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^  f\ vasérckivitel.
Hogy mennyire szükséges hazánkban gazda

sági közvéleményt teremteni, erre ismét csattanó 
bizonyiték az a levél, amely a vasérckivitel tá r
gyában » E g y  k i s e b b  b á n y a ü z e m  v e z e t ő j e «  
tollából lapunk múlt számában megjelent. Szük
séges a gazdasági közvélemény terem tése az álta
lános közgazdaság nagy érdekei szempontjából, de 
szükséges etikai szempontból is. M ert ott, ahol 
igazi tárgyilagos gazdasági közvélemény szolgál irá
nyitóul, nem vagyunk kitéve annak, hogy a leg
tisztább akció is meggyanusittassék.

Bármily nagy köszönettel tartozunk is az igen 
tisztelt levélírónak, m indenesetre felette érdekes fej
tegetéseiért és különösen azért, hogy ezt a fontos 
közgazdasági kérdést lapunkban nem kevésbbé fon
tos és érdekes oldalról világította meg, engedje meg 
mégis, hogy a leghatározottabban* tiltakozzunk az 
ellen, hogy mi »hangulatot vagy közvéleményt akar
tunk teremteni a kisebb bányabirtokosöl? ellen«. 
Eszünk ágában sem volt. Mi rámutattunk egy nagy 
gazdasági veszélyre és kijelöltük azokatvaz általános 
nagy elveket, amelyek alapul vételével ez a minden
esetre létező nagy baj orvosolható* lenne; Ha m ár 
most egyik vagy másik, kisebb vagy nagyobb bá
nyaüzem azt találja, hogy a mi javaslataink az ő 
üzemére esetleg hátrányosak vagy károsak, ebből 
még nem következik, hogy mi hangulatot vagy köz
véleményt akarunk terem teni a kisebb bányabirto
kok ellen. Ebből csak az követk^zhetik, hogy a 
mi javaslataink esetleg hézagosak, vagy hogy nem 
egészen jól értettek meg bennünket.

Lehetséges mindkettő, mert hiszen mi általá
nos elveket hangoztattunk. Éppen az volt a cé
lunk, hogy provokáljuk az érdekelt közvélemény 
megnyilatkozását, hogy igy ebből leszűrve a tá r
gyilagos igazságot, előállhassunk az összes érdekeket 
kielégítő részletes javaslatainkkal. És éppen a fel
szólalás győz meg bennünket arról, hogy elvi kiin
dulási pontunk mindenben helyes volt.

M indenekelőtt bebizonyult állításunk azon igaz
sága, hogy a tarifaemelés csupán a Máv. javára

szolgáló fiskális intézkedés volt. Nem akasztotta 
meg a kivitelt, hanem a díjtöbblet erejéig káro
sította a termelőt. Igaz, hogy a kivitelre dolgozó 
vasérctermelőket nem lehet úgy általánosítva egy 
kalap alá vonni, mint azt a levélíró teszi, m ert van
nak oly termelők is, akik igazán nem subsummálha- 
tók a »kisebb bányaüzem« fogalma alá és a kikre 
nézve igazán nem állanak a felhozott érvek. De 
minél inkább méltánylandóknak találjuk ezeket, an
nál igazabb, hogy radikális törvényhozási intézke
désre van szükség.

Azt mondja a levélíró, hogy a kisebb bánya- 
tulajdonos kénytelen vasércet termelni és külföldre 
eladni, m ert: a) ha nem termel, elveszti bányá
szati jogait és b) mert az igy term elt ércre itthon 
vevő nem akadván, term észetszerűleg kénytelen kül
földre szállítani.

A bányatörvénynek azon intézkedése, amely a 
munkát kötelezővé teszi épp úgy szól a nagy, mint 
a kis üzemekre. Ámde kizárólag a lefoglalt zárt- 
kutatmányokra szól ez a kötelezettség, illetve a 
jogvesztési szankció. Nem szjól azonban az ado
mányokra. M ár most, hogy kövessük a levélíró 
által felhozott konkrét példát, amely szerint az ő 
18 bányatelkük körül 149 zártkutatm ányt jelentett 
be az ország egyik legnagyobb bányavállalata, a 
kérdés igen egyszerű: Dolgozik-e ez a leg
nagyobb bányavállalat ezen lefoglalt területeken ? 
Ha igen, rendben van a dolog. Ha azonban nem, 
előáll a levélíró által megvilágított helyzet ennél a 
legnagyobb bányavállalatnál is, hogy ezek a terü 
letek »minden kártérítés nélkül ama jeelentkező ke
zeibe essenek, aki kileste, hogy o tt a bányatörvé
nyek értelmében dolgoztak-e, vagy sem?« Tehát 
egyforma mértékkel mérnek vagy lehet mérni, akár 
nagy, akár kis emberekről van szó.

Ámde nem is erről van szó, hanem igenis a r
ról, hogy ezen lefoglalt, de nem munkált területek 
képezik az első remediumot. M ert az igenis ért
hető és indokolt, hogy hazai vasművek, létük, jövő 
működésűk biztosítása céljából egy bizonyos terü 
letet lefoglalva tartanak, amely terület azonban
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mindenesetre az üzem arányához, képest kontingen
tálandó. De nem engedhető meg még a hazai vas
müveknek sem, hogy ezer és ezerszámra tartsanak 
zártkutatmányokat lefoglalva. Annál kevésbbé enged
hető ez meg külföldi vasmüvállalatoknak, amelyek 
e területeket részint a vasérckivitelért, részint spe
kulációból tartják kézben. Itt még kontingentá- 
lásra sincsen szükség, legfölebb meghagyhatok azon 
zártkutatmányok, amelyeken munka folyik. Az igy 
megvont zártkutatmányokra többé bejelentés nem 
fogadtatik el, ezeket az állam a hazai vasipar é r
dekében visszatartja. Ez mindenesetre nagy ga
rancia a jövőre nézve. Ez lenne az első intézkedés. 
A második további intézkedés bizonyos területek ki
sajátítása lenne. Oly területek, amelyeken munka 
folyik, vagy amelyek adományok, de amelyeknél a 
gazdasági közérdek, a helyes bányászati és ipar- 
politika okszerűen megkívánja, hogy az állam ren
delkezzék felettük. Nem téveszthető ez össze az 
állami szénbányászattal. Itt gazdasági érdekből az 
állam szenet termel, holott a vasércnél azt kíván
juk, hogy ne termeljen, hanem a vasércterüléteket 
tartsa meg a jövőnek.

Mi legjobb tudásunk szerint csak ismételhet
jük, hogy a mai vasérckivitel igen nagy veszélyt 
rejt magában a jövő tekintetében és ez okból sür
gős, gyökeres intézkedésekre van szükség. Minél 
alaposabb, minél okszerűbb lesz az intézkedés, an
nál nagyobb hasznát fogja látni nemcsak a vasipar, 
hanem első sorban a hazai vasércbányászat. A nagy 
üzem épp úgy, mint a kisüzem. Mert ezek az in
tézkedések meg fogván szüntetni a rablóbányászatot,, 
fokozni, stabilizálni fogják a vasérc értékét és ön
magától meg fog szűnni az a visszásság is, hogy a 
vasérctermelő kénytelen termékeivel külföldre menni.

♦

Igen előkelő helyről kaptuk az alábbi levelet:
*

R vajérc kivitelének kérdéséhez.
Levél a szerkesztőhöz.

Sem kisebb1, sem nagyobb vasbányával ösz- 
szeköttetésben nem áltok, a bányajoghoz sem ér
tek, hanem kizárólag a hazai közgazdaság, a ma
gasabb, közérdek szempontjából nézem ezt a kér
dést s ez indít arra, hogy »Egy kisebb bányaüzem 
vezetője« aláírással b. lapja legutóbbi számában kö- 
zölt, gyakorlati szempontból tagadhatatlanul fö
lötte becses és tanulságos felszólalásra néhány szó
ban reflektáljak, anélkül, hogy a vasérc kivitelének 
korlátozására irányuló s részéről megtámadott ja
vaslatokkal magamat azonosítanám, vagy azok vé
delmére kelni magamat hivatottnak tartanám.

