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Bányászati és kohászati statisztika.
A háború háttérbe szorította a polgári foglalkozást, 

sőt annak egyes ágait egyenesen meg is bénította.
Abban a nagy küzdelemben, amelyben ellensé

geinkkel vagyunk, egyetlen egy cél lebeghet szemeink 
előtt. A végső győzelemért meg kell hoznunk min 
den élet és anyagi áldozatot.

El kell odáznunk minden kevésbé fontos pol
gári munkát, hogyha azzal az erővel előbbre vihet
jük ügyünket a cél felé.

Ha meg is kell hoznunk a háborúnak érdekében 
a polgári munka és tevékenység rovására az áldoza 
tokat, mégis arra kell minden erőnkkel törekednünk, 
hogy a polgári munkát és tevékenységet el ne ha
nyagoljuk, ha csak annak véghezvitelét a hadiállapot 
egyenesen lehetetlenné nem teszi.

A hadiállapot következményeként szomorúan ta
pasztaljuk, hogy bányászatunk és kohászatunk 1913. 
évi statisztikája nem jelent meg a szokott időben.

A központi statisztikai hivatal nem bocsáthatja 
ki a szokásos kimutatásokat mindezideig. A múlt év 
végén nem jelent meg Wahlner Aladár nagyértékü 
statisztikai monográfiája sem, igy ma nem tudjuk, 
hogy az 1912. év óta minő változások voltak bányá
szatunk és kohászatunk termelésében és üzemmene
tében.

Hogy a bányászati és kohászati statisztika mi
lyen fontos ennek a két termelési ág vezetőinek sze
mében, azt bizonyítgatnunk fölösleges. A statisztika 
hü képét tárja elénk mindannak, ami bányászatunk
ban és kohászatunkban egy év lefolyása alatt tör
ténik.

Adataival módot ad nekünk, hogy a saját ma
gúnk munkásságát összehasonlíthassuk mások teve 
kenységének eredményével, vagy sikertelenségével. 
Jövendö terveinkre vonatkozólag bátorít, vagy óvatos
sággá int bennünket.

. Mi, egy üzemnél dolgozók, csak a magunk mun 
káját ismerjük. A statisztika állítja elénk egységes 
képben az egész ország munkáját.

Az elmúlt év tanulságai oly becsesek lehelnek, 
hogy kívánatos volna azokat az év zárta után azon
nal látni. Szükséges volna tehát, hogy a bányászat 
és kohászat statisztikája az évzárta utáni negyedév 
végével megjelenhetnék.

Nálunk, álalában mondhatjuk, hogy csaknem 
minden statisztika elkésik, még békeidőben is.

A bányászat és kohászat állapotáról pedig rend
szerint csak egy év múlva szoktunk kapni hiteles 
adatokat. Most, állítólag a háború miatt, a szokásos 
közléseket sem kapta meg a nyilvánosság.

Tudjuk azt, hogy a bányászati és kohászati 
statisztikát a bányakapitányságok és bányabiztossá
gok állítják össze.

A bányahatóságnak sokirányú és sok más teen
dője miatt nem á ll  módjában a statisztikai kimutatá
sokat egy f é l  éviiéi hamarabb elkészíteni. Mire az 
után ezek az bányakapitányságoktól összeállí
tott kimutatásod az egész ország szakközönsége elé 
kerülnek, addi* egy esztendő eltelik.

A statisztikának ez a késedelmes megjelenése 
nagy vesztesébe bányászatunknak és kohászatunknak. 
Ez idén pedig eddig nélkülöznünk kell bányászatunk
nak és kohászatunknak 1913. évi statisztikáját.

Csak azt tudjuk az 1915. év első negyedének 
végén, hogy bányászatunk és kohászatunk hogyan 
állott 1912-ben. Hogy két teljes év óta mi történt, 
azt nem tudjuk

Az osztrák ámászati és kohászati statisztika a 
háború dac ra is megjelent. Nekünk pedig nélkülöz
nünk kell bányászatunknak 1913. évi statisztikáját.

Mi nem tudjuk a közvetlen okot, hogy mért 
nem jelenhetett meg Wahlner Aladár nagybecsíi sta
tisztikai monográfiáját, de ha az osztrák statisztika 
megjelent, akkor a mi statisztikánk megjelenését sem 
magasabb okok nem akadályozták.

A nyomdászhiány sem lehet az ok. Emiatt meg
kaphattuk /clna némi késéssel a statisztikát.

