
X. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1915 FEBHUÁK 31. s. SZÁM.

DAS BERGWERKE
W  MEGJELENIK MINDEN VRSRRmP.

ELOriZETESl ARA:
EGÉSZ ÉVRE . 16.— K | ÉVRE 

NEGYED ÉVRE 4—  K
8 - K

KOSZERKESZTO:

DR- BISCH1TZ BÉLA
ÜGYVÉD.

ERSCHEINT J E P E N  S 0NNTÁ67 #
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

BUDAPEST, V., SAS-UTCA 20.
TELEFON 108—Uü.

HIRDETÉSEK mm, SZÁMÍTÁSSAL DÍJSZABÁS SZERINT.

A fémek és ötvözetek lefoglalása.
A háboruviselés nagy érdekei a végső cél biz

tosítása érdekében arra kényszeritették a kormányt, 
hogy bizonyos fémek és ötvözetek lefoglalását el
rendelje.

Az erre vonatkozó három rendelet egyes temek 
és ötvözetek készleteinek bejelentéséről, ezeknek hadi 
célokra való felhasználásáról, továbbá a hadi célokra 
lefoglalt fémek és ötvözetek bizonyos mennyiségének 
a tulajdonos rendelkezésére való bocsátásáról szól.

Amint tudjuk, fémbányászatunk és fémkohásza
tunk, kivéve a vasbányászatot és kohászatot, már 
béke idején sem képes fedezni országunk bizonyos 
fémekkel és ötvözetekkel való ellátását. A fémbeho
zatal a háború következtében sok esetben nemcsak 
nagy akadályba ütközik, hanem egyenesen lehetetlen 
is, azért a köteles, előrelátó gondosság indokolja a 
kormány intézkedését.

A hadviselés bizonyos fémek és ötvözetekből 
tetemes mennyiséget használ fel a céljaira, ezeknek 
a fémeknek és ötvözeteknek a hadviselés céljaira való 
lefoglalása a legnagyobb mértékben indokolt.

A kormány intézkedésénél tekintettel volt arra, 
hogy a lefoglalt fémekből és ötvözetekből a szüksé
ges mennyiség a magánipari termelés, gyártás cél
jaira a tulajdonosoknál maradhasson.

Azért nem kell bejelenteni az alumíniumból 20 
kg.'Ot, az antimonból 10 kg.-ot, ólomból 100 kg.-ot, 
elírom és ferrochrómból 10 kg.-ot, vörösrézből 30 
kg.-ot, az 58 százalékos vörösréztartalmu sárgarézből
10 kg.-ot, kisebb vörösréztartalmu sárgarézből 200 
kg.-ot, molybdän és ferromolybdanből 10 kg.-ot, 
nikkel és ferronikkelből 1 kg.-ot, vörösfcmből 200 
kg.-ot, vanádium és ferrovanádiumbóf 5 kg- ot, 
wolfrám és ferrowolfrámból 10 kg.-ot, ónból 10 
kg.-ot, a 85 százalék vagy több ónt tartalmazó öt
vözetekből 20 kg.-ot, kevesebb ónt tartalmazó ötvö
zetekből 50 kg. ot, uj fehér bádoglemezből 100 kg. ot.

Ércét, kohó félterméket, ócskaanyagot, ipari hul
ladékot, egyéb hulladékot és hamut a sulymennyi- 
ségre való tekintet nélkül be kell jelenteni. A beje
lentés a nevezett fém- és ötvözetkészletek területén 
illetékes elsőfokú iparhatóságnál történik.

A lefoglalt és szakértői vélemény alapján hadi 
célokra alkalmasnak talált készleteket a tulajdonos 
az átvételig köteles megőrizni. A várakozásért a be
jelentés napjáig minden hónapért az átvételi ár fél 
százaléka, mint téritmény jár. Nem teljes hónap azon
ban nem számittatik.