Véleményem szerint ez a kérdés elvileg a föl- 
szólalás súlyos ellenvetései dacára könnyen meg
oldható, mert csak azt kell vizsgálni, hogy miben 
áll itt a k ö z é r d e k ?  — mert ezzel szemben ter
mészetesen minden magánérdek éppen a bányá
szat terén teljesen negligálható, ha a közérdek ezt 
elkerülhetetlenül követeli.

Az állam ugyanis kizárólag a közérdek köve
telményeinek felelt meg, amikor a fentartott ásvá
nyokat kivonta a földtulajdon rendelkezései alól és 
ugyancsak a köz érdekében adományozza a föl
kérőknek olyan feltételek alatt, melyek alkalmasak 
arra, hogy ezt a közérdeket a jövőben is megóvni 
lehessen.

Nyilvánvaló azonban, hogy a nemzeti ásvány
kincseknek, különösen pedig a vasnak minden el- 
tékozlástól való megóvása a nemzeti termelés foly
tonosságának és függetlenitésének biztosítására föl
tétlenül szükséges, mert hiszen vasércben nálunk 
sokkal gazdagabb államok, mint Svédország és ű z  

amerikai Unió aggódva néznek azon időpont elé, 
amikor vasérceik kimerülnek s mig az előbbi po
zitív intézkedésekkel igyekszik ezt az időpontot ki
tolni, az utóbbiban akciót indítottak a művelésnek 
eddigi tékozló módjai ellen.

Alig vitatható tehát, hogy a vasérc kivitelé
nek meggátlását a közérdek követeli s ezzel szem
ben a magánérdeket kényszerítő okul fölhozni nem 
lehet.

De véleményem szerint téves a fölszólaló ur
nák a bányatörvény rendelkezései alapján kifejtett 
érvelése is,> mert eltekintve attól, hogy az állam 
telepmüvelésre érdemes voltának megállapításakor 
egyáltalában nem garantálta a fölkérőnek, hogy az 
kereskecfelmi szempontból is és hogy örök időkre 
érdemes lesz a művelésre, viszont azonban a föl
kérő, amikor ezt az ajándékot kapta a nemzettől, 
nemcsak kötelezte magát a művelésre, de tisztában 
volt azzal is, hogy amennyiben ezen kötelezettség
nek b á r m i l y  o k b ó l  meg nem felel, bányatulaj
donát, melyet közérdekből bocsájtott az állam ingyen 
a birtokába, ugyancsak közérdekből el fogja vonni 
tőle. * _

fia a földtulajdon rendelkezése alatt álló ás
ványszeneknél is közérdekből követeli meg a bánya
jog az adományozott bányatelkek művelését s el
mulasztása esetén elvonja az adományt, noha ez
zel a földtulajdonosnak az ásványszénre törvény
ben biztosított magánjogát hatálytalanítja, a fen
tartott ásványokra adományt nyert bányabirtokos 
ugyancsak nem panaszkodhatik, ha a művelés föl
tétele alatt oly ásványokra nyert adományát elvon
ják, melyekre csak is azt a jogot nyerte, hogy azo
kat művelhesse, de művelés nélkül lekötve ne tart
hassa.

Ezzel szemben arra sem lehet nézetem szerint 
hivatkozni, hogy a kisebb ^vasbányák a nagy vál
lalatok miatt nem boldogulhatnak, m ert^egyrészt 
mindenki tudja s a fölkérőnek is tudnia kellett, 
hogy a bányászat már az ősidőkben is nagyipari 
jelleggel bírt s a vas és a szén egyáltalában csak 
nagy arányokban művelhető eredményesen. Ezt az 
elemet a bányaművelésből kiküszöbölni annál ke
vésbé lehet, mert a gazdasági termelés mai iránya 
nemcsak hogy fokozta a nagy tömegekben szük
ségelt ásványok termelésének ezt a követelményét, 
de a közgazdaság szempontjából is ez a haszno
sabb, Imivel takarékosabb.

Egyébként a kis és nagy vállalatok helyzeté
nek ezt a különbségét a kivitel megengedése is 
csak ideig-óráig egyenlítheti ki s előbb-utóbb szük
ségképpen be kell következnie annak a pillanatnak, 
amikor a nagy arányokban való termelés éppenugy 
lehetetlenné* teszi a kis bányák művelését* mint a
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gyári ipar a kézműves munkának azt a részét, a 
mely tömeges termeléssel helyettesíthető. Ez ellen 
még kiviteli prémiumok sem biztosíthatnák a kis vál
lalatokat, amelyek ez ellen csak úgy védekezhetnek, 
ha a nagyvállalatok példáját követik.

Ezek a nagy vállalatok ugyanis nem mindig 
voltak ilyen nagyok; ezek is többnyire kisebb vál
lalatok egyesüléséből keletkeztek akkor, amikor ezek 
a kis vállalatok nem tudtak eredményesen termelni. 
Nem is lehet más orvossága a fölpanaszolt bajok
nak, mint a kis vállalatok egyesülése egyrészt ol
csóbb termelés lehetővé tétele, másrészt a vas
ércnek feldolgozása céljából.

Ha azután készgyártmányokat visznek majd 
ki, nem lesz senki, aki ebben őket gátolná.

Még csak arra a panaszra akarok reflektálni, 
melyet a felszólalás a kérdéses kis vállalatot körül
záró zártkutatmányok miatt hangoztat. Eltekintve 
attól, hogy kevés élelmességre mutat részéről, hogy 
ily helyzetbe jutott, mert csak szemesnek áll a 
világ! — de a m. kir. pénzügyminiszter 1907. évi 
86.633. sz. rendelete azonfelül módot is nyújt neki, 
hogy az ilyen meddő területfoglalás ellen eredmé
nyesen védekezzék.

A magam részéről tehát kénytelen vagyok a 
vasérc kivitele ellen indított, a fölszólaló ur szavai
val élve: »hajszát« még akkor is helyeselni, ha az 
a nagy vállalatoknak javára van, mert meggyőző
désem szerint javára szolgál a közérdeknek is, ami 
a fő s mert a kis vállalatoknak módjukban, áll a 
belőle reájuk háramló hátrányokat ellensúlyozni.

Egy közgazda .

Teljesen objektiv álláspontunknak megfelelő- 
leg helyet adtunk az itt közölt véleménynek is, 
bár ki kell jelentenünk, hogy a magunk részéről 
méltányoljuk a kisebb vállalatok nehéz helyzetét s 
nem zárkózunk el ily ridegen panaszaik elől, más
részt azonban el kell ismernünk, hogy e bajoknak 
egyedüli radikális orvosszere az egyesülés, mely a 
bányászat és kohászat terén egyre nagyobb tért 
hódit.

Ennek mérlegelése indít bennünket arra is, 
hogy az egyesülés kérdésével behatóbban foglal
kozzunk s legközelebb több közleményből álló cikk
sorozatot szándékozunk közölni, mely az egyes nagy 
trösztök, szindikátusok és kartellek keletkezését és 
eredményeit fogja bemutatni.

* * *
»A Bánya« előző számában közreadott levél irója, 

aki egyelőre »Egy kisebb bányaüzem vezetője«-ként 
óhajt továbbra is a nyilvánosság előtt maradni, a 
következő levelet intézte most .hozzánk:

B—s, 1909. augusztus 3.
»A Bánya« tekintetes szerkesztőségének

Budapest.
Engedje meg, tekintetes Szerkesztő ur, hogy 

őszinte köszönetemet fejezzem ki első sorban a 
felett, hogy cikkemet egész terjedelmében szives 
volt közzétenni.

Meggyőzött arról, hogy komolyan törekszik 
ama jóra, mely a kisebb bányabirtokosnak is, a 
nagyobbnak is közjava legyen.