A kincstári, úgynevezett csonka év se indok 
talán.

Tény az, hogy a statisztikai közlések elmaradása 
váratlanul érintette bányászatunk és kohászatunk in
téző köreit.

ügy tudjuk, hogy a kincstár azért hoz tetemes 
áldozatot, hogy Wahlner Aladár miniszteri tanácsos 
nagyértékü statisztikai monográfiáját a B. és K. la
pok minden évi utolsó számában megjelenteti az 
egyesület.

De ha ez van is, a statisztika megjelente
tése még:°m és K. Egyesület magánügye, ha
nem bányászat és kohászati közérdek. És éppen a 
közérdek szempontjából kellett volna a statisztikai 
kimutatásoknak megjelenni.

Igazán a közérdek szempontjából szólott Vida 
Jenő a A\áv kiváló vezérigazgatója, amikor a Bányá
szati és Kohászati Egyesület legutóbbi választmányi 
ülésén kérdezősködött az 1913. évi bányászati és 
kohászati statisztika elmaradásának okairól és társu
lata nevében egyúttal a statisztikai monográfia ki
adási költségeire 1000 koronát ajánlott föl.

Remélnünk keil, hogy e kérdezősködés és nagy
lelkű támogatás után nem fog sokáig késni a sta
tisztikai monográfia, amelynek elkészítéséért az egész
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szakközönség hálával adózik Wahlner Aladár minisz
teri tanácsosnak és az egész bányahatóságnak.

Mi már egy izben szóvá tettük, hogy ennek a 
statisztikai monográfiának nagyértékü és közérdekű 
tartalma miatt nem kell egy, még ha olyan elő
kelő szaklap utolsó számában eldugva lenni.

Ki kell azt adni külön kiadásban, hogy azok is 
hozzá juthassanak, akik az egyesületnek nem tagjai. 
Most erre kiváló alkalom volna, mert hiszen a mo 
nográfia nem az utolsó számban fog megjelenni.

Ha pedig a monográfia az év utolsó számából 
már lemaradt, igazán nem tudjuk megérteni, miért 
lesz szükséges azt ismét eldugni és nehezen hozzá
férhetővé tenni a lapnak egyik évközi számában??

E g y  ü ze m i*

K inevezés. A m. kir. pénzügyminiszter a bánya- 
és kohómérnöki szakállamvizsgáknál működő vizs
gálóbizottság tagjaivá az 1915— 1919. évek tartamára 
kinevezte: Allender Henrik m. kin főbányatanácsos, 
áll. vasgyári igazgató-helyettest, Andreics János nyug. 
m. kir. miniszteri tanácsost, Bene Géza társ. bánya
főfelügyelőt, Csermely István m. kir. főbányatanácsost, 
Cséti Róbert társ. acélgyári igazgatót, Grillusz Emil 
miniszteri tanácsos, bányaigazgatót, Gyürky Gyula 
társ. bányaigazgatót, György Gusztáv m. kir. bánya- 
tanácsost, Hullán János m. kir. bányatanácsost, 
Jónásch Antal társ. vas- és acélgyári igazgatót, 
Kachelmann Farkas m. kir. főbányatanácsost, Lázár 
Zoltán társ. központi igazgatót, Obholczer Béla kir. 
állami vas- és acélgyári felügyelőt, Pöschl Vilmos 
kir. állami vas- és acélgyári felügyelőt, Ráth Flóris 
társ. központi igazgatót, bchreder Gyula ny. vasgyári 
igazgatót, Schwarcz Gyula m. kir. bányatanácsost, 
>zabó Albert m. kir. főbányatanácsost, Zorköczy 
Samu társ. központi igazgatót, Zsigmondy Árpád ny. 
társ. bányafőfelügyelőt.

Előléptetés. A Felsömagyarországi Bánya- és 
Kohówü Részvénytársaság  igazgatósága legutóbb tar
tott ülésén W ick  Gyula szomolnokhutai bányafőnokot 
bányafőgondnokká, Lackner  Antal óradnai üzemfőnö- 
köt és Pl&nder Géza kénesdtekerőí üzemfőnököt bánya- 
gondnokká léptette elő érdemeik elisméréséül.

