. mikor ós mennyi 
vizet szabad az olajra ráereszteni, mert ha ezt nem tud
juk és kevés vizet öntünk az olajhoz akkor nem kapunk 
tökéletes elégést, ha viszont sok vizet eresztünk az olaj
hoz akkor előfordulhat, hogy a tüzünk elalszik. A víznek 
maximálisan az olaj 5°/o-a arányában szabad, lefolyás 
közben az olajjal 'keverednie. A legracionálisabb og}' 
3°/o-os keverék. Csakhogy ezt az arányt sohasem lehet 
betartani^mert a viz nem keveredik az olajjal. Olaj-víz 
keverék tehát nem állítható elő s mivel nem egyforma 
melegre van szükségünk, változtatnunk kell a külön álló 
olaj és különálló víznek az égőbe való hozzáfolyasát. 
Célszerűen automatikus berendezésről sem gondoskodha
tunk. Viszont azonban a magunk szabályozta hozzá vezetés 
sem fog egymásután kétszer egyformán történni. Azon
kívül kellemetlen sercegéssel s robbanásszerű ropogás 
közben ég az ilyen olaj-viz keverék, a szobában tehát 
kellemetlen lármát csap.

Vannak olyan szerkezetek is, — de ezeket főkópen 
ipari célokra használják amelyekkel úgynevezett porlasz
tással égetik el az olajat. Ez rendszerint oly módon tör
ténik, hogy egy készülék segélyével, úgy mint az a vi
rágpermetezőknél szokásos, az olajat gőzsugárral, vagy 
nagy nyomású levegővel finom részecskékre szórjuk s 
ezen állapotában égetjük el. Ilyenkor minden részecske 
levegővel van körülvéve és koroinmentes&n ég el* Ilyen 
szerkezet többféle van alkalmazásbanr-használata azonban 
csak ipari czélokra lehet célszerű, mert üzemben tartásá
hoz gépüzem és iskolázott személyzet szükséges. Még 
több olyan szerkezetet sorolhatnék föl, amellyel a nyers
olaj elégetését megkísérelték, de ezek vagy utánzatai a 
felsoroltaknak, vagy annyira selejtesek, hogy kár volna 
az igen tisztelt hallgatóság figyelmét _ezek előadásával 
igénybe venni. A nagyközönség használatára csak olyan 
nyersolaj égő alkalmas, amely legalább a felsorolt égők 
hiányait kiküszöbölte legyen. Foglaljuk csak összfe mit is 
kell egy ilyen kifogástalan szerkezetű berendezésnek 
tudnia, hogy azt minden háztartásban szívesen lássák, a 
dolog iránt bizalommal viseltessenek és ho^y az befér- 
közhessék mindenüvé az utolsó kunyhótól a legfényesebb 
palotáig.

*

Először a dolog technikai megoldásának olyan
nak kell lenni, hogy az égő anyag gázai a kémény 
s z í v ó  hatása alatt tehát külön mechanizmus nélkül 
lehetőleg korommentesen égettessenek el, s a keze
lés minden külön előtanulmány nélkül a legegy
szerűbb emberek által is elsajátítható legyen. Má
sodszor a készüléknek olyan biztonsági eszközökkel 
kell ellátva lenni, mely alkalmas a Közvélemény fel
tétlen megnyugtatására, hogy ezen rendszer semmi 
veszélyt sem rejt magában. Harmadszor, a kézelés 
piszkos munkával ne járjon. Negyedszer, hogy a 
mai fűtési rendszerekről való áttérés bármely ineg  ̂
lévő kályhánál csekély költséggel eszközölhető legyen. 
Ötödször, hogy a szerkezet felsorolt előnyei mel
lett a szénfüstnél gazdaságosabb fűtést nyújtson.

Nézzük tehát, hogy az előttünk levő Antal-Magyary- 
Sz^kely rendszerű készülék, — mely világszabadalom — 
mennyiben felel meg ezen követelményeknek.

Mindenek előtt a szerkezetet fogom leírni. A be- 
r^adezés áll az olajtartóból és a tulajdonképeni égő- 
srerkezetből. Az olaj tartány szükséghez képest 5—10 
ígrammos edény, mely akár a falon — a kályha köze-

— akár magán a kályhán mint itt látható, 
ü á r  külön helyiségben is elhelyezhető.

Ha több kályhánk van, azok egy közö* tartányból
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: is táplálhatok. A szobában elhelyezett tartányt ízlésesség 
szempontjából rendesen burkolattal vesszük körül. A 
tartány ezen burkolatból kiemelhető, a szobától külön 
álló helyiségben tölthető ós minden szaktudás nélkül 
burkolatába visszahelyezhető. Üzem közben is kicserél
hető az üres tartány egy másik tele tartánnyal.

A tartányon három szerelvény van. A töltő nyílás, 
mely egyúttal szűrő és biztonsági szitával van ellátva 
egy a tartány felső részéről kulcscsal kezelhető elzáró 
csap, mellyel az olaj folyást szabályozhatjuk, végül egy 
olaj mutató a mellyel megállapíthatjuk, hogy a tartány - 
ban mennyi az olaj. Az olajos tartányból az olaj — kis 
üvegtölcséren keresztül, a hol csöppögése megfigyelhető
— a csővezetékbe, majd innen az égőbe folyik.

Az égő minden meglevő kályhába, takaréktüz- 
helybe, fürdőkályhába stb. a kályha átalakítása nélkül 
beszerelhető. Ezen művelet annyiból áll, hogy a legtöbb 
kályhánál a rostélyra, meidinger kályhánál a rostély el
távolítása után annak helyére tesszük szerkezetünket.

Az égő áll egy hasábalaku szekrényből, melynek 
felső, hátsó része nyitott, elülső részén pedig kisebb 
hasábalaku gázositó kamara van. A szekrény fenekére 
serpenyő van betolva. Ennek elülső magasabb fala a 
szekrényt lesárja.

A szekrény két oldalán elől kétszer-két sor lyuk van, 
beljebb hátul pedig két nyílás. Ezek légszívó- 
nyílások.

A gázositó belsejében egy elfordítható lemezt al
kalmazunk a melyen a csővezetékből jövő olaj részben 
elpárolog, részben a gázositó alsó fenekére csöpög.

A gázositón a szekrényen látható két hátsó nyílá
son át a kémény s z í v ó  hatása alatt nagy sebességgel 
levégőt szívatunk keresztül. Ez a keletkezett gázokkal 
gáz-lég-keveréket szolgáltat. A gázositó állítható lemeze 
olyan fekvésű, hogy róla minden körülmények között a 
bevezetett olaj egy része lecsurog. Ez a körülmény 
biztosíték, hogy a kémény szívó hatásának változósága 
még szeles időben sem befolyásolja az égő sikeres *nü- 
ködését.