Csak igy lehet megoldani a kérdést helyesen 
és igazságosan.

Hogy igazam van-e a bányatelek-foglalást 
tett megjegyzésemre vonatkozólag, az természetes, 
csak a bányatelek zártkutatmány számaiban téved
tem, amennyiben azok száma nem 149 drb, ahogy 
előző levelemben megírtam, hanem 159 drb.

Hogy melyik volt ez a nagy vállalat? Nevét 
egyelőre még nem irom meg. De azért pem 
lehetetlen, hogy erre is visszatérek még, minden
esetre a körülményektől függ, hogy megirom-e, vagy 
sie|m.

Én most egyelőre a hallgatás álláspontjára he
lyezkedem, s bevárom nyugodtan, hogy az illetékes 
szakemberek mit felelnek állításaimra, s ha már a 
feleletek mind beérkeztek, ismét kézbe veszem a 
tollat, hogy állításaim igazát megvédelmezzem.

Mert ha sokan felelnek, minden külön-külön 
álló feleletre külön-külön megfelelni nagyon fá
rasztó feladat lenne.

Tekintetes Szerkesztő ur pártatlanságát ismé
telten megköszönve, maradtam készséges hive

G. A.

Bolyongás Vihnyén.
Ahol a napokban a bolgár király megfordult, ott 

jártam néhány héttel ezelőtt. S ami a bolgár király cso
dálatát fölkeltette, lenyűgözte bolyongó lelkemet egy 
nem óriási kiterjedésű, de annál modernebb és tökéle- 
tesebbb ipartelep, az egyetlen Magyarországon, ahol 
kizárólag bányászati célokat szolgáló gépeket, gépalkat
részeket és hasonló egyebeket készítenek.

Vihnye az ország egyik legkiesebb vidéke. Két 
hegy közé ékelve terül el, a hegyoldalakban. Pazar er
dőségek övezik körül, környékén boldog, megelégedett 
emberek élnek, akik nem tudják, mi a szociálizmus, nem 
ismerik a sztrájk fogalmát. A vihnyei Kachelmann gyár
ban dolgoznak ezek a szorgalmas emberek, akiknek a 
tulajdonosok egészséges, szép munkáskolóniát építettek. 
Maga a gyár az ország legrégibb gépgyára, amelynek 
története régi időkbe nyúlik vissza.

Vihnye vidékén a régi időkben mindig folytattak 
bányászatot. A kitermelt vasércet az ottani hámorban 
dolgozták fel. Később azonban a bányászatot az érc- 
szegénység miatt abbahagyták. A vashámor azonban 
folytatta üzemét s egy ideig Selmecbánya város tulaj
dona volt. Több gazdát cserélve, 1819-ben Kachel- 
mann Gáspár selmeci kovácsmester vásárolta meg, aki 
a hámort kibővítette és főképpen szerszámok készítésé
vel foglalkozott, amelyeket Esztergomba szállítottak s 
onnan a Duna vidékét árasztották el velük. Még az ő
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idejében fia, Kachelmann Károly hozzálátott a hámor 
fejlesztéséhez és gépek gyártására rendezte be. A sel- 
mecvidéki bányászat fejlődése arra ösztökélte, hogy 
különösen bányászati célokra szolgáló gépeket készít
sen. 1835-ben a hámor már gyári jelleget öltöt.1. 1869- 
ben a gépműhely mellé öntöde épült. Eleinte a gyár 
főképpen mezőgazdasági gépek gyártásával foglalkozott, 
de később az emelkedő kereslet miatt kizárólag bányá
szati gépek gyártására rendezkedett be. A jelenlegi 
tulajdonosok Kachelmann Károly és Kachelmann Osz
kár, akik minden kormánytámogatás nélkül olyan gyár
telepet teremtettek Vihnyén, aminő az országban 
alig akad.

A gyár beosztása a következő:
Az első teremben a mintaasztalosmühely van be

rendezve, amelyben a gépalkatrészeket először fából 
mintázzák meg, hogy azután az öntődében homokmin
tában vasból öntessenek meg. Az asztalosmühelyben a 
tömegesebb gyártáshoz szükséges munkagépek, gyalu- 
padok, fűrészek állanak rendelkezésre.

A vasöntödében a faminta segítségével megmin
tázzák a géprész agyagmintáját. A fogaskerekek mintá
zására külön mintázó gép szolgál, amelylyel 4 méteres 
átmérőig lehet fogaskerekeket mintázni. A gyár által 
készített szállítógépekhez, szivattyúkhoz, aprítógépekhez 
és bármely más gépekhez szükséges gépeket a gyár 
maga készíti. Ugyancsak a gyárban készülnek a cég 
speciális, országszerte elismert kéregöntésü zuzóvasai, 
amelyekből évenkint körülbelül 20 vaggont adnak el.

A kovácsmühelyben készülnek a gyár által kon
struált gépek kovácsolt alkatrészei. Nagyobb darabok 
megmunkálására egy légpöröly áll rendelkezésre.

A gépteremben és szerelőműhelyben a nyers önt
vények és kovácsolt vasalkatrészek további megmunká
lás alá kerülnek, ahol a rajzoknak megfelelően leeszter- 
gályozzák, gyalulják és összeállítják. Ezek végzésére 
esztergapadok, gyalupadok, fúrók, marógépek, csiszolók 
stb. vannak fölállítva. A szerelőműhelyben kőtörők, kü
lönféle szerkezetű szérek, szállitógépek, bányaszivattyuk 
vannak szerelés alatt.

A vasszerkezeti osztályban és kazánmühelyben 
készítik a vasszerkezeteket, aknatornyokat, szallitókaso-

kát, állványkocsikat, gőzkazánokat, víztartókat, artézi 
furócsöveket stb.

A gyár üzeméhez a hajtóerőt egy 80 lóerejü 
saját készitményü gőzgép szolgáltatja. A telep villamos 
világításához szükséges áramot két drnamógép adja, 
amelyek a működésben levő izzó- és ivlámpákat látják 
el árammal.

A gyár állandóan körülbelül 200 munkást foglal
koztat, akik mind környékbeliek. Idegen munkásokat a 
cég nem alkalmaz s ezzel azt a célt szolgálja, hogy 
Vihnye és környékén a kivándorlás szükebb korlátok 
közé szorittassék. A munkások érdekében a tulajdono
sok egész sereg jóléti intézményt honosítottak meg, s 
ennek tulajdonítható, hogy a vihnyei telep lakói olyan 
egyetértésben, békességben élnek, mintha mind egyet
len családhoz tartoznának. ( / )
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55 HAZAI HÍREK X
Az Országos magyar bányászati és kohászati 

egyesület igazgatótanácsa a közgyűlésig már nem tart 
ülést s igy az agusztusi ülés is már elmarad.

Kinevezés. A pénzügyminisztérium vezetésével 
megbízott m. kir. miniszterelnök Tassonyi Ernő végzett 
bányamérnök és joghallgatót díjtalan bányahatósági 
fogalmazógyakornokká nevezte ki.