Az állami szénbányák vezetése. Jóós István halálával 
széles körben indul ak meg a kombinációk, ki legyen 
tulajdonképpen Andreics János utóda az állami szén
bányák igazgatói szókében, mert hiszen néhai Jóós 
István nem bírt Andreicsnek sem hivatali rangjával, 
sem cimével, se jellegével. Mi nem szívesen foglalko
zunk ez állás mikénti betöltésével. Egyrészt mert nem 
szeretünk nevető örökösök módjára vájkáíni a meg
boldogult örökében. Ezt mi csúnya emberi tulajdon
ságnak tartjuk ann^l is inkább, mert Istenben boldo
gult Jóós István derék, becsületes és iparkodó ember 
volt* Másrészt nem szivesen foglalkozunk e dologgal, 
mert az állami szénbányák igazgatói széke amolyan 
vitás birtok. Azonban kénytelenek vagyunk beleszólni, 
mert szakkörökben, beleértve a kereskedelmi köröket 
is, a legélénkebb vita folyik s nekünk quasi köteles
ségünk felhívni az illetékes tényezők figyelmét például 
arra az igen figyelemreméltó szempontra, amelyet 3—4 
legelőkelőbb magánbánya vállalat szinte megdöbbenéssel 
hangoztat, hogy onnan kivan netalán az állam akqui- 
rálni erőt az állami szénbányák vezetésére. Éppen a 
mai legsúlyosabb viszonyok kÖ2t, amikor méhesükként 
munkáslétszámmal, megcsökkent külföldi behozatal 
miatt szükségessé vált nagyobb produkció kényszer 
előtt állanak, a tapasztalt erőket „kiemelni41 nem tart

ják ildomosnak s emellett szinte rettegéssel gondol
nak rá. Aki tudja, hogy különösen a szénbányászatnál 
egy bánya absolut ismerete mily fontos egy bányamű 
vezetőjénél, hogy a bányaigazgató személye a bánya 
egész létével, jövőjével a szó szoros értelmében Össze
forrott, hogy egy ily bányaigazgatót helyettesíteni 
egykönnyen semmikor se lehet, a mai viszonyok közt 
meg szinte lehetetlen, az megérti a magánvállalatok 
felfogását e kérdésben. De hát akkor kit vigyen oda 
az állam ? . „Az E st“ nem ajánlja egyik minapi Ili
iében, hogy jogászt tegyenek ide is vezetőül. Az tény, 
hogy van olyan jogász aki hosszú idő alatt szerzett 
tapasztalatokat az állami szénbányászatnál s aki igazán 
„belejött" a dolgokba. Mégis szerintünk bárki kerüljön 
abba az állásba, annak olyannak kell lenni, akivel a 
közvélemény megbéküljon. S fenti hir szakembert lát
szik kívánni e fontos állásba, tehát tetőtől-talpig szén
bányászt és csakis szén, nem pedig fémbányászt, aki
vel megint nem volna esetleg megelégedve a közvéle
mény. Minket sürgetve sürgetnek sokfelől, foglaljunk 
állást e kérdésben s mindjárt megjelölik a módokat is. 
Mi nem foglalunk ily kérdésben állást, hiszen a pénz
ügyminiszter souverén e kérdésben. Mi quasi kötelessé
get teljesítünk csupán, mikor az imitt-amott felhangzó 
óhajoknak kifejezést adunk. Ezek közt legsűrűbb az a 
megoldási ut, amely á’talános megnyugvást idézhetne 
elő s a pénzügyi kormány nemes eljárására vetne igen 
szép világot. Igazán mindenfelől halljuk szakkörökben 
is, másutt is, hogy mindenkit kielégíthetne Andreics 
János reaktiválása, ami reá nézve rehabilitáció is lenne. 
Nem vonnának el igy senkit a magánbányászattól, 
szakember, s énbányász vezetné az állami bányákat, 
ha mindjárt az administrativ teendőket meglévő más 
erőkre is bíznák s ezzel könnyitenének ez állás ter
hein, amely túlterheltség azelőtt zavarokat ohozbatott. 
T eleszky  János pénzügyminiszter személyére a leg
jobb világot vetné ez a humánus cselekedet s nem is 
vo'na káros intézkedés, mert hiszen Andreics sokat 
utazott, tanult, tapasztalt távollóte alatt s ezt bizonyo
san felebbvalói megelégedésére érvényesítené a jövő
ben. Az állam is lehet nemesleikü egyszer, különösen 
ha az pénzbe nem kerül, ha azzal egy egyébként 
mindenképp érdemes és becsületes szakember tényle
ges tudását honorálják s ha az közmegnyugvást kelt
hetne. így  az ő munkabírása szertekalandozás helyett 
egy erős munkába fogva az állam hasznára aknáz tat- 
nék ki. Különben a miniszter azzal, hegy éppen most 
nevezte ki a selmeci akadémia vizsgáló biztosává, 
szintén némi jelét adta annak, hogy Andreics szak- 
képzettsége nem ismeretlen előtte és személye ellen 
lényeges kifogás immár nem esik.