Ha az olaj tartány csapját megnyitjuk, az olaj a 
serpenyőbe csurog s ott akár egy szál gyufával is meg
gy uj tható. Továbbiakban az olaj a gázositón keresztül 
folyik, miközben részben elpárologván az égő elülső ré
szén forró levegővel keverve elég. Az olajnak azon része 
amely a gázositó ielső lapján ugyan áthaladt, de el nem 
párolgott — ezek a nehezebben illó részek a gázositó 
izzó fenekére csöpög, ott hirtelen elpárolog miközben a 
már ismertetett utón nagy sebességű jelentékenyen elő
melegített levegővel keveredvén, az égő elülső részé
ben elég.

A tökéletes elégéshez nagyban hozzájárul azon kö
rülmény is, hogy az égőnek többször említett elülső 
része kamara gyanánt van kiképezve, a melynek oldal- 
nyílásain betóduló levegő örvényszerü hatása a lángnak 
minden részét jól átjárja és a tökéletes elégést bizto
sítja. A láng ezen teret elhagyván részben az égő fene
két — serpenyőt — részben a gázositó fenekét izzítja, 
miáltal a gázositóban teljesen el nem gázosodott olaj, 
itt feltétlenül elgázosodik.

Ennekfolytán a serpenyőben üzemközben sohasem 
gyűlhet össze olaj, tehát túlfolyás ki van zárva,

Ezen kivül az égő minden részében tiszta marad : 
nyirkos, szurkos, kátrányos maradék nem áll elő.

Az elégésre kerülő olajmennyiségnek és a kémény 
sziró hatásának megfelelően a légkeverés szabályozásáról 
is gondoskodtunk, amennyiben az égő oldalán elhelye
zett emeltyű karral a gázositó ferde lemezét helyzetében 
változtathatjuk, mi által a légbeömlés sebessége és 
iránya tetszésünk szerint változtatható.

A mi szabadalmazott szerkezetünk kezelését illeti, 
arra nézve megjegyzem, hogy ezen égő kezelésénél tu
lajdonképen kevesebbet kell tudni, mint a ma használa
tos szénkályháknál. Itt elég ha azt tudjuk, hogy ha 
tüzet akarunk, ahhoz tüzelőanyagra van szükségünk 
megnyitjuk tehát az olaj csapot és a lecsurgó olajat egy 
szál gyufával meggyujtjuk. Minden továbbit az égő
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maga végez. Már most méltóztassék még megengedni, 
hogy égőszerkezetünk műszaki ismertetése után, annak 
gazdaságos üzemét megszokott fűtőanyagunkkal a kő
szénnel egybevetve összehasonlítsam.

Tegyük fel, hogy egy nagyon jó rendszerű szén- 
kályhával kell egy 120 má tirtartalmu termet fütenem. 
Ezen helyiség fűtésére naponként legalább 25 kg. po
rosz szénre van szükségünk. Ennek ára, a szenet 4 K- 
val számítva, 25-ször 4 fillér — 1 korona. Ugyanezen 
helyiséget maximum 8 kg. nyersolajjal tudom fűteni. 
Ennek ára 8-szor 9 =  72 fillér. A napi megtakarítás 
tehát 28 fillér, havonta 8 K 40 fillér, a fűtési évad 6 

/hónapja alatt tehát 50 K 40 fillér kályhánként. Il}7en 
arányú megtakarítást érhetünk el a takarék-tűzhelyeknél 
és fürdőkályháknál is.

Ugyanezt elméleti számításokkal is igazolom.
A szón 7000 cal.-ás, tehát 25-ször 7000 =  175 

ezer cal. A nyersolaj 11.000 cal.-ás, tehát 8-szor 11.000 ^-
88.000 c.

Ha már most azt vesszük, hogy a szénfütésnél 
még a legjobb kályha sem dolgozik 40 %-nál jobb ha
tásfokkal, mig a nyersolajfütésnól 80 o/o-os hatásfokkal 
dolgozhatunk, úgy azt látjuk, hogy mindkét esetben a 
fenti megtakarítás mellett körülbelül egyformán 70.000 
calóriát kapunk. Ezen számok csak megerősítik a gya
korlatban bevált eredményeket.

Az aránylag nagy hatásfokot annak köszönhetjük, 
hogy szerkezetünknél az olaj elégetése az égés elméleti 
követelményeit majdnem egészen fedi. Mi ugyanis az 
olajat gázositjuk és a gázokat magas hőmérsékletű le
vegővel égetjük el, minek folytán a láng temperaturáját 
gazdaságosan neveljük. Az idő változásának megfelelően 
a bevezetett levegő sebességét könnyű szerrel megvál
toztathatjuk, úgy, hogy feles- levegőt, mely az égőt, 
kályhát lehűtené és a hatásfokot károsan befolyásolhatná, 
elkerülhetjük.

x  BÁNYÁSZATI HIBJ5K X
Kőszénfurások Resicán és Aninán. Mint ér

tesülünk, a Szab. osztrák-magyar államvasut-tár
saság fúrásokat eszközöl Iiesica és Anina között, 
a szénelőjövetelnek konstatálása céljából. A társa
ságnak óriási, 1332 négyzetkilométert kitevő ura
dalmán észak-déli irányban mintegy 60 km hossz
ban és 6 — 15 km szélességi kiterjedésben a szén
telep fedüjét képező kőzetek fordulnak elő, úgy 
hogy ezen a kb. 500 négyzetkilométerre menő 
területen majdnem biztosra vehető a szénelőjöve- 
tel. A széntelepek átlagos vastagsága a már eddig 
feltárt bányákban 4 méter, ha tehát a négyzet
méterenkénti szenet 5 tonnával becsüljük, úgy az 
500 nég37zetkilométernyi területen 2V2 milliárd 
tonna kőszén feltételezhető. Ha a legrosszabb 
esetben — amit feltételezni alig lehet — ezen 
számításnak 90 %-a nem válik be, még akkor is 
250 millió tonna szón lesz kinyerhető. A szén 
ezen a vidéken kibúvásokkal nem bir úgy, hogy 
csak mély és költséges fúrásokkal lehet annak elő

fordulását megállapítani. 10—12 drb. 800—1400 
méter mélységű furólyuk van tervbe véve, me
lyekre — valamint egyéb kutatási műveletekre — 
a társaság 2 millió koronát irányzott elő. Egyelőre 
három furóberendezés van -működésben és pedig 
kettő Anitától északra Lias formációban és egy a 
szekuli bányától délre Carbon formációban. Ezen 
mélyfúrások első lépését képezik a nagyszabású 
akciónak, melyet a Szab. osztrák-magyar állam
vasut-társaság bányászatának kifejlesztése érdeké
ben a múlt évben megindított. Kétségtelen, hogy 
ha a fúrások kedvező eredményre fognak vezetni, 
úgy a társaság azok helyén uj bányatelepeket fog 
létesiteni. A Szab. osztrák-magyar államvasut
társaság óriási széngazdagságának annál nagyobb a 
fontossága, mert a szén kokszolhatóságát illetőleg 
a hazai szenek * között első helyen áll. A társaság 
mai szénprodukciója évente kb. 4 millió méter
mázsa és azt mintegy 7 millió métermázsára szán
dékozik emelni.