A bejelentett, de igénybe nem vett fém- és 
ötvözetkészletért a rendelkezésre bocsátás napjáig

minden napra jár térítés, amely a becsérték évi ki
lenc százalékának alapul vételével számittatik ki.

Ha a készletet a kormány a bejelentéstől szá
mított három hónapon belül végleg át nem veszi, 
azzal a tulajdonos szabadon rendelkezik. Ebben az 
esetben neki a már említett térités jár.

A tulajdonos kérelmére a kereskedelmi kormány 
a birtokában levő készleteket egészben, vagy részben 
szabad rendelkezésére bocsáthatja. Ebben az esetben 
a tulajdonosnak semmiféle térítésre nem lehet igénye.

A kormány az alumíniumból, antimónból, chróm- 
és ferrochrómból, vörös- és sárgarézből, molybdän- 
és ferromolybdanből, vanádium- és ferrovanádium- 
ból, wolfrám- és ferrowolfrámból, ón- és ónötvöze
tekből a magyar szent korona országaiban f. évi 
február hó 7. napján a kohóból nyert nyers fém 
alakjában meglevő említett anyagok készleteit, to
vábbá a felsorolt fémek és ötvözetekből az érc, fél- 
termék, ócska anyag, ipari hulladék és hamu alak
jában meglevő mindazon készletet, amelyet az 
504/1915. M. E. számú rendelet értelmében leg
később február hó 18. napjáig be kell jelenteni, 
hadicélokra igénybevettnek jelentette ki.

Ezek a fém- és ötvözetkészletek február hó 
7-től kezdve el nem idegeníthetők és fel nem hasz
nálhatók a kereskedelmi minisztérium engedélye nélkül.

A lefoglalás nem terjed ki azokra a készletekre, 
amelyek a katonai igazgatás megbízásainak teljesíté
sére feltétlenül szükségesek. Úgyszintén azokra a 
készletekre sem, amelyek az áitami müvek, a posta 
és távirda, az államvasutak, valamint a hadimüveletek 
területén levő más vasút birtokában vannak.

Az említett fémekből és ötvözetekből bizonyos 
százalékot a tulajdonos feldolgozhat saját üzeme cél
jára, de ez a mennyiség a rendelet I. pontjában meg
határozott mennyiségnél nagyobb nem lehet.

A hulladékok, ócskaanyagok és féltermények 
kohósitása meg van engedve, de ezek a kereskedelmi 
miniszter engedélye nélkül el nem idegeníthetők, sem 
fel nem használhatók.

Vas- és acélgyártással foglalkozó üzemek vas-, 
acél- és alumíniumgyártására a folyó évi április hó 
végéig szükséges készleteik nincsenek lefoglalva.

A saját vagy idegen üzemek fentartására és ja
vítására elkerülhetetlenül szükséges fém és ötvözet 
mennyiségek felhasználhatók, de az így nyert ócska 
anyagokat, ha legaláb 20 kg. súlynak, a katonai ha
tóságnak kell átadni.

Ez a rendelet is megerősít bennünket abban a 
feltevésünkben, hogy a háború még el sem múlik s 
a hadügyi vezetőség közbe lép, hogy érceinket leg
alább olyon mértékben bányásszuk ki, mint amilyen
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mértékben arra a honvédelem nagy céljai érdekében 
szükségünk van.

Ha nem tévedünk az állami fémbányászat már 
ebből az okból is egészségesebb lendületet fog nyerni 
a béke után.

HAZAI HÍREK. ^
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetésük lejárt, hogy elő
fizetésüket meghosszabbítani szíveskedje
nek, nehogy a lap további küldésében 
fennakadás történjék.

Személyi hir. Kedves kötelességének lélekemelő 
hangulatban és lelkesedéssel tett eleget a Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület f. hó 15-én tar
tott választmányi ülésén, amidőn világhírű tudós 
tagját, Lóczy Lajost 40 éves irói jubileuma alkalmá
ból a Magyar Földtani Intézethez intézett átiratban 
üdvözölte. E jubileum alkalmából a Magyar Földtani 
Társulat a nemes tudást a Szabó József-érenimel, 
a Magyar Földtani Intézet tisztviselői kara pedig 
aranytollal ajándékozta meg.