Cégjegyzési hírek. Egyesült }iÚjpest és Monfal- 
coneu vegyészeti gyárak, Kollár Miklós és Breitner, 
főtelep; Budapest (V., Katona József-utca 26. ez.) 
Közkereseti társaság. Kezdetét vette 1915. évi január 
hó 1-ső napján* Társ tagj a i : Kollár Miklós és Breitner 
Ede vegyészeti gyárosok, budapesti lakosok A cég a 
társtagok által egyformán képviseltetik és általuk ön
állóan akkép jegyeztetik, hogy az előirt vagy elő
nyomott magyar „Egyesült „Újpest é'3 Monfalcone“ 
vegyészeti gyárak*4 vagy németül: „Vereinigte „Újpest
u. Monfalcone“ chemische Produkten Fabriken“ cég
toldat alá a „Kollár Miklós és Breitner“, illetve a 
„Nicolaus Kollár & Breitner14 cégrészt a céget jegyző 
társtag sajátkezüleg írja. — Magyar szög- és fém
ipar részvénytársasága főtelep : Budapest, Lehecka  
Ján03 igazgatósági tag ebbeli minősége a cégjegyzési 
jogosultságának megszűnése bejegyeztetett.

A környei szénbányában még mindig folynak a fel
tárások. Az iránt még homályban vannak imitt-amott, 
mennyi szén is lehet Környén tulajdonképen ? A bánya- 
vállalat szerint „van“ 25 millió mm. T. i. e m ennyi
ség elszállítására vállalt kötelezettséget a Pápa-Bán- 
hidai Vicinális Vasúttársasággal szemben. Eddig azon
ban, szakértők becslése szerint, Ötmillió min. szén
mennyiség lehet csak feltárva. Azonban a fúrási 
munkálatok folyamatban vannak. Az újonnan épült
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vicinálisnak egyelőre mindenesetre lesz doL<=, mint
hogy 25 millió mm. szenet nem lohet csak ugy egy- 
szőrre se előteremteni a föld alól, még kevésbbo el
szállítani. Azonban egy vasút hosszabb időre lévén 
berendezve, meg a bányászat még mindig szerencse- 
szerződések országába is tartozván, a kürnyei bánya 
el is adódhatik s a nevezett vicinális, mely erro a 
bányára basirozta egyrészt vonalát, zavarba is jöhetne 
a későbbi időkben, ha a szakemberek szerint a kör- 
nyei szénbánya megbecsült szén vagyona kifogyna. 
Ámde a jó Isten véletlenül közel van Környéhoz, 
melyet az állam annak idején nem akart megvenni. 
Egy hatalmas szénbányavállalat, melynek te1 epei nem 
nagyon messze esnek onnan, különösen mióta ujabb 
területekkel gyarapította szén vagyonát, ki fogja segí
teni netáni zavarából e vasutat. Ezeknek legközelebbi 
útja e vasútvonal. Sokkal közelebbi, mintha drótkötél
pályát építenének — ami tetemes uj költség is — s 
ezt kapcsolnák bele a belső szénterületek meglevő 
szállítási berendezésébe. így  épült aztán a környoi 
szénbánya vasútja tulajdonképen másnak.

Alaptökeemölés. Hungária Gőztéglagyár r .- t  Zsom
bolyán, az eddigi 400.000 korona alaptőkével elsőbb
ségi részvények kibocsátása által 1 millió koronára 
emelte fel.

A Magyar Bányahatóságok adomán)a. A magyar 
bányahatósági tisztviselők a világháború kitörése óta 
fizetésük 2 százalékát havonként és önkényt nyújtják 
a háború okozta nyomor enyhítésére és pedig fele 
részben a Magyar Vöröskereszt-Egyesület, fele rész
ben pedig a hadhav onultak családtagjainak országos 
segélyző bizottsága céljaira.