Szénnagykereskedők gyűlése. A szén- és tüzifa- 
nagykereskedők országos egyesülete a minap tartotta 
közgyűlését dr. Roheim Ödön elnöklésével. Az évi 
jelentés, amelyet. dr. Székely Imre egyesületi titkár 
terjesztett elő, tüzetesen beszámol az egyesület tevé
kenységének minden mozzanatáról. A jelentés panaszo
san említi fel, hogy a tüzelő anyagok árusításáról szóló 
szabályrendeletet még mindig nem léptették végleges 
hatályba. Sérelemnek tartja, hogy bár a szabályrendelet 
eredeti tervezetében csak a kicsinyben való fogyasztást 
kívánta szabályozni és e részben kétségkívül a fogyasztó
közönség érdekében hatályos rendelkezéseket foglal ma
gában, a közgyűlés által elfogadott szövegében tulment 
ezen a kereten és a nagykereskedelmi forgalmat, illető- 
tőleg a kereskedők egymásközti kötéseit ugyanazon 
kényszerszabályozás alá kívánta vonni, mint a fogyasztó
közönséggel közvetlen összeköttetésben álló kiskereske
dőket. Ez az elv nemcsak a forgalmi élet szükségletei
vel ellenkezik, hanem fontos magánjogokat is sért, ami 
ellen az egyesület fölterjesztésében óvással élt. Az egye
sület álláspontját úgy a kereskedelmi és iparkamara

minisztérium magáévá 
tette, ily értelemben a szabályrendelet megváltoztatása 
iránt átírtak a belügyminisztériumhoz, mint a benyújtott 
fölebbezések fölött ítélkező forumhoz. Itt azonban az 
akták megrekedtek, a több mint másfél esztendei tanul
mányozás sem volt elegendő, hogy ebben a közérdekű 
ügyben a végleges döntés bekövetkezzék. Sajnálatos 
tünetnek mondja ezt a jelentés, ami arra mutat, hogy 
nálunk a magas politika a dolgozó állampolgárok ko
moly érdekeit is háttélbe szorítja. Az egyesület fölter
jesztéssel élt a porosz bányák, illetve vasutak által 
szervezett szénkontingentálás ellen. Sikerült megszün
tetni az egyesület közbelépésére azt az anomáliát is, 
hogy a szabályrendeletben kontemplált hatósági ellen
őrzés a kiskereskedő által meghiusittassék olyképen, 
hogy utóbbiak rendőri asszisztenciát kértek és kaptak a 
széncsonkitás megakadályozása végett, valójában azon
ban abból a célból, hogy az ipartársulat kebelében 
létesült szövetkezet anyagi érdekeit megvédjék a konkur- 
rens kereskedők ellen. A főkapitány az egyesület Írás
beli fölterjesztése folytán korábbi sérelmes rendelkezé
sét hatályon kivül helyezte. Résztvett az egyesület a 
nyugat pályaudvari rakodók kihelyezése tárgyában tar
tott szaktanácskozmányokon és a vasúti díjszabás 
ügyében a fatermelők egyesületével közösen tartott érte
kezleten. A szakosztályok működését a lefolyt időben 
többé-kevésbbé mozgalmas munkássztrájkok kötötték
e. A fűrésztelepen kitört sztrájkok békés megoldását az | 
egyesületi tagok együttes eljárásával sikerült elérni, mig I 
a szénszakmában keservesen létrejött kollektiv-egyez- I

mény a munkások fegyelmezetlenségén és szervezetlen
ségén törött meg. Tevékeny részt vett az egyesület dr. 
Roheim Ödön elnök vezetésével a faszokványok kidol
gozásában és a folyó évben tervbe vette a szénkeres
kedelmi szokások gyűjtését és tervezeteinek elkészítését, 
A piaci szokások és eladási feltételek egyöntetű szabá
lyozásával a felek gazdasági érdekeit s egyben a tisz
tességtelen verseny megszorítását szolgálta. Ezek után 
Sugár Vilmos pénztáros terjesztette elő a zárszámadást 
és költségelőirányzatot, mire a közgyűlés Mansfeld Ernő 
indítványára az elnökségnek buzgó működését meg
köszönte és úgy a tisztikarnak, mint a pénztárosnak a 
fölmentvényt megadta. Ezután a tisztujitást ejtették meg 
a következő eredménynyel: Elnök dr. Roheim Ödön, 
társelnök Radnay Károly, alelnökök Hirsch Sándor és 
Frölich Vilmos, pénztáros Sugár Vilmos, háznagy Hal
mos Salamon, jegyző Gombosi József, ellenőrök: Rock- 
stroh Rikárd és Éliás Samu, könyvtáros Révész Vilmos. 
Választmányi tagok: Aczél Sámuel, Bäck József, Bródy 
Sándor, Gáspár Fülöp, Rosenthal Géza, Rosmayer Fe
renc, Steiner Miksa és társa, Windpassinger Béla, Win
ter Hermán, Bäck Siegfried, Hűvös Marcell, Politzer 
Lipót, Singer és társa, Zvibel Hermann; számvizsgálók: 
Reich Adolf, Schlesinger Gyula, Sidlauner Dávid.

A dománi életmentők kitüntetése. Hirt adtunk 
annak idején arról, hogy Wekerle Sándor pénzügymi
niszter, mint a magyarországi bányászat legfőbb őre, 
elismerő iratot adott azoknak a bányászoknak, akik a 
dománi Almásy-aknában történt gyászos szerencsétlen
ségek alkalmával magukat bátorságukkal az életmentés 
körül kitüntették. A kitüntetettek: Horváthy József 
üzemvezető, Varga Jakab főfelőr, Ocskos Ferenc, Jab- 
lonovszky Ferenc, Pitarik Antal felőrök, Danek Ferenc, 
Bradler Róbert, Klein Károly bányászok. Az emlékiratok 
ünnepélyes kiosztása a minap, vasárnap ment végbe 
Resicán az Altárón. Az ünnepélyen ott vohak: a pénz
ügyminisztérium és a bányakapitányság részéről Weisz 
Károly főbányabiztos, d’Elle Vaux Béla főszolgabíró, 
mint ‘a hatóság képviselője, továbbá Bene Géza, az ani- 
nai bányafelügyelőség, dr. Linksz Jenő a társaság igaz
gatósága, Rebentisch Győző a mtihelyfelügyelőség, 
Breuer György a kohófelügyelőség, Kubányi Endre az 
erdőhivatal képviseletében és még számos érdeklődő. 
Az emlékiratot szép beszéd kíséretében a miniszter ne
vében Weisz főbányabiztos osztotta ki az ünnepeltek 
között, majd Bene felügyelő szólt hozzájuk, tolmácsol
ván németül a főbányabiztos magyar szavait. Az ünne
pély után a Pannónia szállodában diszebéd volt, melyen 
az ünnepeltek, a társasági és hatósági képviselők 
együttesen résztvettek.

Szápáry Pál gróf petroleumforrása. A buda- 
pest—gráci vonal 84-es őrháza mellett Szápáry Pál gróf 
emberei ásás közben kátránytartalmu iszapra bukkantak, 
amiből ők azt következtetik, hogy ott valószínűleg 
petroleumforrás bugyog. Szápáry Pál gróf megbízásából 
most egy bányamérnök s egy geologus ásatásokat 
végeztek és a kiásott anyagok megvizsgálása után fogják 
megmondani véleményüket.

Bányaközgyülés. A Kai. Józsefről nevezett bánya 
iulius 30-án tartotta Nagybányán közgyűlését a kir.
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bányakapitányság helyiségében Bajnóczy Géza elnöklete 
alatt. Igazgatóvá dr. Kánplány Antalt, h. igazgatóvá 
Bajnóczy Sándort, pénztárnokká Csausz Gyulát válasz
tották meg.

Uj szénbánya Udvarhelymegyében. Az Erdővi
déki Bányaegylet részvénytársaság Homoródalmás köz
ségtől északkeletre, közel az almási barlanghoz, a Var- 
gyas-völgyben 1901-ben kezdte kutatni a szenet. A Bánya
egylet tevékeny igazgatója, Hoffmann Géza, U'bb helyen 
lefuratott s már megállapítható, hogy Almás területén 
egy nagy széntelep van. A fúrások rendén sikerült több 
kisebb-nagyobb telepet elérni, de különösen a külszin 
alatt 50 méter mélységben egyméteres szénréteget találni, 
amelynek feltárása most van folyamatban. Szakemberek 
állítása szerint a szén kitűnő minőségű. Kénmentes 
tisztán kezelhető, kalorikus hőegysége 5900, tehát 
legjobb barnaszeneinkhez tartozik. Ha a bányanyitás 
megtörténik, egy elhagyatott, szegény székely vidék 
nyer hatalmas segítséget és nem lesznek kénytelen az 
emberek Amerikába vándorolni. Igen természetesen ez 
esetben remélni lehet, hogy a Homoród-menti vasút is 
mihamarább kiépül.