Hőseink. Sebesüléséből felgyógyulva, hadiszolgá
latra ismét je len tke ze t t : Bengya Romulus, Boia Péter, 
Csóra Tamás, Koroi Ábrahám, Napó Miklós, Rác« 
László, Rád Gábor, Sóit. Miklós, Yésza György abiud- 
bányai bánya- és fémkohó hiv. munkások, továbbá 
Filusz István s Tuharszky János zalatnai fémkohó- 
munkások.

Megsebesülve kórházban ápoltatnak Nikora Sza
bin fémkohó altiszt, kétszer sebesült meg az ész*fc 
harctéren, először a lábát lő;tck meg s a felsőausztriai 
Velsben ápoltatott, másodszor pedig a hátát lottó t át 
s ezidőszerint Pilsenben fekszik.

Kápra Mihály fémkohómiinkásnak a bal kozót és 
lábát lőtték át az északi harctéren.

Plecsinta Sándor a déli harctéren kapott súlyos 
lábsebével a belovári kórházban fekszik.

Hadifogságba k e r ü l t : Nermága Pamfil fémkolió- 
munká8 állítólag orosz hadifogságba esett.

Hadba vonultak A Felsőmagyarországi bánya- 
és kohómü r.-t. kénesd-tekerői m üveitől: Angyal Miksa 
segédmérnök s Farkas Emil raktárnok, bevonult nagy
számú bányamunkásairól megfelelő Összeállítás eddig 
készíthető nem volt.

Az abrudbányai m. kir. bánya- és fémbeváltó 
hiva?al alkalmazottai közül Pantó Dezső rn. kir. 
bányamérnök, Patsch Ferenc és Kreffiy Mátyás m. 
kir. bányagyakornofcok, Náczy Kálmán, Lupu Simon, 
Márkos Sándor és Lovász Károly altisztek s végül 
Alb Demeter, Almosán Emil, Anka Pé-er, Avrám Péter, 
ifj. Almcsán József, Balázs Károly, Bobár László, 
Barta Sándor, Boldás László, Bahulz János, Brasko- 
vicza Miklós, Bogdán Manó S., B bár Tivadar, Bengya 
Romu’us, Boia Péter, Burián Demeter, Burián János, 
Botár Szilárd, Bálint Péter, Bengya Miklós, Csóra 
Tamás, Dávid Pál, Dáncs József, Dávid Samu, Dru 
raus Samu, Fortuna Miklós, Furdui G y ö rg y i, Furdui 
László, Felea Sándor, Furdui Demeter, Gál Sándor, 
Golgoc József, Túrán György, Golgoc János, Golgoc 
Jób, Gruber András, Golgoc József, Golgoc Péter, 
Gábor János, Gruber József S., H ebegján József, 
Joszim Mjklós, Joszim Mózes, Jován György,, Kóbori 
János, Krpíl Manó, Korai Mózes, Korai Ábrahám, 
Kötésár Eerenc, Kovács András, Korai Miklós, Kotya 
Vazul, Lup József, Marosi Mihály, Ml agy in Sándor, 
Matora Bazil, Márián József, Micza Dávid, Morár 
József, Morár Sándor, Mara György, Mara Sándor,

Miklya Sándor, Nikora János, Napó Simon, Nikit i 
Szilárd, Nikora Mózos, Napó Miklós, Nikora János, 
Oniszie János. Onya Jenő, Obvégor Gyula, Opris; 
János, Ölni Miklós, Pap Albert, ifj. Péteri Sándor, 
Pécs Samu. Pa kurár Miklós, Papp Sándor, Rács 
László, Riedl Gyula, Rád Gábor, Brit Miklós, Szekeres 
G.iÖiyy, Szues Sándor, Szabó Miklós, Scrbán János, 
Szentkirályi János, Scrbán Szabin, Székely Mózes, 
Szikoi József, Szucs Miklós, Schuch János, Schuber 
Sándor, Székely Pál, Tóm a Miklós, Todorucz Se!) os
tyán, Tarmis János, Vuzsgya Demeter, Vaszi Jáno?, 
Veszinka Illés, Yésza Miklós és Vésza György bánya
munkások.