AzjLllami kőszénbányák fejlesztése. Hoitsy Pál, 
a kópviselőház pénzügyi bizottságának olőadója, a kép
viselőház február 11-iki ülésén terjesztette be az állami kő
szénbányák fejlesztéséről szóló, törvényjavaslatra vonat
kozó bizottsági jelentését. A jelentés hangsúlyozza, hogy 
a magánvállalkozás mellett az állam is foglalkozik szén- 
bányászattal, ez nemzetgazdasági szempontból nagyon 
üdvös és fontos, mert befolyást gyakorolhat az egész
séges áralakulására "es megakadályozhatja, hogy a szenet, 
az iparnäk ezt a nélkülözhetetlen segédeszközét, mes
terségesen megdrágítsák. A jelentés ezután részletesen 
ismerteti a törvényjavaslatot. A szükséges beruházások 
után az állami szénbányászat évi termelése meg fogja 
haladni a 22 millió métermázsát. Össes barnaszén-szük- 
sógletünket itthon fedezhetjük, sőt jelentékeny mennyi
séget exportálhatunk is. A pénzügyi bizottság elfoga: 
dásra ajánlja a törvényjavaslatot.

A Magyar aranybánya rt. botesi tárnáinak 
üzeme rentábilissá vált. A kiaknázott érc most 
már megfelelő arányú fémet tartalmaz ós igy az 
üzemet már legközelebb kibővítik és az alaptőkét 
e célra felemelik. A bányában különben mintegy 
két hét előtt egy teljes kiWgramm sulyu ^termés- 
aranyat találtak, ami egyike a legritkább leletek
nek és a feltárt teliér aranyta talmát igen kedve
zőnek mutatja.

A bikszádi szénfurások. Már korábban je
lentést tettünk arról, hogy a szatmármegyei Bik- 
szád-fürdő környékén, az úgynevezett Avas-hegy
ségben szénkutatásokát eszközöltek, melyek ked
vező eredményt Ígértek. Ez alapon Tatár János dr. 
szinérváralján és Dobossy Endre dr. szatmári ügy
védek az egész területre zártkutatmányi jogot 
szereztek és a pénzügyminisztérium támogatásával

□ □  □  □  ELSŐ MAGYAR PAMUT-, TEVESZŐR- ÉS □  □  □  □
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fúrásokat végeztetnek. A fúrásokat a Részvény
társaság Raky-fé'e módszer u áni fúrásokra cég 
végzi és az eddigi fúrások alapján megállapították, 
hogy jóminőségü barnaszén tényleg található, de 
egyelőre kérdéses, hogy a szénréteg folytatólagos-e 
vagy csak sporadikus jelenségü. A fúrások eredményé
ről a Baky-féle társaság májusban tesz részletes 
jelentést.

A Eapriórai márványbányák rt. telepének 
nagyarányú kibővítését inár a kora tavaszszíil meg
kezdik. E célra a magyar kormány szubvencióként 
megfelelő gépeket engedélyezett, amelyeket az 
Inger soll Rand . Co. szállított. A gépek már a hely
színén vannak, #de a tél miatt az építkezéseket 
még nem kezdhették meg. Az uj berendezések 
segélyével a társaság szállítóképességét mintegy 
100 százalékkal emelik.

A Gyertyánligeti higanybánya rt. legköze
lebb feloszlik. Ezt a részvénytársaságot 1906-ban
1.000.000 korona alaptőkével alapították, melynek 
túlnyomó része azonban apport volt. Természet- 

. beni betétként a Kabolya-Polyána község határá
ban levő adományozott bányajog szerepelt, de 
egyelőre még kérdéses, hogy ezen a területen 

'van-e egyáltalán higany és ha van, milyen száza
lék tartalmú a kiaknázott érc A terület ugyanis 
nincs feltárva és az itt-ott felületesen végzett fú
rások adatai sem megbízhatóak. A társaságnak az 
üzem megkezdésére nem állott megfelelő tőke ren
delkezésére és azt a lezajlott két évi «Jőközben 
sem tudták megszerezni. _ *

A Borkuti vaséremüv k rt., mely 1906-ban
300.000 korona alaptőkével alakult a mármarosi 
Tiszaborkut község határában mutatkozó vasérc 
kiaknázására, üzemét eddig nem kezdte meg és 
mivel a részvényeknek erősebb kezekre való át
adására tett kísérletek teljesen meghiúsultak, már 
legközelebb kimondja a felszámolást.

A Le Charbon bánya és szénbánya ma
gyar r t , miután horvátországi bányáit a Magyar- 
horvát szénipar részvénytársaságnak eladta, fel
számol. A felszámolás eredménye az lesz, hogy a 
hitelezők — kik az utolsó mérleg szerint 136.669 
koronát követeltek — teljes fedezetet kapnak, el
lenben a részvényesekre kvóta-nem jut.

Az Egyesült magyarhoni üveggyárak rt. budapesti 
főraktárát a Budapestre eladás kizárólagos jogával egy 
helybeni nagykereskedő-cégnek adta el. Ezt állító
lag — követni fogja rövidesen a gyárak eladása is. Ez 
irányban a tárgyalások már folynak a társaság igazga
tója s néhány cseh üveggyáros között, úgy, hogy nem
sokára ez ä magyar gyár is — mely a legnagyobb s 
legmodernebbül berendezett hazai üveggyár — osztrák, 
illetve cseh kézre kerül. A társaság feloszlatásának fő- 
oka a rossz gazdálkodásban rejlik. Az Egyesült magy* 
honi üveggyáraké alapítását, a salgótarjáni palackgyár 
részvénytársaságot szintén el akarják adni az alapítók 
az aussigi üveggyárnak. A salgótarjáni gyárnak 900.000 
korona a részvénytőkéje és 12 millió palack a két óvi 
termelése.

A pilis-vörösvári bányák megtekintése.
E cim alatt már jelentést tettünk arról, hogy a 
Selmecbányái főiskola negyedéves növendékei már
cius 27-én meglátogatják a Budapestvidéki kő
szénbánya rt. pilis-vörösvári és esetleg szentiványi 
bányáit Farbaky Gyula, Rét Géza és Plotényi

Géza tanárok vezetés0 alatt. Ugyanezt az alkalmat 
használja fel a Magyar mérnök- és épiteszegyesület 
számos tagja is arra, hogy a bányatelepeket meg
tekintse és a S e lm e c b á n y á i  szakerők utmutatasa 
mellett a szállítási berendezéseket tanulmányozas 
tárgyává tegye.