A pilisszentiváni szénbánya munkásai múlt 
vasárnap gyűlést tartottak, melyen a bányamunkások 
helyzetét tárgyalták. Az előadó a bányaszerencsétlensé
gek okait, az ellenőrzés és a védelmi eszközök kérdésé
ről szólt, melyeken szervezkedéssel vél segíteni. Az egész 
csak majmolása a német szocialista bányamunkások 
mozgalmainak, anélkül, hogy számolna azzal, hogy ná
lunk nem oly mély, sem — egynek kivételével — oly 
veszedelmes bányák nincsenek, mint Poroszországban 
s a balesetek száma félannyi, mint ott.

Vasérc-dijkedvezmények. Az osztrák vasúti mi
minisztérium Hüttenbergről Trzynietzre rendelt vasércre 
díjmérséklés engedélyezését határozta el, hogy ezáltal a 
karintiai érctelepek fejlődését biztosítsa s egyúttal a kül
földi, rövidebb útvonalon szállított vasércküldemények
kel szemben a hosszabb vonalon szállított osztrák vas
érc versenyképességét fokozza. A kedvezmény a barcikai 
telepek forgalmára nincsen befolyással, Az osztrák kor
mány a kiviteli viszonylatokban azonban kedvezményt ép 
úgy nem engedélyezett, mint ahogy a magyar kormány 
sem adott a magyar vasércre.

A Vaslábi első székely márványbánya rt. a 
minap Gyergyószentmiklóson tartott közgyűlésén elhatá
rozta, hogy 300 uj részvény kibocsátása által a rész
vénytőkét felemeli. A társaság nagyszabású mészégető 
körkemencét, kavicsbányát és építési anyagraktárt akar 
létesíteni.

A Lapp Henrik-féle mélyfúrások, bányatelepek 
és mélymüvek magyar részvénytársasága részéről 
dr. Hirschel Miksa igazgatósági tagnak ebbeli minősége 
és cégjegyzési jogosultsága a cégbíróságnál bejegyez
tetett.

A Magyar rézmüvek rt. uj igazgatósági tagjá
nak, Henri Réger urnák ebbeli minősége és cégjegy
zési jogosultsága a budapesti cégbíróságnál bejegyez
tetett.

Nagymarosi kőbányavállalat, Semsey Pál, Nagy
maros cég alatt uj kőbányavállalat létesült. A cég tulaj

donosa Semsey Pál, kőbányaiparüzlet tulajdonos, szent
endrei lakos.

A Szerbiai márvány- és gránitkőbányavállalat,
Matits, Popovits és társai Zombor cégnél Matits Dózsits 
János takarékpénztári főkönyvelő cégvezetővé nevezte
tett ki.

A Reichmann Ármin-féle kőbánya rt. részéről 
Kallós Ármin főkönyvelő per procura cégjegyzési jogo
sultsága a cégbíróságnál bejegyeztetett.

Az első magyar budapesti kátránygyár Német- 
bogsánban gyárat állított föl. A szennyvíz levezetésére 
megfelelő vízmüvet létesít.

Halálos baleset történt a járdánházi bányatelepen, 
ahol Sótér István bányamunkás egy nagy víztartó szé
lén dolgozott s egyensúlyát vesztve, belezuhant s mielőtt 
valaki segítségére jöhetett volna, belefult.

Merénylet egy csendőr ellen. Annavölgyön Ga- 
rab Vince csendőrt, aki egy részeg bányamunkást rend- 
reutasitott, kővel megdobták. Amikor a sötétben dobál- 
kozót elfogta, két* munkás hátulról dorongokkal leütötte.

Szénfoí galom. A magyar kir. államvasutak vona
lai mentén f^kvő kőszénbányák a julius hó 11-étől julius 
hó 17-éig terjedő héten, hat munkanap alatt, összesen 
12.192 kocsirakomány szenet adtak fel; 604 kocsirako- 
mánynyáT többet, mint az előző héten és 824 kocsi
rakománynyal többet, mint a múlt év hasonló (VII.
12-étől VII. 18-áig) időszakában. Egy-egy munkanapon 
átlag 2032 vasúti kocsit raktak meg ; 101 kocsival töb
bet, mint az előző hét egy-egy munkanapján.
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Az angol szénkrizís megszűnt. A munkások 
győztek. A bányák elfogadták a 6 shilling napi bér
minimumot és evvel elejét vették az általános sztrájk
nak. Hogy milyen rémesen fenyegető volt ez az általá
nos sztrájk, kitűnik abból, hogy a foganatosított plebiscitum 
alapján az összes szénbányászok 90%-a a nagy sztrájk 
mellett szavazott. A veszély azonban elmúlt és erre 
egyformán fellékzettek a bányászok, a bányavállalatok 
és első sorban a — szénfogyasztók.

A Böhmische Montangesellschaft fölszámolása. 
A Böhmische Montangesellschaft augusztus közepén 
közgyűlést tart, amelyen fölszámolását fogja kimondani.

Eladott stájeroszági bányák. Az F. fC  Ascher 
müvek ezüst, ólom és egyéb bányáikat, amelyek Ober- 
talban vannak, 200.000 márkáért G. Röthe párisi bánya- 
vállalkozónak adták el, aki azok értékesítésére London
ban bányatársaságot létesít.

A legmélyebb furtlyuk eddig a paruschowitzi 
volt (Rybnik mellett, Felső-Sziléziában), mely 2003 mé
ternyi mélységben üzemi akadályok folytán ért véget. 
Időközben a porosz kincstár az 1908-ban Czuchow mel
lett megkezdett fúrást 2100 méter mélységig mélyítette 
le 67 mm-nyi átmérővel és remélik, hogy még jóval 
mélyebbre is lemehetnek. A porosz kincstár Wesztfáliá- 
ban, Appelhülsen mellett is közel 2000 méterig mélyí
tett le egy fúrást s remélhető, hogy a tudomány érde
kében is legalább oly mélyre fogja mélyíteni, mint a 
Czuchow mellettit.
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55 SZAKKÉRDÉSEK. X
A szénanalizis. Ujabb időben általános a törek

