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Bányászatunk jövője.
A háborúnak a polgári tevékenységet megbénító 

hatása természetszerűleg meglátszik egyesületi éle
tünkön is.

A legtöbb egyesület egyenesen megszüntette 
működését a háború alatt, mig mások csakis akkor 
tartják meg összejöveteleiket, ha a háborúval kap
csolatos, valamely kérdés megvitatására kerül sor.

Vezető férfiaink kiadták a jelszót, hogy a hábo
rúban is mernünk kell élni. Nem helyes tehát ha a 
háború örve alatt minden olyan tevékenységet meg
szüntetni igyekszünk, amelyre tulajdonképen a hábo
rúnak nincsen jelentékenyebb befolyása.

Igaz, hogy a határainkon lefolyó véres csaták 
befolyással vannak az itthonmaradottak hangulatára 
is, de az iíthonlevőknek kötelessége, hogy a lankadó 
kishitűségen erőt véve, fokozott mértékben dolgozza
nak még azokért is, akik életükkel védelmezik a 
hazát.

Nem lehet eléggé dicsérni a Bányászati és Ko
hászati Egyesületnek és vidéki osztályainak vezető
ségét azért, hogy a háború alatt is igyekszik egye
sületi működését a lehetőség szerint fentartani.

Amint az már a napi sajtó utján is nyilvános
ságra került, az anyaegyesület legutolsó választmányi 
ülésén három nevezetes indítvány került sorra.

Az 1913. évi bányászati és kohászati statisztika 
kiadásáról szóló indítvánnyal más alkalommal fogunk 
foglalkozni.

A másik két indítványt Andteics János, az anya
egyesület egyik ügyvivő alelnöke tette. Ezek közül 
az indítványok közül az egyik az anyaegyesület 
otthonának létesítéséről, a másik pedig bányásza
tunknak a háború utáni fejlesztéséről szól.

Az anyaegyesület választmánya alelnökének in
dítványait elfogadta tárgyalásra. Az indítványokra a 
yiÖÉki osztályok meg fogják tenni észrevételeiket 
s ezek után még bizonyára alkalom fog nyílni ennek 
a két nagy horderejű indítványnak a részletesebb 
tárgyalására is.

A Bányászati és Kohászati Egyesület otthonának 
kérdésével mi már többizben foglalkoztunk. Kifej
tettük azt, hogy fokozottabb és termékenyebb szel
lemi életet alig lehet addig várni az egyesülettől, 
amig megfelelő székhaza nincsen. Ebben az otthon
ban kell majd találkozni időnként mindazoknak, 
akik bányászatunk technikai, gazdasági és keres
kedelmi ügyeit intézik.

Nem lehet kétség aziránt, hogy bányászatunk 
vezető férfiainak ilyen gyakoribb érintkezése bányá
szatunk fejlődésére csakis áldásos lehet. Az egyesület

mai helyisége, ha nem is akadályoz, de megbénít 
minden élénkebb érintkezést, hiszen a mai tanács
kozó terein még egy népesebb választmányi ülés 
befogadására sem elég tágas.

Nem lehet tehát azon csodálkozni, ha a szűk 
és a forgalomtól távoleső helyiséget nem keresik 
fel az egyesület Budapesten lakó tagjai és nem fej
lődhet ki szakembereink között élénkebb szellemi 
érintkezés.

Bányászatunk érdekében szükségünk van az 
egyesületi székházra, amelyből kell, hogy kiindulja
nak bányászatunk és kohászatunk virágzását előmoz
dítani alkalmas, termékenyítő eszmék.

Az egyesület anyagi ereje jelenleg nem elegendő 
megfelelő otthon építésére. A tervet csakis úgy lehet 
keresztülvinni, hogy adakozásra, bizonyos áldozatra 
kell felhívni azokat, akiknek csak bányászatunkhoz 
valamelyes köze van.