E  hóban beküldött adományok következők:
1, Budapesti m. kir. bányakapitányság SG korona. 
2« Zalatnai m. kir. bányakapitányság 67 kor. 52 fillér.
3. Oravicai m. kir. bányakapitányság 41 kor. 20 fillér, 
4: Zágrábi kir. bányakapitányság 46 kor. 50 fillér.
5. Miskolci m. kir. bányabiztosság 28 kor. 64 fillér.
6. Petrozsényi m. kir. bányabiztosság 22 kor. 68 fillér.
7. Pécsi m. kir. bányabiztosság 27 kor. 68 fillér.
8. Rozsnyói m. kir. bányabiztosság 16 kor. 86 fillér.
9. Abrudbányai m, kir.bányabiztosság 0 kor. 90 fillér.
10. Gölnicbányai m kir. bányabiztösság 6 kor. 64 fillér. 
Együtt 353 korona 77 fillér.

Ezen 353 korona 77 fillérből esik 1. az Országos 
Magyar Vörös kereszt-Egylet részére 176 korona 80 
fillér, 2. a Iladbavonultak családtagjai országos se
gélyző bizottsága részére pedig 176 korona 88 fillér.

Szállítás. Ócska vas. A hannoveri kir. vasúti 
igazgatóság a kerületében felgyülemlett ócska vas-, 
acél- és bádoganyagok eladására nyilvános árlejtést 
hirdet Az ajánlatok március 17-ig nyújtandók be.

3

Lánc. A swinemündei kir. kikölőépitészeti hivatal 
10,603 kg, lánc szállítására pályázatot hirdet. Az aján 
latok márc us 18-ig nyújtandók be.

Pályázat a maró? újvári magyar királyi fő bány a h i
vatal kerületéhez tartozó parajdi m. kir. sóbányahiva
talnál elhalálozás folytán megüresedett sótámoki (pénz- 
tárnoki) állásra pályázat hirdettetik. Ezen a IX. fize
tési os tálv 3-ik fokozatába sorozott állással évi 2200 
korona fizetés, az 1904. évi I. és 1906. évi IX. törvény
cikk alapján évi négyszáz korona személyi pótlék, 
természetbeni lakás, vagy ilyenek hiányában térvény- 
szerű lakáspénz, ovi 140 kg. sójárandóság és az ezen 
állomáshelyen való szolgálat idejére évi 68 m> tűzifa- 
járandóság élvezete van egybekötve. Ezen állást el
nyerni óhajtóktól a magyar honosság, feddhetlen el6 - 
áíet és az 1833. évi I. törvényeik 18. §-ában előirt ké
pesítésen kívül a pénztárkezelés és számvitelben való 
teljes jártasság, nemkülönben a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és Írásban való teljes birása kívánta 
tik meg. A pályázati kér vény ok egykoronás bélyeggel 
ellátva, állam szolgálatban állók részéről elöljáró ható 
ságuk, állami szolgálatban nem állók részéről pedig, 
akik egészségi állapotukat közhatósági orvosi bizonyít
vánnyal igazolni tartoznak, az illetékes főispán utján, 
jolen pályázatnak a Pénzügyi Közlönyben való meg
jelenésétől számítandó négy hét alatt, a nagyméltóságu 
magyar királyi pénzügyminisztériumhoz címezve, 
marosujvári magyar királyi főbányahivatalhoz nyúj
tandók be. Elkésve beérkezett; vagy kellően fel nem 
szerelt folyamodványok figyelembevevő nem lesznek.

A Magánmérnökök Szövetsége március 9-cn fog
lalkozott a közmunkák hiányának ügyével cs elhatá
rozták, hogy a kérdés tanulmányozására bizottságot 
küldenek ki.