vés, hogy a tüzelőanyagok és különösen a szén forga- 
galombahozatala, illetőleg adás-vétele a kémiai elemzés, 
illetőleg a kalorikus érték meghatározásának alapjára 
fektettessék. E követelmény első tekintetre önként ért
hetőnek és természetesnek látszik, mert egyes speciális 
alkalmazásoktól eltekintve, a szén jóságára nézve a 
fütőérték az irányadó. Kérdés azonban, gyakorlatilag 
megfelelően állapitható-e meg ez az érték? Erre a kér
désre érdekesen felel egy publikációjában a német 
bányaérdekeltség egy irodája (Chem.-Ztg. 1909. 565.1.). 
E szerint a fütőérték megállapítása céljából a kérdéses 
szénszállítmányból először is átlagmintákat kell venni. 
Ez a mmt^vétel úgy történik, hogy minden tonna szén 
után egy telemaroknyi szőhet veszünk s e kis mintákat 
50 tonnánként (tehát 50 próbánként) elkeverve, meg
őröljük. E mintából azután ismét egy 1 kg-nyi port 
veszünk ki, tehát 50 tonna szén után egy átlagmintát 
kapunk. A valóságban azonban ez a minta korántsem 
tekinthető tényleg átlagértéknek, mert a mintavétel 
nagyon is függ az esetlegességektől. Ha ugyanis ugyan
azon szénből ellenmintát veszünk, akkor (kivált ha nagy 
hamutartalmu szenekről van szó), lényeges eltérések 
mutatkoznak, melyek a fütőértéknek 15o/0-át is teszik 
néha. 1 tonna szén ára tehát az eltérő elemzések ered
ménye szerint 12*24—14*40 korona lehet. A helyes el
járás tehát az volna, hogy mindig két mintát vegyünk 
s az elemzések középértékét, vegyük ^tekintetbe; ez 
azonban a költségeket túlságosan megnövelné. De még 
ha e költségektől nem riadva vissza, kettős elemzést 
végeztetnénk, akkor sem vezetne célhoz a melegfejlesz
tőképességnek a szénkereskedelem alapjául való vétele. 
A kalorimetáikus meghatározásnál ugyanis a szenet 
oxigénnel egy zárt edényben tökéletesen elégetjük, s a 
fejlődő meleget mérjük, a mit elméleti szempontból nem 
is kifogásolhatunk. A gyakorlatban azonban az igy 
nyert érték nem sokat ér. A laikus ugyanis azt hihetné, 
hogy racionális tüzelés a teoretikusan megállapított ma
gas melegfejtőképesség a gyakorlatban megfelelőleg 
magasabb fütőértéket, illetőleg elgőzölögtetést jelent. 
Ez azonban egyáltalán nem igy van, mert a kalorimet
rikus meghatározásnál a szenet kvantitative, teljesen 
elégetjük, a mi a levegőe, kazánok alatt való eltüzelés
nél korántsem érhető el. Azonkívül a salak és hamu is 
jelentős szerepet játszik a gyakorlatban s igy történik 
azután, hogy a teoretikusan nagyobb melegfejtőképes- 
ségü szenekkel igen gyakran rosszabb eredményeket 
kapunk a nagy üzemekben, mint a kis fütőértékü, de 
kevés hamut és salakot adó szenekkel. Valóban haszna
vehető értékmérője a szeneknek csak a kazánok alatt 
való elgőzölögtetés eredménye lehet. Ez azonbsn oly 
nagy költségekkel jár, hogy csak rendkívüli esetekben 
vehető igénybe. A szénfogyasztók részéről ajánlott és

követett kalorimetrikus melegfejtőképesség megállapítása 
tehát nem megbízható, mivel alapja, a próbavétel sem 
az. De céltalan is a meghatározás, mert nem adja meg 
a szén gyakorlati fütőképességét, aminek ismeretére 
pedig szükségünk van. E mellett pedig a meghatározás 
kötelezővé tétele céltalanul igen nagy és fölösleges ki
adásokat okozna. A próbavétel és a melegfejtőképesség 
meghatározása egy független és megbízható, nagytekin
télyű állami intézet utján volna eszközlendő, hogy a 
végnélküli perlekedéseknek elejét lehessen venni. Egy 
mintavétel és meghatározás költségei legalább 60 koro
nára rúgnak s igy 1 tonna szén ára kb. 8°/o-al, 1.20 
koronával növeltetnék. Mivel a szénbányaipar nyeresége 
tonnánként csak kb. 1.20 korona, világos, hogy az igy 
származó tehertöbbletet csak a fogyasztók viselhetik. 
Németország széntermelése évente 1350 millió tonna 
lévén, a széntermelés 8%-kal, tehát kb. 130 millió ko
ronával drágulna meg, a mi oly nagy összeg, hogy 
fölösleges kidobása még akkor sem volna megenged
hető, ha a fogyasztók az ujabb terhet magukra is vál
lalnák.

55 ÜZLET, SZÁLLÍTÁSOK. 55
Villamos világítás. A m. kir. államvasutak igaz

gatósága Varasd állomás villamvilágitási berendezésének 
szállítására pályázatot hirdet, amely augusztus 17-én 
jár le. Ugyanekkor jár le a Máv. balassagyarmati állo
másának villamosvilágitás berendezésére hirdetett pá
lyázata.

Elektromos telep létesítésére hirdet pályázatot 
Paks község elöljárósága. Határidő szeptember 30.

Szén és cement szállítására hirdet pályázatot 
Nyíregyháza városa. Ajánlati határidő augusztus 14.

Porosz-szén szállítására hirdet pályázatot a ma
kói kórház ig zgatósága. A szükségelt mennyiség 1000— 
1600 métermázsa pormentes kockakőszén. Ajánlati ha
táridő augusztus 10.

D I Q E 5 T O L
□ Kitűnő hatású emésztő por □
gyomor- és bélbajoknál.
Az emésztést elősegíti, a székletétet 
szabályozza. Orvosi kitűnőségek 
által k i p r ó b á l v a  és a j án l va .
Ára egy doboznak 2 k o r o n a .

Készíti : GLÜCK REZSŐ I Ä
gyógyszertá r a „Fehér ga lam bhoz“

BUDAPEST, VI., Hungária-körut 93. sz.
C^JL^) Kapható minden gyógyszertárban.

(B. 97/50)

Találmányokat szabadalm aztat és értékesít; védjegy és mintaoltalmat kieszközöl az összes

államokban PHTRKY VILMOS Budapest, VI., Teréz-körut 36.
Saját szabadalmi irodák a külföldön : BERLIN W. Leipzigerstrasse 112. f tQ ___ 9 9
PARIS, 58. rue Lafayette, RMJTERDHM, Kaisersgracht 209. ■ (B. a*/*» , c l * , u n  O J -----
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i= r - i Megkövesitő festék '---- ■

„ S A X O G É N “
az egyedüli szer, mely a levegő vagy kémiai befolyás
tól teljesen mentessé teszi, a kő, tégla, czement, mész, 
fa vagy érczet stb., habár azok a szabadban vagy 
vizben vannak is. Nedves vagy salétromos falaza
tokat, lakásokat teljesen és tartósan szárazzá teszi a

megkövesitő festék „SAXOGÉN“.
Nedves diszitéseket nem szükséges levakartatni; 
elegendő, ha azt 2—3-szor befestjük, mi teljesen 
megfelel az állandóan szárazzá maradásnak. 1 kg. 
megkövesitő festék „SAXOGÉN“ 6—7m  ̂bemázolásra 
elegendő. Ezért a legjobb és legolcsóbb szer nedves 
lakások szárazzá tételére. Legjobb fedőanyag pár- 
kányzatok (Facade) részére, melyek leginkább van
nak kitéve a zivataroknak. Elhibázhatatlan és ver
seny nélkül áll a vas elrozsdásodása ellen, a nélkül, 
hogy azt gyakrabban kellene bemázolni. Legjobb 
óvszer a fa rothadása ellen, a fát nem szüksé
ges carbolineummal pácolni. A megkövesitő festék 

„SAXOGÉN“ egyedül valódi csak

WEISKGPF FERENC-nél, Reichenberg, 
W iener-Strasse 69. — Utánzásoktól óvakodjunk.

Viszonteladók kérjenek különleges ajánlatot.
Próbaként 5 :kilós csomagok 5 korona 20 fillér elő
zetes megküldése után küldetnek szét. Utánvételes 
küldemények csakis 50 kilogrammos rendelésen felül 
eszközöltetnek, ezen aluli mennyiségnél az összeg 

előre küldendő be.
Olvasható és lehetőleg német levelezés kéretik.

(B. 84/49) □

1909. évi 1019. szám.

Rrlejtési hirdetmény.
A nagyági m. kir. és társ. bányaműigazga

tóság a „József“ és „Ferencz“ nevű bánya
osztályokban a lóval való vasúti szállításnak 
1909. évi október hó 1-étől 1910. évi szeptem 
ber hó 30-ig terjedő egy évi időtartam ára leendő 
biztosítása czéljából zárt írásbeli és szóbeli 
ajánlatok utján, a nagyági igazgatóság iroda- 
helyiségében 1909. évi augusztus hó 22-én, dél
előtt 9 órakor m egtartandó árlejtést hirdet.

Vállalkozók felhivatnak, hogy 1 koronás 
bélyeggel ellátott, borítékba zárt ajánlataikat 
egyszáz (100) korona bánatpénz csatolásával, 
legkésőbb f. évi augusztus hó 20-áig alulirt 
bányaműigazgatósághoz nyújtsák be.

Jelenlegi, vállalkozótól, a mennyiben meg
felelő kézízáloggal le van kötve, bánatpénz nem 
követcltetik.