A zalatnai m. kir. kohómütől, vegy elemző tül. é-s 
_ «.ám ve vő sós tői Tar István kohó mér nők. Surjánszki 
Vilmos kohómérnök, továbbá G úri ez a Aron, Schwäre 
Menyhért és Grolberth Ottó hiv. tisztek. Kuhajda Fe
renc, Nikora Szabin és Miszovics István kohóaltisztek, 
végül Ribolár Jáuos, Keller József, Lesrindi Pál, Vass 
Imre, Nidikán József, Pap Péter, Brnak György, 
F i:usz István. Szabó János, Tucharszki János, Kovács 
József, Ka rabé ez György, Tanús Miklós, Gráva Atyim, 
Hóra György, Pap János, Jepurc Miklós, Kapra 
Mihály, Piecsinta Sándor, Nermága Pámfi1, Bireutz 
István, R eeiinta Mik'ós, Teniszláv Tódor, Kimpián 
Sándor, Bulsa Jáno^, Timhusz Géza, Uiszika Péter, 
Nojlca Áron, Paul YaszalL Fonc-" Miklós. Paskuletz 
Péter, M arván Simon, Boka János, ifj. Teniszláv Cm örgy 
a liniki, Paskuletz Miklós, Lórin ez József. Kensch 
László és Pethe Sándor m. kir. fémkohónninkások.

A Budapesti Osztály közgyűlése. Az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Budapesti 
Osztálya f. hó 27-én az Erdészeti Egyesület Alkot
mány-utcai székházában rendes évi -közgyűlést tart. 
A közgyűlés tárgya Zsigmondy Árpád elnök meg
nyitó értekezése Görögország bányászatáról. A köz
gyűlés tárgyát képezi továbbá a titkár és a pénztár
vizsgáló bizottság jelentése s a jutaíomdijbiráló- 
bizottságnak megválasztása. Tárgyalásra kerül Andreics 
János min. tanácsos indítványa az anyaegyesület 
otthonának felépítéséről. A gyűlést társasvacsora kö
veti a Schuller-féle vendéglőben.

Salgótarjáni Köszénbánya Részvénytársulat mér
lege. A Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársulai 
most teszi közzé zárószámadását az 1914. üzleti év 
végéről. Eszerint az elmúlt év 68,635.124 korona 
egyenleggel és 4,917.517 korona tiszta nyereséggel 
zárul, amelyben az 1913. nyereségmaradvány is szerepel

A fő zárószám ad ás szerint a társaság vagyon
kimutatása a következő tételekből áll : Beszerzés, épít
kezés és beruházás számlája: A bányák crté^e Salgó 
tarjánban, Kistereimén, Pálfalván, Soiiryón, Petio 
zsényben, Vulkánban stb. 12,553 042 korona 84 fillér. 
Ingatlanok leltára és anyagok  Berendezések, gépek 
cs leltárak 27.281.200 korona 55 fillér. A föle!bi; tokok 
Salgótarjánban, Baglvasalján, Zagyván, Inaszón. E'esen, 
Potrozsényben, Vulkánban stb. 1.890.140 kor. 11 fillér. 
Letárolásra megvett erdők 958.972 korona 15, fillér. 
Üzemi anyagok 1,947.706 korona 64 fillér. Élelmi
szerek 1,101 557 korona 12 fillér. Szénkészlet 50.(304 
korona 84 fillér. Összesen 33,335.337 korona 41 fillér 
Pénztár és értékpapírok : Pénztárkészlet Budapesten 
244.378 korona 53 fii ér. Pénztárkészlet Salgótarjánban 
és Petrozsényben 202.905 korona 08 fillér. Betétek 
pénzintézeteknél 2.528.939 korona 30 fillér. Értékpapírok 
(magyar koronajiradék, záloglevelek, részvények, rész
vény jegyek) 12.343 812 korona 85 fillér. Letétek érték
papírokban 537 795 kor. 32 fillér. Összesen 15,857.832 
korona 01 fillér. Adósok Szén vásárlók tartozása és 
különféle adósok 4,027.071 korona 71 filier. A hivatal 
nokok nyugdíjalapjának értékpapírjai és ingatlanai 
2,860.940 korona 17 fillér. Főösszeg 68,635.124 ko
rona 17 fillér.