Közgyűlések, A Magyar Ruggyanta-árugyár rész
vénytársaság  március 18-án tartja meg 21, rendes köz
gyűlését. Mérleg számlája Vagyon ingatlanok 
épületek 2.385.960,63 K, Gépek 4,473.476 73 iv, Gyári 
eszközük és üzleti felszerelések 869.12588 K. 
Iparvágány 11.152 40 K. Szabadalmak 1 K. Pénztár 
30.597'52 K Készesedésok, értékpapírok és biztosíté
kok 4.529.101 K. Tisztviselők vcgkielégitcsi alapja 
nak írték papírjai 229.880 K. Adósok és bankkövete
lések 2.687.127 K. Leltár szerinti készletek 1,508.642-77 
K. Összesen 13,785.065 79 K. Teher  Készvér^tőke
4.500.000 K. Tartalékalap 2,250.000 K. Rendkívüli 
tart lékalap 2,250.000 Ív. Ertékcsökkentési alap
2.000 000 ív. Tisztviselők végkielégité i alapja 304,00910 
K. Munkásalap 82,861 K. Hitelezők 504,519 12 K. Át
menő tételek 328.829 08 K. Nyereség 1.564.247 19 K. 
Összesen 13,7*5 005*79 K. Veszteség- és nyereség- 
számla. Tartozik Általános üzleti és üzemi költségek 
2,111.125'39 Ív. Adók és illetékek 180 704-43 K. Érték-
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csökkenés 250 000 K. Behajtbatat’an követelések 
07.51701 K. Nyereség 1,564.247*19 K. Összesen 
4,203*594 02 K. Követel \ Nyereségáthozat az 1913 év
ről 25 79047 K. Árunyereség és különféle jövedelmek 
4,177.803-55 K. Összesen 4,203.594,02 K. — Grafikai 
Gépgyár Részvény társat ág március 15-én tartja meg 
rendes közgyűlését. — Badacsonyi Bazalt-bánya Rész
vénytársaság  március 20 án tartja mog X. évi rendes 
közgyűlését. M érlegszámlája: Vagyon Készpénz 
7539 47 K. Adósok 481.954-08 K. Óvadékok 149.503 K. 
Értékpapírok 104,335 K. Badacsonyi ingatlan 23.949 84 
K. Tordemici ingatlan 65.655-24 K. Badacsonyi bánya- 
berendezés 881.183-03 K. Tordemici bányabercndozés 
821.96989 K. Árukészlet 84.154*05 K. Üzemanyag- 
készlet 26.661*05 K. Összesen 2,649.904 kor. 65 fillér. 
Teher-. Alaptőke 1,250*000 K. Értékcsökkenési tarta 
lék 900.000 K. Ftfentartás 144-84 K. Hitelezők 38.591*46 
K. Hitelezők (óvadékpapirok) 149.503 K. Elfogadvá- 
nyolc 201.000 K. Nyereség UO.665‘85 K. összesen 
2,649.904*65 I\. Veszteség-nyereség-számla. Veszte
ség : Badacsonyi üzemkiadás 367.404 80 K. Tordemici 
üzemkiadás 244.510 82 K. Bérmentesités 16 383 14 K. 
Adó 15.433*74 K. Kamat 804*15 K. Közköltség 130 254 65 
K. Nyereség 110.665*35 K. Összesen 885.556*65 K. 
N yereség:  1913. évi nyereségáthozat 12.020*61 K. l't- 
burkolás 12.023*68 K. Áru 861.512*30 K. Összesen 
885.556*65 K. — Zenied Vasipar Rés ívcny társaság 
március 24-én tartja meg XV. rendes közgyűlését.

A Budapesti Általános Villamossági Részvénztársaság 
március 7-én tartotta huszonegyedik rendes közgyűlé
sét Szrll Kálmán b. t. t. elnök lé sével. A jelentés 
szerint az 1914-ik üzletéi tiszta nyereségeként 1,516.550 
korona 83 fillér áll rendelkezésre. A lefolyt üzletévben 
a gépberendezéseknél elhasználás által okozott érték- 
csökkenések fedezésére 348.700 koronát fordítottak, a 
befektetések összege pedig több mint 27 millió koro
nára cmbelkedett. A közgyűlés a jelentést egyhangú
lag tudomásul vette, a felügyelő-bizuttság jelentésének 
meghallgatása után a föl ment vény őket megadta, meg* 
állapította az 1914. évi mérleget és az igazgatóság 
javaslata értelmében elhatározták, hogy részvéoyen- 
kint 5° u osztalékot adnak, 58.327 korona 54 fillért a 
tartalékalaphoz csatolnak és 116.655 korona 08 fillért 
az igazgatóság jutalékára forditanak. A maradékból és 
a múlt évi nyereségáthozat összegéből 250.000 koro 
nát a külön értékcsökkenési tártálikalap javára fordí
tanak, 150.000 koronát az adótartalákalapnak utalnak 
át, a finmaradó 755.033 korona 32 fiüérnyi összegből 
7Vü0/° külön osztalékot űzetnek és az igv keletkező 
maradványból 80.000 koronát utalnak át a társaság 
alkalmazottjainak segélyalapja javára, a 150.033 korona
32 fillért pedig uj számlára viszik át. A 200 koronáról 
szóló részvényekre tehát 25 korona jövedelem esik, 
amelyet március S-ikától kezdve váltanak be.