Az „árlejtés, valamint a kötendő szerződés 
feltételei az igazgatósági irodában, Nagyágon, 
bárm ikor betekinthetők.

M. kir. és társ. bányamüigazgatóság.
Nagyága 1909. julius hó 30-án.

Sziklay,
B. 132/22. m . k ir . b á n y a ta n á c s o s .

FÉRD. WICKE, 
BRRMEN

gyűjtőeszközök gyára.
Sürgönyczim: Amorces. Telefonszám 391.

Mindenféle gyujtózsinorok 
bányabiztonsági l á m p á K  részére,

úgyszintén Amorces és 
ZSebgyujtÓ- Amorcés-szalagok 
szerszámok gyermek
részére stb. pisztolyok részére.

Főaknász
barnaszénbányánál felvétetik. Csak hosszú gyakorlat
tal birók jelentkezzenek. Az oláh nyelv ismerete kí
vánatos. Ajánlatok az eddigi működés részletes ismer
tetésével a lap kiadóhivatalához küldendők „Erdély“ 
b. 125/32) jelige alatt.

DRENSTEIN és KOPPEL
^  IPARVASUTAK GYÁRA BUDAPEST fl

IRODA: GYÁR: aj.
YI., Andrássy-ut 102. Pusztaszentlőrincl nyaraló |

lí

£9

g Kotrógépek, bányakocsik, billenőko- 
|  esik, forditókorongok gyártása. Bánya- |  
|  sinek, kerékpárok, csapágyak szállítása. 3  

(s Mintaárjegyzék ingyen és bérníentve.
W (B 17/4/II)

Schottola Ernő gyáros
Budapest, Váczi-körut 13. és 53. sz.

|  Vízmentes ruhák J Ä Ä Ä E  I
Bányászkabátok darabja K 15.50 V

® Bányásznadrágok » 11.— X
A Bányászkalapok 3.60 £
th Bányáscséklyák „ „ 2.60 ^  % (B. 117/32/n.) Elsőrendű minőség.
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1020/1909.
A

Arlejtési hirdetmény.
A nagyági m. kir. és társ. bányaműigazgatóság 1909. évi szeptem ber hó 1-étől 1910. 

évi szeptember hó 1-éig szükséglendő, Diesel-mótor üzemben tartásához alkalmas 1500 m éter
mázsa első minőségű nyers petróleum  és a bányaművekhez világítási és gépkenési czélokra 
megfelelő, idegen, rondító anyagoktól teljesen m entes 24 m éterm ázsa faggyú, utólag m eg
határozandó időközökben való szállításának biztosítása czéljából, nevezett bányam űigazgatóság 
irodahelyiségében folyó évi augusztus hó 25-én délelőtt 10 órakor m egtartandó árlejtést hirdet.

A fent kitüntetett anyagmennyiség nagyobb vagy kisebb is lehet s igy vállalkozó esetleg 
pótm egrendelést is tartozik elfogadni.

A megajánlott árak a dévai vasút állomáson, tehát bérm entes szállítással legyenek 
értendők.

^  A vasúton .történendő esetleges károk a szállítót fogják terhelni.
Minden részlet vételára a szállítás kifogástalan befejezése után, 6 heti határidőn belül, 

szabályszerűen bélyegzett számlák és illetve nyugták ellenében fognak kiegyenlittetni.
Felhivatnak tehát mindazok, kik az árlejtésen részt venni óhajtanak, hogy m agyar 

nyelven irt s egy koronás bélyeggel ellátott, az anyag honnan való szárm azását is magában 
foglaló borítékba zárt írásbeli ajánlataikat a m egajánlott összeg 5% -ának megfelelő bánat
pénznek készpénzben vagy elfogadható értékpapírban való csatolásával f. évi augusztus hó 
20-áig az alantirt czimhez nyújtsák be.

M. kir. és tá rs . bányaműigazgatóság.
Nagyág, 1909. julius hó 30-án.

S z i k l ä y ,
B. 133/32. m . k ir . b á n y a ta n á c s o s .

MÉLYFÚRÁSOK
legnagyobb mélységig, a legmesszebbmenő garancziával.

F U R Ó B E R E N D E Z É S E K  GYÁRTÁSA
mindenféle rendszerre, kézi és gépüzemre.

K Ü L Ö N L E G E S S E G :
„RAPID“ furókalapácsrendszer szabadal
mazott magfuró rendszerünkkel kapcso
latban, a u t o m a t i k u s  magnyeréssel.

Saját szerkezetű, gyakorlatban kitűnően bevált

■■■■■ fúrómotorok. ■■■■■ 

Gázmotorok bármily czélra.

Mélyfúró és Motórépitő Betéti Társaság

TRAUZL ES TARSA EZELŐTT í

F A U C K  & CO.

BUDAPEST, IX....................................  WIEN, IV|2.,
(B. 95/29.)

ULL0I-UT 25. HEUGASSE 80.
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^  H E C K E L  E R N Ő
K. F. TÁRS, SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK GYÁRA

SAARBRÜCKEN, GLEIWITZ, PARIS, CHARLEROI, SHEEFFIELD

=  É P Í T :  =
Sodronykötélpályákat, Végnélküll kötél- és Koepe-Heckel rendszerű
elektromos függövas- lánczvontatásu szállító- szállítógépeket, v i t  lá -
u takat minden teljesít- berendezéseket. Vág- k á t ,  r a k o d ó b e -
menyre és nagyságban, gonrendezö telepeket. r e n d e z é s e k e t .

Magyarországi vezérképviselő:

Gunszt és Székely
BUDAPEST, VII., Damjanich-u. 36. Telefon 161—34-

HAZAI GYÁRTMÁNY!
(B. 16/11)

24873. sz. 
A5. Pályázati hirdetmény.

Alulirt igazgatóság a vajdahunyadi gyárban építendő 2 darab Cowper léghevitőhöz 
szükséges

m integy 5900 q I. minőségű (38o/o A I2O3 és 33—34 Segers)
3100 q II. „ (36% A I2O3 és .32—33 Segers)

„ 500 q III. „ (33% AlsOs és 30—31 Segers) 
chamotte tégla, továbbá mintegy 940 q I. minőségű és 460 q II. minőségű chamotte - habarcs 
szállítására ezennel pályázatot hirdet.

A chamotte téglák egyenletesen kiégetve, éles élekkel és sík lapokkal, a vonatkozó 
rajzok szerinti m éretekkel szálfitandók, azokon Képed égőknek; vagy olvadás jeleinek mutatkozni 
nem szabad. —

Az össznyomási szilárdság cm2-ként 18 kilogramm. "A m éreteknél max. +  2% , a lapok 
és szögeknél max. +  i%  ingás van megengedve, az A1203 tartalom  pedig az előírtnál V20/o-kal 
lehet kevesebb.

Minden egyes tégla a m egrendelésben közlendő jellel lesz tartósan és szembetűnően 
megjelölendő és pedig olyformán, hogy a téglák az építés helyén minden nehézség nélkül, 
jel és minőség szerint osztályozhatók legyenek.

Az itt felsorolt feltételeknek meg nem felelő, valamint üres téglák nem fognak átvétetni.
Egyebekben az általános feltételek határozmányai lesznek mérvadók, melyek pályázó 

czégeknek díjtalanul átengedtetnek.
Azonkívül köteles lesz a ezég az esetleg meg nem felelő minőségű téglák szállítása 

következtében származható üzemzavarokkal kapcsolatos költségek viseléséért garantiákat 
vállalni. Bánatpénz letételétől ez esetben eltekintünk.

Az egy korona bélyeggel ellátott ajánlatok „Ajánlat Cowper téglákra 24873. számhoz“ 
külezimü és lepecsételt borítékban bérm entesen legkésőbb f. évi augusztus hó 18-ig alulirt 
igazgatóságnak beküldendők.