Teher:  Részvénytőke: (110.000 darab részvény 
a 300 korona} 22,000.000 korona. Tartalékok : Leírás
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tartalék-számlája 14,811.114 korona 04 fillér. Tartalék
számla 19.705.241 korona 75 fillér. Tartalék-értékpapírok 
árkülönbségéért 285.425 korona GO fillér. Kétes köve
telések tartaléka 178.000 korona. Tervezett uj befekte
tésekre szánt külön tartalék 419.780 korona 52 fillér. 
Összesen 35.399.562 korona 87 fül--r. Hitelezők Külön
böző hitelezők 2,101.182 korona 24 fillér, Hátralévő 
in un kábé ek 1914 december hóról Salgótarjánban és 
Petrozsény ben 332.688 korona 26 fillér. Hátralévő osz
talékok és részvénytőke visszafizetések 2377 korona. 
Az igazgatóság és a hivatali okok jutaléka 407.420 ko
rona 07 fillér. Letétek értékpapírokban 537.795 korom  
32 fillér. Összesen 3,441.462 korona 89 fillér. A hiva- 
lalnoko'i nyugdija'apja 2,870.581 korona 13 fillér 
Nyereség és veázíeség-számla Tiszti jövedelem az 
19L3. évi maradvánnyal o.yiitt 4 917.517 kor 23 fillér. 
Főösszeg 68.635.124 korona 17 fi lér

Ny er es *g - és v es zt es ég i> z -Á m / a j 014. évre. Ta r- 
tozik : Adókért 581 701 korona 38 fillér. Leírás a gépek, 
eszközök és egyel.) üzlet felszerelés elhasználása í'oly án 
beállott értékcsökkenésért 1,200.000 korona. A tartalék- 
alap növeléséért 400.000 korona. Hozzájárulás a nyug
díjalaphoz 50.000 korona. Társpénztári járulék 215.000 
korona. Hozzájárulás a Ohorin Ferenc dr mnukás- 
uyermekeket segítő alaphoz 25.000 korona. Jutalékok 
a í igazgatóság és a hivatalnokok rés /érő 407.420 ko 
róna 07 fillér. Tiszta jövedelem az 1913. évi marad
vánnyal együtt 4,917.517 koront 2-8 fii lér. Főösszo^ 
7,856 638 korona 73 fillér Követel Marad ány 1913 ról 
1 110,736 i-oroi a 63 fillér F tékp pirók és takarék- 
pénztári betétok kamata 431.411 korona 77 fiilér. Föld
birtokok jÖvedehne 243.927 ko;ona 07 fi lér Bánya 
j-ved-lme 6 070.563 korona 26 fillér Összesen 6,745.902 
korona 10 fillér. Főösszeg 7,856 638 korona 73 fillér.