Nem mehet a háborúba. Ki Lem ismerné c gyö
nyörű, megható dalt, melyet Zarkovitz, ez a finom 
lelkű művész szerzett. Egy főhadnagy, akit ezrede 
körében „a kőszivű ombornek“ hivnak, tábori levelé
ben azt irja, hogy amikor a lövészárokban a Stern- 
berg-féle hadigramofonon ez a dal megszólalt, akkor 
mindenki, — ő is sirt. „Nem mehet a háborúba“ és a 
többi legújabb Zerkovitz, Sas Náci, Fráter, Újvári stb. 
dalok gramofon lomezti kizárólag Sternberg Ármin és 
Testvére g*. és kir. udvari hangszergyár budapesti 
(Rákóczi-ut 60. sz.) „Z enepalo tá jában  vásárolhatók. 
Vidékre postán küldhető.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Witkowitzer Steinkohlenwerke, Die Direktion der 
Witkowitzer Stoinkohlengruben hat den Oberinspektor 
Josef Popper ab 1. Jänner 1915 zum Betriebsdirektor 
de Witkowitzer Stcinkohlengruben in Mährisch Ostrau 
ernannt. Der Genannte steht seit dem 15, Oktober 1886 
in den Diensten d^r Gewerkschaft.

25-jähriges Arbeitsjubiläum. Dieser Tage feierte 
Herr Anton Lorenz, aus Zuflucht i/Böhm, gebürtig, 
in der Maschinenfabrik und Eisengiesserei von Josef 
Anger & Söhne; Wien-Hernals, sein 25-jähriges 
Arbeitsjubiläum und wurde aus diesem Anlasse von 
seiten seiner Chefs, sowie Arbeitskollegen mit sehr 
schöne Andenken bedacht.

Draeger-Hefte Nr. 31—32* Peiiodiscbe Mitteilungen 
des Diägerwerkes in Lübeck, Januar—Februar 1915. 
Die Zeitschrift berichtet über die Konstruktion einer 
no u en Atmungsmaske für freitragbare Rettungs- 
apparate, über die Schaffung eines neuen Typs der 
Dräger-Tauchretter, den sogenannten Badetauchretter, 
ein leichter unabhängiger Taucherapparaf*, der in 
Badeanstalten als Rettungsausrüstung Aufnahme fand. 
Für weitere Kreise werden Erinnerungen an Courrieres, 
das heute in deutschem Okkupationsgebiet liegt, von 
Literessé se'n. Es ist in Frankreich sehr schnell ver
gessen worden, was deutsches „Barbarentum“ für die 
Opfer der Katastrophe von 1906 tat. Aussordem bringt 
die Zeitschrift wieder eine Reihe illustrierter Feldpost
briefe von im Felde stehenden Werkangehörigen- — 
Bezug ebreh das Drägerwerk  Z in Lübeck kostenlos;

Die tägliche Ölförderung in Mexiko. Petroleo berech
net den täglichen Rohölertrag im Lande Mexiko mit 
105 000 Barrels, die aber leicht auf täglich 350.000 
Barrels gesteigert werden könnte, wenn die Ergiebig
keit der Brunnen voll ausgenützt würde.

Die Gasolingewinnung aus Erdgas. Die erst 3 Jahr 
alta Industrie der Gasolingewinnung aus Erdgas hat 
sich in den Vereinigten Staaten so schnell entwickelt, 
dass 1913 bereits 24,000.000 Gallonen Gasolin im Werte 
von 2,458.443 Golddollará (1 Gallone zu 10,22 cen tivos) 
hergestellt wurden. Im August 1914 wurden am  den 
Vereinigten Staaten nach den verschiedenen fremden 
Häfen nur noch 9 033 892 Gallonen Motoren-Gasolin 
ausgeführt gegen die 26.744.657 Gallonen im Juli Die 
Gesamt GasoÜnausfuhr der Vereinigten Staaten stelle  
sich in den ersten 8 Monaten 1914 auf 128,276.528 
Gallonen gegen 117,244.022 Gallonon im gleichen 
Zeitraum 1913.
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