Az ajánlatban az egységárak 100 kgként bérm entve helyt Vajdahunyad állomáson 
értetődőleg adandók meg.

A lehető legrövidebb szállítási határidő adandó meg és pedig az egy-egy Cowperhez 
való anyagnak egymásután leendő szállítása esetére, továbbá mindkét Cowperhez való anyagnak 
párhuzamosan leendő szállítása esetére, tájékozásul megjegyezvén, hogy az első Cowperhez 
való anyagok lehetőleg folyó évi szeptem ber végétől folyó évi november közepéig, a második 
Cowperhez valók pedig esetleg jövő év elején lesznek szállitandók.

Az ajánlott anyagokból 1—1 megfelelő minta legkésőbb augusztus hó 18-ig bérmentesen 
küzvetlenül a vajdahunyadi gyárnak beküldendő.

Az alulirt igazgatóság fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között 
szabadon választhasson, továbbá, hogy az ajánlattevőt tetszés szerinti részm ennyiség szállítá
sával is megbízhassa, melynek szállítását az ajánlattevő az ajánlott árak és feltételek mellett 
elfogadni köteles, ha csak ajánlatában ennek ellenkezőjét ki nem kötötte.

Budapesten, 1909. augusztus hó 2-án.

B 135/32. M. kir. állami vasgyárak központi igazgatósága.
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Takarékoskodjék!

A gummitalp
Cipőre, 
elviselt, 
talp és

Sárcipök

Takarékoskodjék!
háromannyi ideig eltart, mint 
a bőrtalp és sarok, eltekintve 
elismert óriási előnyeitől, 

csizmára, ha annak talpa már 
esetleg lyukas is, uj gummi- 
sarokkal ellátva 5 korona ,  
javitása (vulkanizálás) forrasztás ut
ján. Kizárólag f o r r ó  u t ó n  való 
vulkanizálás. —  

Mindenfajta tömlők és csövek ha rosz- 
szak, ismét használhatóvá válhatnak. — 
Pneumatik javítások és uj antiderapant 

-■ - felvulkanizálás. :____  .
A u t o m o b i l  és k o c s i - p n e u m a t i k  javítása.

„ A U T O M O B I L I A “
Elsö-magyar gummi javitó és vulkanizáló műhely. 

Tulajdonos: KEMÉNY IGNÁCZ
Budapest, VII. kerület, Vörősmarty-utca. 20 

(B. 38/14) TELEFON 05—08.

Vízmentes

övvel és lovagló sliccel.

.ti legjobb védekezés szél 
és v ihar ellen.

III. minőségű, kámzsával 
9 m árka.

II. m inőségű, kámzsával 
11 m árka.

minőségű, kámzsával 
15 m árka.

Vízmentes munkás sátrak.

Az 5 évvel ezelőtt 
szállított 600 kör
gallér és köpönyeg 
minden tekintetben 
megelégedésemre 
szolgált, mert 
vizhatlanságukat 

és tartósságukat tö
kéletesen megtar
tották.

Berlin-Moabit, 
május havában 

C. BOLLE.

Hibernia kohó köpenye
gek kitünően beváltak.

Loden ruhák. Kocsi- és lótakarók, Auto-ruhák.
C satornajáró  gummi csizmák Körgallérok

80 90 100 cm. hosszú 75 80 90 100 110 120
m árka 6.50, 6 75, 7.50, 8.50 9.75, 11.50párja 30 34 37 m árka

(B. 15/52) FÉRD. JAKOB Köln H.

Bánya-; kézi- és zseblámpákat,
kizárólag újból tölthető accumulátorokkal 
ellátva ajánl igen nagy v á l a s z t é k b a n

S Z I K L A I  É S  T Ä R S H ,  B U D A P E S T
VII., BHROSS-TÉR 13. « TELEFON 44  29. (B. 69/34)

.Standard1
műszaki kereskedelmi 

részv -társ.
ezelő tt

Pick és Winterstein 
Kuschnitzky és

Grünhut
cs. és kir. udvari szállítók.

BUDAPEST,
VI., T eréz-köru t 21.

FIUME,
Palazzo Adria.

Szállít:

olajokat,
szerszámokat,

csigasorokat,
emelőgépeket

és az összes m űszaki czikkeket. 

Á rjegyzék ingyen és bérm entve.
B. 40/16)

K om binált k Ö Z 6 t f U  T O ^ C p  kézi és gépuzem re
X ra eliu s rendszer“

Kéz* u z c m KTn uzcm .

Fúró m agok
kőszén íormatióbftl

Nélkülözhetetlen
b ányák n ál, ak nák n ál, k őb án yák n ál, m ész  éff cem en tm ű vek n él, m in d en féle  eg y é b  
fú rá so k n á l. M inden irányban  fúr 250  m . m ély ség ig , ső t m élyeb b re Is.

A furómagok épek s igy az átfúrt réteg hü képét nyerjük .
Igen nagy 'e lje s itm én y  E gyszerű  é s  szilárd  Nem  ig én y e l ja v ítá st.

Legkisebb eröfogyasziás
(10 m*d or.inkcnt)

Térfogata kicsi
(2 x 1 x 2 m)

Saját rendszerű
gyémánt foglalat, kic
serélhető  ércfészekkel. 

Igen kli gyéqiánl 
elhasználás

.ycmánt furókoVcns

Ucnfinmoto' üzen

LANGE, LORCKE & Co.
m ■ Sürpönyoim;

Távbeszélő 34. g y ém án t szerszám  gyár Unge Urket Brieg Bei> BresItn.
Brieg, 13 Bez. Breslau.

(B.69/34)
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TELEFON 9 8 - 3 2 surgonycim: b a r se l

= EGYED= 
ÁRUSÍTÓ

BUDAPEST
V.,VÁCI-UT 14.

t?~
A kkum ulátorok gyára

Längstem és Klein, Aussig
Csehország.

„M ONTANA“
villamos bánya biztonsági lámpa 
bányákba és tűzveszélyes helyek 

részére alumíniumból. 
Üzembiztonság! Súlya V/2 kg.

Égési időtartam 12 óra!
Felcsato lható  tartá ly  bányák részére, a a a a  
a a a a a a a a p a  A kkum ulátorok m inden célra.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
(B. 42/31)

P A P  A U KE L
okleveles m agán bányam érnök iro d á ja : 

NnGYVÄRRD, LÜK ÁCS QYÖRGY-UTCR 54.
E lválla l kül- és bányam éréseket, három szögeléseke t, ly ukasz tás i m é
réseke t, adom ányozási m éréseke t, térképek és kérvények sze rk esz té 
sét, zár tku ta tm anyok  fek te tésé t és  beje lentését, idegen b án y ák  és 
k u ta tások  m egvizsgálását, szakvélem ények m egadását, b ányavéte l 
vagy e lad ás  közvetítését, bánya és erdei v asu tak  k im érését és épité- 
sét, fe lőrök  á lta l veze te tt bányaüzem ek időnkénti m eg tek in tésé t és 

e llen ő rzésé t, k u ta tások  v eze tésé t stb . stb .
(B. 24/17)

%
Leggyorsabb aknamélyitést I
vizdus hegyirétegeken át, mindenféle ^ 
mértékben végzek jótállás mellett. Sa- $

r W
já t kiviteli módszer. Költség megtakarítás. w

Képviselő kerestetik.
*

Carl Etzrodt i
Sangerhausen, Thüringia.

(B. 77/22)

■

nagykereskedés bányászati czikkekben

B U D A P E S T , V ., K Á L M Á N -U T C Z A  21. SZ Á M .

Bányalégszellőztető csövek -  ^ 

Felvonó-, daru-, csigasor- és egyéb lánczok 

Ruggyanta áruk, tömlők, géptömitőanyagok 

Villanyfelszerelési czikkek, izzólámpák 

Bánya- és műhelyszerszámok, gépek 

. A k i n c s t á r i  k ő s z é n b á n y á k  s z á l l í t ó j a .  .
(B. 59/13)
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