Uj földgázvezeték» Medgyesen a háború kitöré
sekor a földgázvezeték munkálatai és a földgáz ki
használására megindult tárgyalások is abbamaradtak. 
Most — mint bennünket értesítenek ismét napi
rendre kerül a földgáz. Erzsébetváros ugyanis 
földgázt villanyfejlesztésre akarja fölhasználni és 
villanytelepet akar létesíteni vagy Segesvár, vagy 
Medgyes városával együtt. Ezt megelőzőleg kiépítik 
a földgázvezetéket. A villanytelepre rövid időn belül 
Erzsébetváros kiírja a versenytárgyalást.

Osztrák petróleumgyárak divídendája. X, iy  eklő 
déssel várják illetékes szakkörök a petroleu ilala 
tok mérlegeit, amelyek közül az első kettőt ni ár 
publikálták. A Trzebinia petrólenmvállalaf, mint •<■ z 
elő ő évben, most is öt százalékos dividendát fog 
fizetni. Az Első galíciai petroJeumgyár rí. nem fizet 
o*zfalékot, holott az előző évi divídendája hét szá
zalék volt.

Jótékonycélu kabaré. A zólyombrézói kir. vas
gyári olvasó* társaskör vigalmi bizottsága a Vörös 
Keres :t-Fgylet ottani fiókja javára február 14-én a 

vi_ dísztermében nagyszabású kabarét 
A kabaré anyagi sikere mint értesülünk 

Jmenyes volt Február 16-án pedig ugyanezen 
a mozi-estélyt rendeztek vasgyári

vigad obi
Szénszáll í tás Budapestre. A Máv igazgatóst 

vett érlesülé., sze int Bucid pestre a s< éa szállítás 
lendülete vett. így a múlt hót folyamán az összes 
budapesti ál’o;. ásókra az ike célokat szo!gáló
küldeményeken kivül vatu'on és vizen 197 750 méter* 

ázsa idegen és 154,700 m-te \názsi hazai szén érkezett. 
Megszűnt aerogengázgyár .  Finály  Károly Lipót

is e - r o g e i j g a z g y á r a  m e _  S ' ü n t .

Közgyűlés. A Hungária mészipar részvénytársaság 
február 28-án tartja meg Vili. évi rendes közgyűlé
sét a következő napirenddel 1. Az igazgatóság és 
a felügyelöbizottság jelentése az 1914-ik üzletévrol.
2. Az 1914. évi zárszámadások és mérleg előter
jesztése és határozat a nyereség hováforditása iránt.
3. A feirnentvény megadása az igazgatóság és fel- 
ügyeiőbizottság részére. 4 A felügyelőbizottság meg
választása. 5. A felügyelőbizottság 1915. évi tiszte- 
leídijának megállapítása.

Szállítás. 'löd&raU. A wieni k. k. Xordw st 
bahn igazgatósága versenytárgyalást hírdut a nimburgi

dv számára szűkké cs egv #0 tóm villamos
hajtású futódaru, e<2Y o tonnás haívinmotoios. villamos 
hajlású uh szál itására. Biztosításul az ajánlati 

"'szeg öt százaléka fizetendő le. Az előirt mintr' 
^‘készteti, kellően felszerelt bélyeges ajánlatok lepe

csételt bontókban megfelelő felírással legkésőbb /eb- 
m é r  27 /g déli J~ óráig nyuj aridók be. Vashid. 
A nauerr kir. vasúti építészeti hivatal a Xauen állomás 
közelében, a ha^bur^i álon építendő vasúti hldvcss 
félszer ke ek száll itására és felépítésére nyi Ivaros 

’def. A pá’yáziti fel tété’ek és rajzok az 
cpi: álnál megtekinthetők, hol bővebb felvi
lágosítás is j  vei he' A feltétfüzet 75 pfennigért a 
rajzok 1.10 márkáért posta utján is megszerezhetők. 
A versei *sak o’y cégek vehetnek részt, amelyek 
a vashidszci !■■ „eteket saját ipartelepükön állítják elő 
és kr ...ényt hatósági bizonyítvánnyal gazolják.

17. ||
& z£o &z£-jz?  ■/£//.