A Magyar vulkáncementgyár rt., amely 
1908-ban alakult és Selypen cementgyárat epit, 
március 7-én rendkívüli közgyűlést tartott. A köz
gyűlés elhatározta Selypen épülő gyártelepének 
portlandcementgyárral leendő kibővítését és e cel- 
búl a társaság jelenlegi 600.000 korona részvény- 
tőkéjének 1,500.000 koronára való felemelését. A 
társaság gyártelepei évenkénti 3000 vaggon port- 
landcement és 5000 \ aggon vulkáncement gyártá
sára lesznek berendezve. Az ujonan kibocsátandó 
ré zvények elhelyezése aláírásokkal már bizto
sítva van.

Petroleum fúrások. Ismertették annak idején a 
lapok, hogy a sárosmegyei Zborón eszközölt petróleum 
után való fúrást Áldor Sziegfried abbahagyta. Brügger 
Ottó berni vállalkozó több százezer koronát fektetvén 
be a fúrási vállalatba, arra határozta el magát, hogy 
Zborón tovább furat petróleum után. A második fúrás
sal most minto«ry 550 méter mélységben tartanak és 
hir szerint már erős petroleum-nyomok és gázelőtörések 
mutatkoznak. Az állam legutóbb beszüntette a petro- 
leumfurááok obligátus szubvencionálását és azt határozta 
el, hogy érdemes esetekben maga furat. Brügger is 
felajánlotta az államnak a zborói fúrás átvételét, de az 
állam ezt kínálatot visszavetette. Erdélyből kapott 
hirek szerint a kormány Tövis környékén akar petró
leum után kutatni, ahol egyelőre 20 méter mély aknát 
fognak létesíteni az előzetes vizsgálatok megejtése vé
gett. A zborói vállalkozás sem maradt támasz nélkül, 
mert Claring-Altringen ós Henkel-Donnersmark grófok 
már tárgyalnak a zborói fúrás költségeihez való tetemes 
hozzájárulás ügyében.

Petrozsény—petrillai bányavasut. A petro- 
zsenyi kincstári kőszénbánya igazgatósága a meg
levő pjtrozsény —lónyatelepi bányavasutból kiága- 
zólag Petrozsény és Petrilla községek határában a 
Malea íensikján létesítendő aknához keskeny vá
gány u gőzüzemil bánya vasutat szándékozik épí
teni. A tervezetre megtartott közigazgatási bejá
rásról felvett jegyzőkönyvet a kereskedelemügyi 
miniszter változatlanul jóváhagyta és a helyszínén 
adott építési engedélyt megerősitette.

A magyar vasérckivitel megnehezítése. A
kereskedelemügyi miniszter a nyersvas-kivitel ál
tal élvezett fuvardíjkedvezmények megszüntetése 
által iparkodott elejét venni annak, hogy nyers- 
érctermelésünk a sziléziai és más külországokbeli 
vasgyárakba irányzódjék. Ennek dacára az ausz
triai és egyéb gyárak ma épp úgy vitetik a nyers- 
ércet, mint annak előtte. Ezért a Bányászati és 
Kohászati Egyesület Wekerl Sándor miniszterel
nökhöz, mint pénzügyminiszterhez fordult és fel- 
terjesztésében ismertetve a viszonyokat, kéri, hogy 
a hetyzet orvoslását vegye a kezébe.

Halálos szerencsét1 enség egy bányában. A Pécs- 
bányatelep András-aknájában két halálos szerencsétlen
ség történt. Endstasser József és Nahodil Ferenc, az 
akna ötödik pincéjében dolgoztak, ahol egy óriási fa
emelvényt ácsoltak össze. Ennek a hátamögé .hordták a 
palát, Már vagy húsz métermázsányi palát halmoztak
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össze az állvány mögé a gula-alakban, amikor a faalkot
mány nagy recsegés közt összetört. A pala leomlott s 
eltemette a két munkást. A tőlük nem messze dolgozó 
segédmunkás a nagy zajra azonnal odasietett s rémülve 
látta, hogy a pala ráomlott a munkásokra. Akkor még 
hallható volt a halálhörgésük is. A segédmunkás sietve 
hozzálátott a mentéshez, de mire a sok palát lefejtette 
az emberekről, addigra .mind a ketten megfultak Az 
orvosi vizsgálat csakugyan azt konstatálta, hogy a mun
kások úgy fuladtak meg, mert a sérülésük nem volt oly 
súlyos, hogy ez okozhatta volna halálukat.

A komlói kőszónbánya átvétele. Az állam által 
megvásárolt komlói kőszénbányát, amely a Magyar álta
lános hitelbank vállalata volt, egy hivatalos bizottság a 
napokban vette át a helyszínen. A komlói kőszénbánya 
szénben nagyon gazdag területeket foglal magában. 
Szene jó minőségű és nem nagy nehézséggel kiaknáz
ható. A szénbányát az állam intenziven fogja megmun
káltatni és kox, valamint brikett készítésére is be fog 
rendezkedni.

Az alpesi bányatársaság mérlegmegállapitása al
kalmából a vasipar hanyatlását konstatálta és a javulást 
még nem látja. Azonban a múlt eredménye ,a leg
jobb volt a vállalat fennállása óta és ebből, tekintet 
nélkül a saját maga által konstatált hanyatlásra, ismét 
nagyobb osztalékot fizet. A vállalat bruttó-nyeresége a 
múlt évben 27,637.923 korom volt az előző évi 25,602 
ezer 343 koronával szemben, amiből a költségekre 6 
millió 173.487 korona, a leírásokra 4,252.376 korona vo
nandó le, úgy, hogy a tiszta nyereség az előző évről 
áthozott 599 832 koronával együtt 17,967.374, amiből 40 
korona 20 /o osztalékot fizet. A vastermelés jelentéke
nyen növekedett, csakis a széntermelésben állott be 
csekély hanyatlás. A bekövetkezendő gyengülést a vas
iparban mutatja az, hogy a társaság készletei, amelyek 
az előző évben jelentékenyen csökkentek, ismét emelke
dőben vannak és 621.332 koronával 6,049.715 koronára 
növekedtek. Azóta további hanyatlás állott be ós ennek 
az évnek első két hónapjában 2 millió koronával csők
ként a forgalom, úgy, hogy ha mihamarabb változás nem 
áll be a vasiparban, az idei magasabb osztalék után is
mét vissza kell majd térni a kisebb osztalékra, annál 
is inkább, mert az árak is csökkenőben vannak.

A belga államvasutak szénszükséglete. A belga 
államvasutak szénszükségletének fedezésére eldöntött 
pályázat a szénárakat 1 2 0 —150 frankn redukálta, az 
előző pályázatok eredményeit véve alapul. A szállítást 
belga bányák kapták. Az angol ajánlatok aránylag drá
gábbak voltak.