A gyűjtés megindítására a mai idő talán nem 
alkalmas, de nem árt megtenni az előkészületeket, 
hogy ha a háború anyagi megpróbáltatásait kihever
tük, meg lehessen kezdeni az egyesület székházának 
építését. Az indítvány lényege felől az egyesület 
tagjai között nincsen eltérés. A kivitel legalkalma
sabb módját pedig az ügy iránti jóakarattal meg 
lehet találni.

A másik indítvány bányászatunknak a háború 
utáni fejlesztéséről szól.

A béke után kétségtelenül gazdasági téren nagy
arányú fellendülésnek kell következni. Ebben a fel
lendülésben, hatalmas megújhodásban bányászatunk
nak sem szabad lemaradni.

Ma bányászatunk nem adja azt az erőt közgaz
daságunknak, amelyet földünk ásványos gazdagsága 
mellett adhatna. Az indítvány szerint ennek oka 
tőkeszegénységünk és a kishitűség.

Mi" ehhez hozzátesszük, hogy a szaktökének a 
hiánya, az alkotó eszmeszegénység és a vezetők nem 
mindig szerencsés megválasztása.

A világháború azzal a tanulsággal járt, hogy 
fémbányászatunk fejlesztése a nemzeti védelemmel 
a legszorosabban összefügg. Ha az állam nem képes 
a ráfordított áldozatok mellett sem fejleszteni az 
állami fémbányászatot és fémkohászatot, úgy rá kell 
azt bízni a magánvállalkozásra.

A bányatörvény elavultsága, a bányahatóság 
szervezetlensége mind olyan égető kérdések, ame
lyeket mielőbb meg kellene oldani.

Fejleszteni kell szén- és vasbányászatunkat. El 
kell látnunk vaskohászatunkat hosszú időre vas
érccel. Biztosítanunk kell a magunk számára a 
Balkán és Kisázsia érctelepeit.

EkirJ.““ >
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Sóbányászatunkat a vegyi ipar alkalmazásával 
igyekezzünk még jövedelmezőbbé tenni. Hozzá kell 
fogni már egyszer komolyan a földgáz nagyobb- 
arányu értékesítéséhez.

Ezeknek a nagy feladatoknak gyakorlati elő
készítésére az indítvány elsősorban is három szak- 
bizottság létesítését javasolja.

Mi nem kétkedünk abban, hogy a szakközön- 
ség örömmel fogadja a B. és K. Egyesület alelnöké- 
nek indítványait. Azokban annyi termékenyítő eszme 
és helyes utmutatás van, hogy azok helyes meg
valósítása által bányászatunk és kohászatunk kimond
hatatlan sokat nyerne.

A béke igen nagy feladatokat ró majd ránk. 
Ezekre a feladatokra elő kell már most készülnünk.

A mi bányászati és kohászati szakközonségiirik 
annyira hivatásának magaslatán áll, hogy az indít
ványokkal kapcsolatosan idejében elő fog készülni 
bizonyára a béke utáni alkotó munkára.

Bizunk benne, hogy apró érdekek miatt nem 
fognak ezek az életrevaló és nagy horderejű indít
ványok idő előtt kimúlni!

^  HAZAI HÍREK. 5*
H alálozás. A magyar bányászati szaknak ismét 

két kiváló munkása hunyt el.
Február 28-án helyezték örök nyugalomra 

Macíán Ferencet, a nagybányai m. kir. bányakapi
tányság bányakapitányát. Az elhunyt 40 évig szol
gálta az államot és ezen hosszú idő alatt úgy felet
tes hatósága, mint kollégái megbecsülték, megszeret
ték, mert érdemes volt a megbecsülésre és szeretetre.

Nyugodjék csendesen!
Kolosy Sándor, a Magyar Általános Kőszén

bánya Részvény társulat bányagondnoka, március 
3-án, életének 51. évében hosszas szenvedés után 
elhunyt.

A megboldogult jeles szakértelemmel és elisme
résre méltó kötelességtudással töltötte be hivatását. 
Kollégái, barátai nemes gondolkozása embernek 
ismerték és emlékét kegyelettel megőrzik.