Egyutlal bemutatandó a pályázó által esetlog már épí
tőit  hidak jegyzéko és a megrendelő \asun igazgató
ság bizonyítványával együft, mely szerint a munkák 
kifogástalanul végeztettek. A pályázó ccáek azonkívül 
az ajánlati érték öt  százalékának megfelelő bánatpénzt 
tartoznak készpénzben vagy érték papi: okban letenni, 
mely összeg az ajánlat elfogadása esetén 10 százalé
kos biztosítékra egészítendő ki. Az ajánlatok az előirt 
minta szerint állitandók ki és a pályázó sajátkezű alá
írásával ellátva, lepecsételt borítékban 1015. évi február 
hó 24 ón délelőtt 11 és fél óráig küldendők bo és f. 
évi máiuius 20 ig kötelezők, mely időpontig a pályázok 
Írásbeli értesítést nyernek ajánlataik elintézéséről. — 
Kőanyag. Szatmárnémeti szab. kir. város a külterüle
ten levő kiépített törvényhatósági közutak 1015. és 
1916. évi fentartásához s ezzel kapcsolatban az 
ugyanazon években e^zkozlendő uj közút építéséhez 
szükséges kőanyagok szállításának biztosítására február 
25-én d. e. 9 órakor a városi gazdasági hivatal helyisé
gébe szóbeli árlejtéssel egybekötött zh 't ajánlati versenyt 
hirdet. Szállítandó leend a feltételekben meghatározott 
idő alatt a közutak fentartásához mindegyik évben 
11U6 m3 zúzott kő (tört kavics) s az 1915. évben uj 
útépítéshez 351 ni;j fejtett trachyt-termésko és 444 
in3 zúzott kavics, továbbá az 191(3. évben 510 fej
tett trac-hyt-terméskő és 340 ma zúzott kő (tort 
kavics). Az ajánlatok egységárak se érint egy üt'esc 
de külön-külön is megtehetők s a közutak fentartás?' 
hoz szükséges kőanyagra nézve a mennyiség változ- 
tathatása mellett zárt ajánlattal négy, sőt hat évro is 
beadhatók. A feltételek az anyagfelosztási kimutatás 
sál a városi gazdasági hivatalnál a hivatalos órákban 
tekinthetők meg, a feltételeknek meg nem felelő aján
latok figyelembe nem vétotnek, minélfogva zárt aján
latokban kiteendő, hogy ajánlattevő a feltételeket ismeri 
és elfogadja. Vállalkozni szándékozók a feltételekben 
kiirt pályázati összegnek 50»o át tevő bánatpénzzel el
látva a nevezett helyen és időben jelenjenek meg, 
illetve az egységárakkal számított ajánlati összeg 
5°o-át kitevő bánatpénzzel ellátott s egykoronás bé- 
lyeggel felszerelt írásbeli zárt ajánlataikat a szóbeli 
árlejtés megkezdéso előtt g a z d a s á g i  tanácshoz adják 
be, amelyek a szóbeli árlejtés befejezte után nyilvá
nosan fognak felbontatni.

__4

X  DEUTSCHER BERICHT. K
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die Budapester Elektrische S tad tbahn  A.-G. hat im
Monat Dezember v. J. 714.701 lv eingenommen, gogen 
887.317 K in der gleichen Periode des Vorjahres. Vom
i. Januar v. J. an wurden zusammen 0,694.486 Kronen 
vereinnahmt gegen 10,242.379 Kronen im Vorjahre.

Ostrauer Bergbau A.-G. vormals Fürst Salm. Die 
letzthin abgehaltene Generalversammlung der Ostrauer 
Bergbau-Aktiengesellschaft vormals Fürst Salm hat 
beschlossen, nach reichlichen Abschreibungen eine 
Dividende von 8 pCt. (gegen 5 pCt. im Vorjahre (zu 
verteilen und einen Betrag von 179.292 K (i. V 79 000) 
auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Standard in Columbia. Die Standard Oil Co. 
uneressiert sich für die Nachforschungen nach Erdöl 
in Oolumbai und hat bereits mit Bohrungen im

Distrikt Loico, unmittelbar am Sinu-Fiusse besonne 
Namhafte Geologen habon für verschiedene Gegenden 
Columbias eine erfolgreiche Erdölproduktion in Aus
sicht gestellt.