A Schodnica petroleumtársaság az eredménytelen 
boryslawi fúrások költségeit, a tőketarialékalapből telje
sen törleszti, a rendes leírásokra 1,479.411 koronát for
dít és a fenmaradó 51.681 korona nyereséget uj szám
lára viszi át, tehát a lefolyt üzletévre nem fizet osz
talékot.

A sziléziai szénárak hanyatlása. L felső
sziléziai szénszindikátus április 1-ón 6 fillérrel 
szállítja le a szén métermázsájának az árát, de 
nem kizárt dolog, hogy a csökkentés még na- 

yobb lesz.

Acélipar Transvaalban. Az angol kormány köreiben 
élénk mozgalom indult meg, amely esetleg igen nagy ha
tással leszadélafrikai gyarmatok fejlődésére. Smits gyarmat
ügyi titkár ugyanis megállapította, hogy a Transvaal bán 
előforduló vasércekből a legkitűnőbb minőségű acélt le
het előállitani. Akciót indítottak _ tehát aziránt, hogy 
Transvj albán hatalmas acélipart teremtsenek.

A mangánércbányászat csődje. A batumi mangán
ércek kivitelét a verseny rendkivül megnehezítette, úgy 
hogy ma már alig érdemes a bányászat ezen ágát mű
velni. A mangán ára az óriási kottkurrencia folytán 16*18 
kopekre csökkent pudonként Batumban. Ilyen ár mellett 
nem tudja az áru elviselni a magas vasúti vitel béreket, 
de különösen azon vitel bért, melyet ezen ércek után a 
bányatelepektől (Tshituri) rendes vágányu vasútvonal 
átrakodó állomásáig (Soropani) a kcskesyvágányu vasút 
számit. A kivitel eme cikkében csökkent a forgalom. A 
forgalom lefolyt évben 18.000 tonnát tett. Az 1907-ik 
évben a forgalom 30.000 tonnára rúgott. A mangánércet 
Angliába, Németországé Belgiumba, Franciaországba, 
valamennyi (pyroxid) Amerikába exportálták.

Nemzetköai horganyszindikátus, a  nemzetközi 
horganyszindikátus létesítésére irányuló tárgyalások, a 
melyek márj3gy év óta folytak, január havában befejez
tettek, úgy, hogy a szindikátus létrejött. Ennek kötelé
kén kivül ezidőszerint Németországban csak a Georg 
von Giesches Erben cég bányája áll. E szindikátusnak 
célja elsősorban az, hogy a termelés a szükséglettel 
összhangba hozassék.

Az olasz kéntermelés. Az olasz földmivelésügyi, 
ipari és kereskedelemügyi miniszter régebben bizottsá
got küldött ki az olasz-kén termelő konzorcium ügyeinek 
megvizsgálására. \  bizottság terjedelmes jelentésben 
számol be á kéntermelés mii helyzetéről, javaslatokat 
téve egyúttal a válság megszüntetésének módjaira nézve. 
Ezek a javaslatok a következő pontokban foglalhatók 
össze. 1. Nem korlátozzák a termelők termelési tévé - 
kenységét, minden termelőnek a saját érdekében kell 
megtalálni a kellő határokat, épugy, mint a szabad 
piaci versenyben. 2. Visszaállítják a kénkonzorcium 
előbbi jellegét, 1 ogy t. i. az eladást a szövetkezeti ta
gok számlájára és azok érdekében eszközölje és ne a 
saját felelősségére, azaz csakis a ténylege3 eladás és a 
tényleg bevett összeg tekintetében terhelje a konzorciu
mot a felelősség. 3 Gondoskodnak az Anglo — Sicilian 
Sulphur Company —7 részvényeinek megváltásáról és a 
jelenlegi készletet terhelő előlegek törlesztéséről. 4. Az 
előlegeket ezentúl a tényleges eladásokhoz mérten fo
lyósítják. 5. A szövetkezés határidejének lejártáva^egy 
szabad készlet felett fognak rendelkezni, melyet sem 
tartozások, sem termelési költségek nem fognak ter
helni. Ez a készlet teljesen a konzorcium* illetve a szö
vetkezeti tagok tulajdona lesz és hatalmas tartalékul 
szolgálhat az esetre, ha a piaci helyzet arra kényszerí
tené a szicíliai kéntermelő ipart, hogy más álláspontot 
foglaljon el. A javaslatok végrehajtása bizonyos áldoza
tokat követel, mert több kéntermelő bányának be kell 
szüntetni működését, de ezt a kérdést úgy kívánják 
elintézni, hogy ne csak a- kis bányák és ne egy vidéken 
szüneteljenek, hanem lehetőleg rendszeresen és arányo
san osztassék fel ez a munkabeszüntetés az összes kén
termelő vidékek közt, úgy, hugy a felszabaduló mun
kássereg más bányákban találhasson ismét munkát.

A német szénpiac helyzete. A szónszindikátushoz 
közel álló forrásból jelentik, hogy a folyó év első felére 
szóló uj kötéseknél némely szénfajtának és pirszénnek 
az ára mérsékeltetek, még tovább is csökkenni fog. 
Eltekintve attól, hogy a legtöbb gyár ós a fogyasztók
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egyáltalában alig hajlandók egész évre szóló kötéseket 
csinálni és igen sokan nem is igen vannak abban a 
helyzetben, kivált a mai gazdasági viszonyok között, 
hogy hosszabb lejáratú szerződések kötésébe bocsátkoz
zanak, maguk a bányatulajdonosok is számot vetettek 
mai helyzettel és engedékenyebbekké váltak. Ma már 
nagyobbrészt negyedévi és félévi kötéseket csinálnak; 
ennek dacára azonban már is bizonyos, hogy az árakat 
még jobban le kell szállitani, ha a fogyasztás csökkené
sét- el akarják kerülni. Köztudomású, hogy a vasipar 
körébe tartozó készgyártmányok ára alacsonyobb az ön
költségeknél is, amiért is az ipari szenet nagyobb meny- 
nyiségben ezek a gyárak sem rendelhetik meg régi 
árak mellett. A fűtésre használt pirszén fogyasztása 
emelkedett, úgy, hogy készletek felhalmozódása elke
rülhetővé vált. Annyi azonban bizonyos, hogy pirszén 
kelendősége tavasz beálltával hanyatlani fog, 1k csak 
a vasipar nem kap annyi megrendelést hogy teljes 
üzemmel dolgozhasson és nagyobb mennyiségű, pirszenet 
használhasson fel, ami azonban a dolgok állása mel
lett szinte kizártnak tekinthető.