A Budapesti Osztály közgyűlése. Múlt hó 27-én tar
totta az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egye
sület Budapesti Osztálya i’endes évi közgyűlését. A 
közgyűlés látogatottságát jellemzi az, hogy azon az 
összes tagoknak több mint egy harmada vett részt

Zsigmondy Árpád elnöki megnyitója kér ötében 
általános érdeklődés közepette ismertette személyes 
tapasztalatai alapján Görögország bányászatát. Tas- 
sonyi Ernő titkár beszámolt az osztály amit évi műkö
déséről, Gergely Hugó pénztáros pedig az osztag  évi 
vagyonmérlegét mutatta be. Amlmcs  János A magyar 
bányászat és kohászat 1914—1915. világháború 
előtt és a világháború után eimü indítványát a közgyű
lés kiadta a választmánynak javaslatléteire. A piakett- 
odaitéló bizottság rendes tagjaiul megválasztották 
Gálócsy Árpádot, Gséti Róbertet, Marion Györgyöt, 
Farkas Jánost és dr. Szeőke Imrét, póttagokul dr. 
Bartel Jánost, Topscher Samut és Ilbr Vilmost.

A közgyűlést a Schuller-íele vendéglőben társas
vacsora követte» amely vég'ig a le^ kedélyesebb han
gulatban folyt le.

A magyar bányászat és kohászat évi eredményeit 
és fejlődését feltüntető kimutatásokat ngy h z  ország, 
mint a külföld bányászat és kohászat iránt érdekelt
séggel biró közönsége érzékenyen nélkülözi. E köz

szükségletet nemcsak élénken érzékeltette a M. B. és 
K. Egyesület választmányi ülésén Yida Jenő vezér- 
igazgató választmányi tag, hanem teljesen átérezve a 
hiv. kö lemén vek kiadásának rendkívüli fontosságát, 
az általa vezeett bán .y a vállalat nevében ezer koronát 
ajánlóit fel a kiadás céljaira. Ez összeg mindenesetre 
nagy mértékben megkönnyíti a terjedelmes munka k i
adását és alapos reményt nyújt arra, hogy az illetéke* 
korok a mielőbbi közzétételt eszközöljék.

A Kereskedelmi Bank mérlege. A Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank február 28-án hozta nyilvánosságra
1914. évi főszámadásait. Alább olvasható a bank mér
lege, melynek számadásai kommentár nélkül is ékesen 
szólók és meggyőző bizonyítékai, hogyan törtek meg 
a háború áltaí felidézett gazdasági viharok hullámai 
ennek a nagy iut^zeínok sziklára épített alapjain.