Pennsylvanisches Erdöl und Erdgas. Nach den Ziffern 
des F  S. Geolog cal Survey nimmt Erdgas unter den 
mineralischen Produkten Pennsylvaniens die vierlo 
Stelle ein, während dieser Staat unter den Fnionstaa-ten 
in diesem Produkt bis 1910 der leitende Staat war. 
Allerdings errang West-Virginion 1910 die erste Stelle, 
was die Förderung dieses Brennstoffes betrifft, während 
Pennsy Ivanion als Verbrauchsstaat immer noch seinen 
ers'cn Rang bewahrt hat. Was Pennsylvauién über 
seine eigene Produktion hinaus an Erdgas verbraucht, 
bezieht es aus A\ est-Virginien. Der Wert des in 
Penn syl van ien produzierten Erdgases st i c o? von 
18,539.672 Dollar. (1012) auf 21,695.845 Dollarsw(U)13i. 
Bis 1894 war Pennsy lvanien der leitende Staat in der 
ErdöJp!odukiion, doch 1895 wurde es von Ohio über- 
trollen, welches, während die Produktion von Penn- 
sylvanien 1891 s'etig von Jahr zu Jah r sank, im 
A u lk ig e n  egriffen war und seinen Höhepunkt 1896 
erreichte. Tu jüngeren Jahren haben V est-Virginien, 
Texas, Kalifornien. Illinois und Oklahoma alle schnell 
Pennsylvanien überhol* Infolge des hohen Grades des 
pennsy lvanisehen Oeles bleibt es an Wert immer noch 
an der fünften Stelle aller Gele. Etwas zugenommen 
hat die O el pro du kt io i Penns vlvaniens in letzter Zeit 
wieder, indem sie von 7,837.948 Barrels (1912) auf 
7,9l:>3.282 Barrels (1913) gestiegen ist. bei zunehmen
dem Wort um 50 Prozent, das ho:s-t, statt 12,886.752 
Dollars pro 11912) 19,805.452 Dollars (1913).

Die B udapester  S trasseneisenbahn-G esel lschaf t  hat im 
Monat Dezember J. 1 ,453.345 K eingenommen gegen 
1,500.077 K selb.- Monate des \ orjahres. Die 
Gesamteinnahme betrug im Jahre 1914 17,833.68f K, 
im Jahro 1913 18,146.727 K,

1915 február 21. (8. szám.)

kerestetik a Salgótar jáni Kőszénbánya R észvénytár
saság  farkasvölgyi üzemeihez Vulkán lakhellyel. 
Meredek dőlésű, vastag telepek fejtésében éá 
sujtólég elleni xiekezésben való jártasság, to 
vábbá a ma^y: német s román n}7elv ismerete 
megkívánt atik. l'sakis bányaiskolát végzett, had
mentes, 28 éven felüli egyének ajánlata vétetik 
figyelembe azon kikotéssol, hogy a véglegesítés 
3 havi próbaszolgálat után fog megtörténni, 
Kellően felszerelt ajánlatok mielőbb a S a lg ó ta r 
jáni Köszénbánya Részvénytársaság  farkasvölgyi 

üzemfőnökségóhez Vulkánba cimzendők.

VALÓDI

PERSA SZŐNYEGEK
minden létező minőségben, színben cs méretben.

■ NAGY VÁLASZTÉK! ■ 
OLCSÓ SZABOTT ÁRAK!
=  TELEFON-SZÁM 140—64. =

P O L G Á R  HUGÓ ÉS  EMIL
Budapest, V., Erzsébet-tér 18. (Sas-u. sarok).
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