A rajna-westfáliai szénbányászat. Az uj esztendő 
nem hozott kedvező viszonyokat a rajna-westfáliai szén- 
bányászatban. A forgalom várt emelkedése helyett ha
nyatlás állott be, amit egyelőre mi sem képes föltartóz- 
tatni. A bányatársaságok ily viszonyok közepette kény
telenek voltak az üzemredukció eszközéhez nyúlni. E 
gyönge eredmény legfőbb oka abban rejlik, hogy az 
angol és a belga kőszénbányás»at sem tud készleteitől 
megszabadulni, bár ez is u i, fogyasztás piacokat kere
sett. E keresésében természetesen a rajna-westfáliai 
szénre bukkant, amelylyel Németalföldön, sőt még a 
Keleti tenger partjain levő német piacokon is éles ver
senyt kezdett. Természetes, hogy ez a verseny mindkét 
fél részéről veszteséggel végződött, mert az árak rend- 
kiviil leszorittattak. Az angol szén eladásával foglalkozó 
cégek az utóbbi időkben annyira mfcntek, hogy még a 
német szénszindikátus természetes piacaira is szállítanak 
olcsó árut. így a legutóbbi időkben keleti JTrieslandba 
és Münsterlandba is angol szenet szállítottak, még pe
dig olyan árakon, amelyek ióval alacsonyabbak, mint a 
szénszindikátus ára. Legjobban érzik aű értékesítésnek 
ezen akadályát azon bányatársaságok, amelyek pirszén 
előállítására vannak berendezve, mert ezek egyetlen 
termésüket sem képesek kellőképen, értékesíteni. A pir
szén előállításánál nyert diószenet"csak részben képesek 
nyomban elszállítani, mig a termelésnek legnagyobb 
részét be kell raktározniok, úgy, hogy a bányák tájé
kán egész dombok vannak már fölhalmozva diószénből. 
De a pirszén készletek is annyira szaporodnak már, 
hogy a termelés mielőbbi korlátozása elkerülhetetlen.

A marokkói vasérckészletek. A marokkói vasérc- 
készletek kiaknázására nemzetközi szindikátus alakult, 
melyekben főleg Németország, Angin ';s Franciaország 
vaunak érdekelve. A német ipar 33 szí .alékkal részes a 
szindikátusban.

Bányászati találmányok.
Eljárás platinabevonatoknak vason, nikke

len, kobalton vagy más nehezen olvadó nem 
fémeken vagy ezek ötvözetein való előállítá
sára. 13. 4292. sz. Bejelentette Baum Max elektro
technikus Hanauban 1908. okt. hó 20-án.

Laboratóriumokban és műszaki célokra egyre na
gyobb szükség van a platinára, ezért és még egyéb 
okokból annyira felszökött az ára, hogy egy közép nagy
ságú platinatégely egész kis vagyont képvisel. Újabban 
ezért megkísérlik platinát különböző alkalmas ötvöze
tekkel helyettesíteni, ezen tégelyek azonban a platinának 
csak némely tulajdonságával bírnak, igy pl. a csekély 
hőkiterjeszkedéssel, a platina legfonlosabb tulajdonságát, 
hogy t. magas hőmérséklet mellett is ellenáll az oxi
dáló szereknek, már nem birják pótolni. Megkísérelték 
már a fémeknek platinával való bevonását is, minthogy 
azonban a vas, nikkel és kobald nem egykönuyen lát
hatók el platina bevonattal előbb rézzel kellett őket be
vonni, mellyel azonban a platina már 350—400 C°-nál 
ötvözetet képez. A feltaláló szeiint tartós platinabevo
natot úgy állíthatunk elő nehezen olvadó fémeken vagy 
ezek ötvözetein, hogy platinának az alapfémek egyikével 
való ötvözetét elektrolitikus utón lecsapatjuk, a csapa
dékot magas hőmérsékletnél redukáló gázban izzitjuk 
ís azután a redukáló szerben magas hőmérsékletnél 
való hevítés mindenkori ismétlése mellett tiszta platiná
ból álló több elektrolitikus lecsapatást létesítünk. Az el
járás egy változata szerint célszerű a bevonandó fémen 
először is nikkelt vagy kobaltot, azután pedig a plati
nát lecsapatni elektrolitikusan, a kezelendő tárgyat azután 
hidrogénben vagy más redukáló gázban izzitjuk. A fel
találó szerint az ily fémbevonat tartós és magasabb 
hőmérsékletnél sem oxidálódik, a savak meg nem tá
madják. A levont sodrony hajlítható, anélkül, hogy a 
a platina lepattogna róla.

Eljárás fa telitésére. D. 15.260. sz. Bejelen
tette Fuchs Gusztáv mérnök Budapesten, 1908. 
dec. 8-án.

A feltaláló az impregnálandó fát a következő össze
tételű oldattal telíti 70 s. r. natronlugban feloldott 
sósavas cliromoxyd, 70 s. r. kálium chromtimsó és 15 

r. phosforsavas chromoxyd 1500 — 1500 s. r. vizben 
leloldva. Az ily impregnáló folyadék állítólag könnyen 
és gyorsan hatja át a fát. A telitőszer mindig tiszta és 
hosszabb állás után ismételten alkalmazható ; a telítés 
a fának minden előzetes viztelitése, gőzölése ós szárítása 
nélkül egyszeri lőzésre történik. A feltaláló hangsúlyozza, 
hogy ezen impregnálással egyszersmind tűzállóvá is 
tesszük a fát.

Találmányokat szabadalmaztat
é s  é r t é k e s í t ; védjegy é s  m intaolta lm at k ie szk ö zö l a z  ö s s z e s  állam okban

PflTBHV íilmos Budapest, ». m* i
S a já t  s z a b a d a lm i I ro d á k  a  k ü lf ö ld ö n :  BERLIN W L e ip z ig e r s t r a s s e  112. T F I  r r n i l  o q  o n
PARIS, 58  r u e  L a fa y e t te , AMSTERDAM, K e lz e r s g ra u b t  2 0 9  ------------------- ♦  + 1 L L t r u i i
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Különleges acél páncéllemezek számára.
B. 4360. sz. Bejelentette jJ. Brauns Söhne  ̂ cég 
Schöndorfban. Vöcklabruck m. 1908. dec. 19-én.