Mérlegszír,nht. Y agy mi: Pónztárkészlelek 44,021.178 K 
46 f. Váltótárca 133 683.513*77. Előlegek értékpapírokra 
és árukra folyószámlában 84,579.229*46. Előlegek 6 szá
zalékos magyar hadikö-csön-kötvényekre a központ és 
a hóitoknál 52,245.953 17. Ügyfelek későbben esedékes 
részletei 6.335.000. Összesen 58.580.953* 17. Levonva 
ebbői A magyar királyi pénzügyminisztérium követe
lése a 6 százalékos magyar hadikölcsön-kölvény jegy
zéséből kifolyólag, amely összeg 1915. év első 
napjaiban már visszafizettotett 34,683.562*28, marad 
23,897.390 89. Lombard előlegek és report 4,562.402*33. 
Jelzálogkölcsönök záloglevelekben 314,088.230 63. Köz
ségi kölcsönök kötvényekben 273,259.233*25. A já ra 
dékjegyek fedezeti értékei 25,661.52552. Beiáblázott 
készpénz köles önök ingatlanokra, különféle törvény
hatóságoknak és községeknek 29,060.828 03. Hátralékos 
jelzálog- és községi kölcsön törlesztési részletek 
3,433.351*72. A záloglevelek biztosítéki alapja 16,918.259. 
A községi kötvények biztosítéki alapja 15,553.414*95. 
Saját záloglevél- és k .tvénytárca 13,043.165. Érdekelt
ségünk betéti társaságoknál és affiliált pénzintézetek
nél 25,171.05820. Értékpapírtárca 57,776.827 78. Befize
tések szindikátusokba 14.133.473-09. Binképületek le
írások után 7,427.393 98. Nyugdíjalap 5,553 797’68. 
Lánczy-alapitvány . ’íékpapirjai 244.900. Különféle ala
pítván y 0k é rt é < p api: j ai 80.000. Adósok 205.679 9S3 • 65. 
Különféle akiivák 3.296.803-20. Leltár: a közp >nt és a 
régebben alapított fiókoknál teljesen leírva, az újonnan 
alapított fiókoknál 503.558*37 Összesen 1,307.430.118*96 
korona — Teher Az intézet saját tőkéi: Részvény
tőke 65,000.000, tényleg^ befizetve 62,500.000. Tartalék- 
alapok rendes tartalékalap 40,000.000, rendkívüli tar 
talékalap 33.000.000, osztalék-tartalékalap 29,750.000, 
összesen 102,750.000. A saját tőkék összege tehát
165.250.000. A hivatalnokok és szolgák nyugdíjalapja 
5,543.054*29. Lánczy-alapitvány 244.900. Különféle ala
pítványok 80.600. Forgalomban levő kötelezvények 
Záloglevelek 315,312 924-72. Községi kötvények 
275,188 390*92. 4 és fél százalékos járadékjegyek 
24 904.800. A fo-galomban levő kötelezvények ösz- 
szege tehát 615,406.115*64. A dijas községi kötvé
nyek díjalapja 2,197.438. Belétek Kincstári jegyekre, 
takarékpénztári könyvecskékre és cheque-számlára 
333,759.492*70. Különféle hitelezők 136,331.337*55. A hi
telrészetek követelése 131,136*04. Föl nem vett osztalé
kok és cimletszolvények 1,759.942*36. Előre fizetett jel- 
zálogi és községi kölcsön törlesztési részletek 315,656*17 
Átmeneti tételek és függő kamatod egyenlege 
30,137.990 92. Xy ere ség-egyenleg 16,272.424*79. Össze
sen 1,307,430.118 96 korona.

Nyerni'f és veszteség-számla. Tehe Az ügyvezető 
igazgatóság, a hivatalnokok és a szolgák fizetése 
2,552.796 04. Költsége* és adók 1,576.949*63. Adakozás 
a háború céljaira és a háború által okozott kiadá
sok 487.971*29. Leírások: Különféle követelésekből 
372.129*33. Tartalék esetleges további veszteségek fe
dezetére künnlevőségeink után 1,250.000, Összesen 
1,622.129 33. Az 1914. évi nyereség 15,069.822-34 (meg
felel a befizetett részvénytőke 2 V l l ü/o-nak (ehhez 
az 1913. évi nyerés ég-áthoz at 1,202.602*45, összesen 
16,272.424*79. Összesen 22,512.271*08 korona. Jövedel-
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mck. Nycreségáthozat az 1913. évről 1,202.602’45. Tiszta 
kamatjövedelem 14,147.429’66. Banképületek jovedolme 
221.968 31. Nyereség a jelzálog1 és községi kölcsöu- 
üzletből 2,076 612*74 Különféle jutalékok 1,403.483-04. 
Nyereség* külföldi váltókon és pénznemeken 480.44987 
Az idén lebonyolított szindikátusok, valamint egyné
hány régebbi üzlet elszámolásából eredő i-yereség
3,999.765*43. Ebből leirva : A tárcánkban levő érték
papírok és saiát kibocsátvánvu címleteink után beá lőtt 
árfolyamcsökkenés összeg , betudva különféle érték
papír művelet nyeresége 2.296,040’38, marad 1. 703.727' 05. 
Különféle nyereségek 691.942’79. Váltöiizletiink, íiók 
jaink és commanditek nyeresége: a befektetett tőko 
kamatainak, az idevágó összes személyzeti íizetésf-k és 
a kezelési költségek levonása után 494 057 17. ö ssze
sen 22,512.271*08 korona.

A Nobel Dynamit részvénytársaság mérlege. A Nobel 
Dynamit részvénytársaság igazgató*tanácsa elhatá
rozta, hogy április 8-ára egybehívandó közgyűlésnek 
azt javasolja, hogy 1914. évre iészvén\ énként 100 
korona osztalékot fizessen, ugy mint tavaly, 1.500.000 
koronát leírásokra fordit, ugy mint tavaly. 100.000 
koronát ad a gyári munkások j'tékonvcélu intézmé
nyeinek és 850.000 koronát uj számlára visz á t

A Favorit aszbesztpalamüvek r.-t. (Pozsony), amely
1914-ben 250.000 korona alaptőkével alakult első üz
letévét 6564 korona veszteséggel zárN, ami mellett 
alapitási költségek cimen még 6000 korona szerepe.! 
vagyontételek között Az ingatlanok 103.; 30 koroná
val, a gyári berendezés értéke 1.406.026 koronával 
vannak folvéve; leírásokra pedig 15.471 koronát for
dított a vállalat.

Cégjegyzési hírek. Vuio Kereskedzhui Részreinjtársa
ság, főtelep Budapest, Nyéki G-yula társulati tisztviselő 
eögje^yzési jogosultságának megszűnése bejegyezte
tett. — Mész- és miihabarcsárasiló :>njíársasá{i, J\V 
nedi Kornél társulati tisztvise onek alapszabálvs?.orü 
cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett. — Pholms*' 
villamos vállalatok részvénytársaság, Kállai/ Zoltán dr 
igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési 
jogosultságának megszűnése bejegyezietett — Villa
mosaim részvénytársaság, Pozsony Az 1913. évi decem
ber 21. és 1914. évi március hó 29-én tartott közgyű
léseken elhatározott alapszabálymódositással (8 ., 12.,
14., 15., IS., 20., 22., 25., 28. §-okra nézve és egy uj 
23. §. kibővítve) részben újból szövegezett alapszabá
lyok lettek bejegyezve.

Közgyűlések. Dr. Wagner Jenő és Emil szénsav- és 
oxygén^yár részvénytársaság március 10-én tartja 
saját helyiségében harmadik évi rendes közgyűlését.
— Esztergomvidéki köszénbánya 'iszvóny társaság március 
18 án tartja meg a társulat irofiájában 18. rendes 
közgyűlését a kővetkező napirenddel 1. Az igazgató
ság jelentése az 1914. évi december hó 31-én lezárt 
évről és a zárszámadás előterjesztése. 2. A felügyelő
bizottság jelentése. 3. A zárszámadás jóváhagyása és 
ugy az igazgatóság, valamint a fel ügyei ő bizottság 
részére adandó felmentvény iránti határozat. 4. A fel
ügyelőbizottságnak megválasztása. Hungária 
trágya-. kénsav- és vegyipar \-í.. Budapest, ,!us 
7-én tartotta még XXIV. rendes évi közgyűlését. 
Mérlegszámlája: Vagyon Telkek, gyári épületek, be
rendezések és gépek 13,200.546 K 25 f. Lakház, ir :da- 
és vegyimühely berendezések 1 K, Kocsik és lovak 1 
K. Áruraktár 1.842.606 K 98 f. Adósok 1,724.480 K 
10 f. Pénzkészlet, váltótárca és értékpapírok 515.897 
K 95 f. Letétek 1,247.051 K 05 f. Összesen 18,530.584 
K 33 f. Teher Részvénytőke 4,000.000 K. Tartalék- 
alap 3,210.000 K. Értékcsökkenési alap 3,027.178 K 16
f. Elfogadványok és intéz vények 3,000,958 K 70 f.