Az uj acél nikkel-wolfram ötvözetet tartalmaz és 
különösen védőlemezek előállítására igen alkalmas, mert 
ütéseknek, lövedékeknek szívósságánál 'is keménységé
nél fogva sikeresen ellenáll. Megfelelő vastagság mellett 
állítólag még a legerősebb acéllöveg sem üti át ; emel
lett szerszámokkal könnyen megmunkálható. Összetétele 
a következő: vas 86*4%, nikkel 12%, wolfram l-2°/o, 
szén 04  százalék. Következőképen állítják elő elektro
mos indukciós kemencében szénben szegény, legjobb 
minőségű acélt olvasztunk be magnozia hozzáadása 
mellett. A fémfürdőbe azután szénenyben szegény 80—85 
százalék wolframot és 075 százalék szénenyt. tartalmazó 
ferrowolframot adunk a szükséges mennyiségben, apró 
darabok alakjában. Ezután hozzáadjuk a számított meny- 
nyiségü szénben szegény 75 százalék nikkelt tartalmazó 
ferronikkelt és a fémlüidőt 0-03 százalék alumínium 
hozzáadása által a leesapolás előtt hólyagmentessé 
tesszük.

x T U D N IV A L Ó K , x
Ha a szén kifogy. . William Ramsay, a kivá'ó 

angol tudós, a hélium és radio-thorium feltalálója, érde
kes kérdést vetett fel az angol lapokban. Kimutatja, 
hogy 5 — 600 óv múlva Anglia széntelepei kifogynak s 
már 200 év múlva a szénárak oly magasak lesznek, hogy 
az ipari virágzáson alapuló gazdag angol királyság tönkre
jut s a fény és hő drágasága végtelenül megnehezíti 
majd a mindennapi megélhetést. A veszedelem annál ag
gasztóbb, mivel a kőszén helyettesítéséről szó sem lehet. 
Hiszen Európa összes viziereje mindössze 200 millió ló
erőt képvisel, mig Anglia maga 100 millió lóerőt fogyaszt 
évenkint. Foglalkoztak azzal az eszmével, hogy a hullá
mok erejét kihasználják, hanem a veszedelem, amit a 
viharhullámok magukban rejtenek, kizárják az ilyen 
merész vállalkozást. Tropikus éghajlatú országokban úgy 
vélnek segíteni a bajon, hogy a napsugárzást lencsékben 
és reflektorokban gyűjtenék, de eltekintve attól, hogy 
Angliában keveset süt a nap, az ilyen berendezkedések 
roppant drágák lennének. Ellenben célszerű volna a föld
gőzök kihasználása, ami úgy volna megoldható, hog% 15 
kilométer mély lyukat kellene fúrni. A világ legmélyebb 
furólyuka ezidő szerint mindössze két kilométer, ponto
san 2003 méter, Rybniken, Paruchovitz mellett. Egy 
tizenöt kilométeres lyuk 100 millió márkába kerülne az 
eddigi német számításokat véve alapul, Parsons szerint 
egy ilyen lyuk nyolcvan év alatt készülhetne el. A vi
lágsajtó érdeklődéssel fogadta Ramsay fejtegetéseit, de 
hozzáfűzi, hogy nincsen igaza, mert a nap melegítő ké
pességének és a hullámok erejének kihasználása nem 
utópia, ellenben őrület a 15 kilométeres furólyuk eszméje, 
mert hiszen sokkal egyszerűbb volna mindjárt egy vul
kánnal kísérletezni.

Átrakható borító-szerelés betonfalak számára. Az
áthelyezhető boritórállványzatnak az a rendeltetése, hogy 
a betonfal épitő-boritásai kevesebb faanyag fogyasztásá
val járjanak, mint az eddig történt. A tulajdonképpeni 
állványzat cinkezett vasrudakból, a borítás maga kü
lönböző (10—90 cm.) szélességű deszkalapokból áll. -A

deszkalapok különböző szélessége lehetővé teszi, hogy 
arra az esetre, ha a borítás a fal egyik oldalán elké
szült, a döngölés rétegeinek vastagságát, a másik olda
lon megfelelő módon megszabhassák, mert itt a fatáb
lákat tetszőlegesen lehet megválasztani. A kész táblák 
használása, a deszkaanyagban való takarékoskodás le
hetőségét biztosítja, mert a deszkák esetenként való 
különböző nagyságokra való széfdarabolását fölöslegessé 
teszi. Miután a borítás az állványzattól teljesen függet
len, a beton kötése után azonnal leszedhető, hogy más 
falrésznél újból használható legyen. Természetes, hogy 
ily módon fal kiugrásokat, erősítő bordázatokat, stb. 
szintén könnyen lehet borítani.

Szerkesztői üzenetek.
F. J. A bányaberendezést nem lehet egy szerkesz

tői üzenet keretében összefoglalni, hanem levelét áttettük 
egy bányaberendezésekkel foglalkozó műszaki ii’odához, 
amelynek ajánlatában ^meg is bizhatik.

P. M. Nagybánya. Teljesen rendben van. A cik
ket megkaptuk és legközelebb közölni fogjuk.

F A. Budapest. Még mindig nem elég komoly. 
Ha alaposabban nézne utána a dolgának, bizonyára jobb 
eredményeket érne el s önnel is jobban megvolnának 
elégedve, mert úgy látszik nem a megfelelő tehetsége, 
hanem a szorgalma hiányzik., Egyébként kísérletet te
szünk ebben az irányban erőteljesebb eszközök alkalma
zásával, amelyeket addig iokozunk, amíg a kellő hatást 
el nem érjük.

K. G. Lúgos. A bozovicsi beruházásokra 2,297.130 
koronát irányoztak elő. Ebből 150 munkásházat építenek 
ós évi másfélmii lió^méTermázSa szén termelését bizto
sítják.

L. D. Budapest. A petrozsényi állami bányánál 
több mint egy millió korona költséggel uj villamos köz
pontot létesítenek. Annak idején természetesen nyilvá
nos árlejtést irnak ki, amelyen ön is pályázhatik.

Mérnök. Vrdnih. Teljesen nyugodt lehet. A költség- 
vetésbe már elő is irányozták a magasabb illetménye
ket és igy ölöket az üzem államosításával méltánytalan
ság nem éri. A harmóniát a régebbi állami tisztviselők 
dotációjához mérten úgy hozzák' létre, hogy működési 
pótlékokat engedélyeznek.

Rácz Károly. Szíveskedjék bennünket pontos lakás
címének birtokába juttatni.

Eladók
értékes, adományozott vas, mángán réz- 
és kénkovand bányák, közvetlen vevők
nek, a kötendő szerződések kellő előleg
gel való biztosításának feltétele mellett.