Hitelezők 3,708.450 K 43 f. Letétek 1,118.0S8 K 91 f. 
Nyereség 465.878 K 13 L Összesen 18.530 584 K 33 f.

Tapolca-,. a> örgyi bazallbámja \-t. március 8 án 
tartja meg rendes közgyűlését. Mérlogszámlája 1914 
december 31 én Vagyon Készpénz 300 K 94 f. In 
gatlanok 575.002 K 76 f. Adósok 38.143 K 98 f. 
Anyagkészlet 26.749 K 49 f. Veszteség 104.035 K 
30 f. Összesen 744.322 K 47 f. Teher Részvénytőke
300.000 K. Értékcsökkenési tartalék 46.606 K 01 f. 
Hitelezői 0Ü7 716 K 46 f. Összesen 744.322 K 47 f. 
Nyereség- és vcszteségszámla 1914 december 31-én 
Vesztesé Üzemköltség 114.037 K 19 f. Javítások 
1020 K 20 f. Tartalékolt leírások 6603 K 01 f. Össze 
sen 121.723 K 40 f. Xj/e Bányatermékek 17.688 ív
10 f. Veszteség HU 035 K 30 f. Összesen 121.723 K
40 fillér

A vas árának emelkedése. Kölni jelentés szerint a 
nyersvasszö vétség elhatározta, hogy a második év
negyedre az - 'es jobbininőségü nyers vas árát tón 
nánként hét márkával fölemeli. A rudvasegyesület a 
rúd vas árát újra emelte, tonnánként 120 márkáról ton
nán ként 125 márkára. A sodrony müvek az eladási 
árakat szintén ismét emelték, még pedig a huzo’t sod
ronyét 13-ról 14 re, a sodronyszöget 14-ről 151 --re, a 
horganyzott sodronyét l l 12 rol 18 márkára métermá- 
zsáukéut A német sód onyhengermüvek a nvershen- 
gersodroiiynak eladási árát tonnánként 115 márkáról 
.120 márkára emelte.

A Skoda gyár kisebb dividendája. Ismeretes, hogy a 
Skoda-gyár rész vény tar saság igazgatósága az 1914. 
cvro négy koronával kisebb osztalékot óhajt íizo:ni a 
részvén veséknek, mint amennyit a megelőző 1913. évre 
fizetett. A vállalat részvénye sói körében nagyon kelle
metlen meglepetést okozott az osztalék-leszállítás híre. 
Mól ánytál.'.innak tartják, hogy oly közismerten nagy
szerű iizle év után, mint a minő éppen a tavalyi esztendő 
volt a táivaságra nézve, osztalékredukciót javasol az 
igazgatóság. Általában az a fölfogás, hogy a géposz- 
tá !y kise b hozama, amire az igazgatóság az osz
talék les -álli ására vonatkozó javaslatát alapítja, — nem 
elegendő ok a részvények osztalék igényei ne ír *sorbi- 
tására akkor. ^mikor a többi üzletágak egész bizonyo
san óri'' nyereséget mutatnak ki.

Az esztergonv szászvári kőszénbánya részvénytár
saság 1014, évre szóló osztalékát 15 koronában 
állapitotta meg.

Hőseink iránti kötelesség, hogy minden erőnkből 
teihetőleg azon legyünk, hogy a harctérről hazakerült 
katonafm!': .7r, hogy minden gondoskodásunk reá
juk irányul és kedéhmk friss jó hangulatban tartásá
ról kellőkép gondoskodjunk. Annál inkább dicséretes, 
amikor a hazatias közönség kórházainkba és lábbadozó 
osztagokba gramofont juttat, hogy azok, akik vérüket 
és ve;iíéküket nem kímélték a hazáért, itthon a zene 
és dal hangj-iinál vidám órákat töltsenek. Ezeket a 
vidám órákat soha nem fogják a hálás tősök elfelejteni. 
A Sternborg haiiíiszergyár a hazafias célra való tekin
tettel budapesti ( Rákóczi-ut 69. sz.) ..Zenepalotá'-jában 
magss árengedményt nyújt a harctérre, kórházakba és 
katonai üdülőkbe küldendő hangszerek áraiból.