Levélbeli megkeresések:

CSOnGüfly BÉlifl, Csegez
utolsó posta Dárfalua intézendők.
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MÉLYFÚRÁSOKAT ELVÁLLAL

/  ------ és furóeszközöket szállít------  >
/  ALBERT FAUCK & CIE (
£  111/2. VORDERE ZOLLAMTSSTRASSE II. WIEN. y
\  Magyarországi képviseld: \
>  HERZOG ÖDÖN o k le v e le s  m érnök  v
^.Budapest, V II., Erzsébet-körut 2 6 .  % TELEFON 104—0 7 .^ ^

Bányaaknász
több évi gyakorlattal szénbányaüzemben, jár
tassággal bérelszámolásban, dé lm agyaror- 
szági kőszénbánya szám ára kereste tik . 
Részletes ajánlatok fizetési igények megjelö
lésével és bizonyitványmásoiatokkal „Mégbizható 
18283" szám alatt Schwarcz József hirdetési irodá* 

jába, Budapest, Andrássy-ut 7.v

Fiatalabb mérnök,
ki úgy földalatti, mint foldfeletti munkák
ban és az építkezési szakmában teljesen 
járatos, nagy gyári vállalatnál állandó al- 
kalm azást nyerhet. Részletes ajánlatok 
az eddigi működés és fizetési igények meg
jelölésével s bizonyitványmásoiatokkal: 
„Állandó 1 8 2 8 2 “  szám alatt Scbtoarz 
3ózsef hirdetési irodájába, Budapest, 

Jlndrássy-ut 2.

Eladok 5 kuxot
arany bányámból, mely tonnánként 15 gramm szinara- 

nyat tartalmaz.
Cím : Opreán Lázár tanító Záránd (Arad m.)

Társat fogadok
egy bányamérnököt a hematit bányámhoz (vöröskő) a 

mely manganra vezet. Bővebb felvilágosítást
Opreán Lázár tanító nyújt Záránd, Arad m.

r
*
*

*
*
*
*
*

*

Bányamérnök
tapasztalt üzemvezető, 30 éves, nőtlen, 
elsőrendű bizonyítványokkal, a gép- 
épités és bányaüzem műszaki és igaz
gatási teendőiben teljesen jártas, meg
felelő állást keres. - :

Ajánlatokat „S. W. 30“ jelige 
alatt a lap kiadóhivatalába kér. =====

*
*
*

é

*

FÉMÁRUGYÁR részvénytársaság
ERZSÉBETFALVA.

------------TELEFON: BUDAPEST 6 7 - 6 7 .  SZ.------------

SZABADALMI
és védjegyoltalom kieszközlése az összes 

kulturáltamban

ADLER MIKSA
hites szabadalmi ügyvivő

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÚT 51.
T elefon  106—55. T elefon  106—55

•  • *  •

A 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 eren cz-tér  14. sz .
Elvállal sima és mélyfúrásokat szén, pefroUum, viz, 
káli és ásványok után kezességgel bármily mélység 
tekintetében és br rmily rendszer szerint, esetleg 

ér/e edé.'Sel.
0  Expertlzek, közbenjárás vételeknél és eladásoknál. | )  O

Bányavasut
alkatrészeit, u. m. bányaslneket kötő
szerekkel, váltókat, korongokat, csille
kerékpárokat, bányacsilléket, felépítményi 

< szerszámokat; továbbá lokomobilokat, ka
zánokat, körszlvattyukat, furóaczélt, da

ruk, czölöpverök, siklók stb. stb. 
használt és uj állapotban előnyösen szállít

. SOHN A. U.
Ö  BUDAPEST, V., Váczi-ut 16. szám.

=Bánya- és=
alagut-lámpák,

préselve és autogénnel forrasztva 
40 különböző minőségben és 
nagyságban kaphatók acélból és 

más fémekből

PIUS PIRRINGER
bánya és alagut-lámpa gyára 
ÜBAZ, Strauchergasse 16 a.
Illusztrált árjegyzék ingyen és 

bérmentve.
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i) gummitalp
Tafcaréhosfcodjéh!

háromannyi ideig eltart, 
mint a bőrtalp és sarok, 
eltekintve az elismert 
z r  óriási előnyeitől, zrz

Cipőre, csizmára, ha annak 
talpa már elv iselt, esetleg  
lyukas is uj gummitalp és 
sarokkal ellátva 5 korona.

Sórcipőh javítása (vulkanizálás) forrasz
tás utján. Kizárólag f o r r ó  
u t ó n  való v u l k a n i z á l á s .  

Mindenfajta tömlők és csövek  
ha rosszak, ismét használható
vá alkottatnak. — Pneumatik 
javitások és uj antiderapant 
__ i -  felvulkanizálás. — _

Automobil és kocsi-pneumatik javítása.
„ a ü T O M O B I L m “
ELSŐ M9GV9R PNEÜMBTIH lAVITÚ-MŰHELV 
VII., M s m a r ty -n .  ZO. (KEMÉIIV és FISCHEL)

TELEFON 1 0 5 - 0 8 .

Esztergomvidéki k íszén- 
X  bánya ré szv én y tá rsa ság .X

M e g h í v á s
a folyó évi március hó 26-án déli 12 
Órakor a társulati irodában (Y Jqzsef-ter 10. 
szám) tartandó

Xll-ik rendes közgyűlésre.
N A P I R E N D :

1. Az igazgatóság jelentése az 1908. évi dec. 
hó 31-én lezárt évről ós a zárszámadás előterjesztése.

2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. A árszámadás jóváhagyása üs úgy az 

igazgatóság, valamint a felügyelő-bizottság részére 
adandó íelínentvény iránti határozat.

4. A felügyelő-bizottságnak megválasztása.
Fel kéretnek a t. c. részvényesek, részvényeiket 

.gyűlésben v.aló részvétel céljából bezárólag f. 
március hó 18-áig Budapesten a társulat főpénztáram 
letéteményezni.

A mérleg és jelentés f. évi március hó 18-tól 
kezdve a társulat irodájában betekinthető.

Budapest, 1909 március 10-én.
«  ̂ Az igazgatóság.

!>

BIZTONSÁGI R O B B A N TO SZER -G Y A R
CEIPEK és TÁRSAI TRENCSÉN.
Az első biztonsági robbantószer Magyarországon. 
A ,,Titanit“ ütés, hő, súrlódás, nyomás iránt tel
jesen érzéketlen. A ,,Titanit“ nem fagy meg. 
Robbantó erejére, repcsztési képességére nézve 
az eddig ismert összes brizans robbantó anya
gokkal versenyez. Kezelése egyszerű és teljesen 
veszélytelen. A Titanítn nem vonatkoznak 
keresk. és belügyminisztériumok azon óvrendc- 
letei, melyek' a többi robbantószerekre nézve 
elengedhetetlenek. Vasúti és gőzhajóállomásokon 
a szállítmányok mint bármely más szállítmányok

kezeltetnek. De a fogyasztóknál is bárhol elhelyez
hető. Szállítása nem úgy mint többi 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 szívesen végez és a 
Tilanit fenti előnyeit be is igazolja. Az államnak 
első szaktekintélyei is megerősítették a Titanit- 
nak itt felhozott összes kiváló tulajdonait és 
előnyeit. A gyár január óta üzemben van.

Egyébb felvilágosítással készséggel szolgál a gyár igazgatósága és kereskedelmi képviselete:

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

Haladás Könyvnyomda. Budapest, Német-utca 9.