^  KÜLFÖLDI HÍREK.
Német szén Olaszországban. Olaszországból érkező 

magánjelentés szerint Svájcon keresztül napról-napra 
olyan nagy szénszállítmányt indítanak útnak a veszt
fáliai Rajna dókéról Olaszországba, hog}  ̂ a (jotthard- 
vasnt már is tudja rendesen lebonyolítani a for
galm at Olaszország eddig leginkább az angol kőszenet 
használta, de ezt most Anglia som nélkülözheti.



4 A B Á N Y A 1915 március 7. (10. szám.)

Petróleumforrások Boliviában. Egy angol konzuli 
jelentésből értesülünk, hogy Kelet-Chuquisacaban levő 
petróleumforrások kihasználása tárgyában megfelelő 
kísérletek történtek. Azero-tartománvban, hol la'szölae 
gazdag petróleumforrások vannak, körülbelül 60.000 
hek ár területre szóló kutatási engedélyeket adtak ki. 
Az engedményesek egyikének szakértője igen ked
vező véleményes jelentést adott a K elet Ohuquisaca- 
bán talált olajról. A szakértő nézete szerint a petró- 
leumforrások nemcsak Bolívia területére szorítkoznak, 
hanem Brazília és Argentiniába is átnyúlnak. A föld 
geológiai összetétele arra enged következtetni, hogy a 
kérdéses petróleumforrások a világ legnagyobb forrásai 
közé számíthatók. A rétegek igen nagy egyenletes
séget mutatnak s a legtöbb olaj 4—500 méternél talál
ható. Hatalmas amerikai csoport érdeklődik a vállalat 
iránt s a források zónájában Yacuiba és Santa Cruz 
között létesítendő vasútvonalra nézve építési engedélyt 
szerzett. A szindikátus az előmunkálatok végzése tár
gyában egy angol céggel lépett érintkezésbe.

DEUTSCHER BERICHT. K
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die Dividenden der K ab elfab rik sgesellsch aften .
Die Österreichische Kabelfakrik- und Drahtindustrie- 
Gesellschaft und die Ungarische Kabeifabriksgesell- 
schaft hatten beide ein günstiges Jahr und die 
Umsätze dürften über jene des Vorjahres eher 
hinausgegangen sein. Beide Gesellschaften wären in 
der Lage, die gleichen Dividenden wie im Vorjahre, 
nämlich die österreichische Gesellschaft 24, die un
garische 48 K, zu bezahlen. Es ist auch nicht aus
geschlossen, dass diese Dividenden zur Auszahlung 
gelangen dürften. Sollten sich die Unternehmungen 
aus Gründen der Vorsicht zu einer Kürzung ent- 
schliessen, so würde sie sich in sehr engen Grenzen 
halten und 1% nicht übersteigen. Danach würde die 
Dividende der österreichische Gesellschaft zwischen 
22 und 24, jene der ungarischen zwischen 44 und 
48 K zu veranschlagen sein. ^

Ungarische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft. Die Unga
rische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft hielt unter dem 
Vorsitze des Geheimen Rates Dr. Alexander v. Afat7e- 
kovits ihre Generalversammlung ab, in der beschlossen 
wurde, den Aktiencoupon mit 100 K einzulösen. Ua 
die Generalversammlung iu der Frage der Liquidierung 
der Gesellschaft nicht beschlussfähig war, wurde eine 
neue Generalversammlung für den 15. Februar ein- 
berufen.

Petroleumfunde in Italien. Wie „La Sera" mitteilt, 
wurden in San Giovanni bei Carico in der Provinz 
Caserta bei Vornahme von Bohrungen in der Tiefe von 
460 Meter Erdöl aufgedeckt. Die Untersuchung stellte 
fest, dass die Grube ein tägliches Quantum von 2000 
Liier, also ungefähr ein Fünftel W aggon, gebrauchs
fähiges Rohöl produzieren dürfte. Da die Bohrung 
mehr als 300 Meter tief ist, hat der Eigentüm er nach 
dem italienischen Berggesetze einen Anspruch auf eine 
staatliche Subvention, falls er die Vertiefung des 
Schachtes fortsetzt. In Italien wurde in einzelnen Ge
genden bereits Rohöl aufgefunden. Zwei Petroleum
distrikte am Nordrande des Apennin und in den 
Abruzzen sind schon seit längerer Zeit bekannt. Be
sonders zwischen Bologna und Mailand liegen zahl
reiche Erdöl- und Gasquellen in Euzänschichten.

Einige dieser Quellen, wie die in Velleia, waren schon 
im Altertum bekannt. Immerhin ist die Gesamtausbeuto 
von Rohöl in Italien nicht bedeutend, so dass sie für 
den Bedarf im Lande nicht genügt und im Verhält
nisse zur Produktion in anderen Ländern gar nicht in 
Betracht kommt.

Vereinigung zweier bergmännischer Fachzeitschriften.
Der Verlag für Fachliteratur G. m. b. II. W ien-B erlin , 
sowie die Manz'sche k. u. k. Hof Verlags- und Univer
sitäts-Buchhandlung in Wien haben beschlossen, mit 
dem 1. Januar 1915 die im (>3. Jahrgang s ehende
*0>terr. Zeitschrift für Berg- uad Hüttenwesen“ mit 
der „Montanistischen Rundschau,“ Organ des Zentral
vereines der Bergwerksbesitzer Österreichs, zu verei
nigen. D^nentsprechend lautet der Titel der vereinigten 
Zeitschriften nunmehr „Montarxistiscbe Rundschau1̂  
Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. Organ des 
Zentral Vereines der Bergwerksbesitzer Österreichs. 
Die Geschäftsstelle der vereinigten Zeitschriften be
findet sich Wien, I., Eschonbachga^se 9.

Amerikanisches Paraffinwachs. Ein Petroleumprodukt, 
das in den letzten drei Jahron von den Vereinigten 
Staaten jährlich im Werte von 9 bis 10 Millionen 
Dollars ausgeführt wurde, ist Paraffinwachs. Trotz 
dieser grossen Ausfuhr musste immer noch natür
liches Paraffin wachs (Ozokorit) ein geführt werden, 
weil künstliches P^raffiuwachs nur mit grösser Mühe 
und Kosten mit einen so niedrigen Schmelzpunkt her
gestellt werden kann, wie ihn Ozokerit von Natur hat. 
Der amerikanische Ozokerit, der in erheblichen Men
gen Utah, in der Gegend von Soldiers Summit 
vorkommt, konnte cs bisher im Preise nicht mit dem 
Ozokerit von Galizien aufnehmen, weil der Transport 
von der Fundstelle nach den Oststaaten, wo er vor
zugsweise gebraucht wurde, zu kostspielig wurde. 
Jetzt soll es nach einem Bulletin des U S. Geological 
Surv-ev gelungen sein, den Vereinigten Staa
ten den fremden Ozokerit durch den einheimi
schen auf dem Markte zu verdrängen. (The Petro
leum Gazette.)

K UPFER
und bleihaltige Erze in grossen Mengen 
zum Ankauf gesucht, ferner Halden

schlacken mit hr. und Pb Gehalt. 
Offerte an die Administration des Blattes, 
unter Chiffre „Jahresabschluss“, erbeten.
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minden létező minőségben, színben és méretben.
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P O L G Á R  HUGÓ ÉS  EMIL
Budapest, V., Erzsébei-tér 18. (Sas-u. sarok).


