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A kénkovandbányák jelentősége 
a honvédelem szolgálatában.

A most dúló világháború győzelmi esélyeire, idő
tartamára nézve löbb állami férfi mondott jóslatszerü 
véleményt Legutóbb Tennant angol áll a ín titkár úgy 
nyilatkozott, hogy „annak a hatalomoak van legfőbb 
kilátása a győzelemre, amelynek lőszergyártása a leg
ren de zettebb.“ Amint látjuk, a modern hadviselés 
mai technikája óriási mennyiségű lőport és különféle 
robbantóanyagot emészt föl a lőporgyártásnál.

A lőszergyári ás a maga egészében pedig többféle 
ipari tevékenységtől s ezek által szükségelt különféle 
nyersanyagtól függ.

Ilyen iparágak egyike a kén savgyártás.
A legtöbb robbantószer ugyanis különböző nitro- 

vegyületekből áll, amelyek salétromsavból készülnek s 
ennek előállításához azonban kénsav szükséges. A kén
sav pedig1 vagy a kénből, vagy és még inkább a kén- 
kovandból gyárthatók, minélfogva a kénkovand (Fe sz) 
igen fontos hadi nyersanyag.

Úgy a kén, mint a kénkovand, a természetben 
ásványéic alakjában nagy tömegekben fordul elő.

A számottevő mennyiségeket tekintve, a termés
kénnek előfordulása és termelése meglehetősen kevés 
országra szorítkozik. Kontinensünkön csak Olaszország 
az, a:*3ely nagy tömegeket termel és visz ki belőle, 
de ez el is érte tetőfokát, mig újabban az amerikai 
Unió hirtelen ugrással törtet u tána; ellenben a többi 
termés-ként termelő országok Összehasonlithatlanul mö
göttük maradnak és hanyatlóban vannak.

Sokszorta nagyobb arányokat mutat a kénkovand- 
termelés, amely telérek, tömzsök, telepek stb. alakjában 
úgyszólván minden kulturáltamban előfordul és nagy 
tömegekben bányásztatik.

A kénkovand ugyanis gyakran tartalmaz rézko- 
raűdot s igy nemcsak szén- és vas-, de réztartalmánál 
lógva is mint hadianyag, nyer jelentőségében, ameny- 
nyiben VsP/o Cu tartalom mellett ennek a kitermelése is 
már kifizetődik.

A termelés nagyságát tekintve, Spanyolország egy
maga még egyszer annyit termei, mint a többi ország 
együttvéve. Termelésébe azonban bele van számúvá a 
rezes kovand is, amely nagy részében rézre dolgoz- 
tátik fö l; a termelés különben úgy, mint a legtöbb 
más államban i-\ a maximumon mozog. Rohamos 
emelkedést csak Norvégország, Itália és Macedónia 
tüntetnek föl, előbbi kettő mert exportra talált, utóbbi 
mert ujabb keletű bányászata még csak most indult 
fejlődésnek.

Oroszország termelési viszonyairól nem sikerült 
adatokat szerezni, pedig Ural-, Altáj- és Kaukázusban 
jelentékeny rezes kénkovand előfordulásokról beszél a 
különben szűkszavú irodalom s azt is tudjak, hogy 
Lengyelország behozatalra szorul, ahová még néhány 
év előtt Magyarország is szállított (Sosnovicze).

Föltűnő jelenség, hogy a legfejletlenebb iparú

országokban (Spanyolország, Portugália, Macedónia) 
léteznek a leghatalmasabb kénkovand előfordulások, 
mig a legnagyobb ipart űző államokban ezek alig 
jönnek számba (Anglia, Belgium, Ausztria), vagy csak 
mérsékelt aránynak (Németország, Unió) s igy erős 
behozatalra szorulnak. így Franciaország és a monar
chia kénkovand behozatala kb. akkora, mint a saját 
termelése, a Németországé kétszerte olyan nagy, mig 
az Unióé négyszeresét teszi ki a saját produkciójának.

Anglia, a kénkovand legnagyobb fogyasztója 
pedig összes szükségletét behozatallal fedezi, miben 
megkönnyíti az a tény, liogy a spanyol és portugál 
legjobb kénkovandbányák az angolok kezében van
nak, sőt ilyeneket njabban Norvégiában is szereztek.

A behozatal Spanyol, Portugál, Norvég, Mace
dón. Szerb országokból történik, melyeknek kénkovand 
előfordulásai a tengerpartokhoz, vagy mint a szerbiai, 
a Dunához közel fekszenek s az olcsó vízszállítást ve
hetik igénybe.

Az egyes államok által fölhasznált rengeteg meny- 
nyiségü kén kovand nak természetesen csak kis része 
szolgálja a nélkiilözhetetleu hadianyagot, úgy hogy a 
most hadban álló államok közül Francia-, Német-, 
Osztrák-Magyar birodalom saját termelésű érceivel 
fndözheti eb beli szükségletét.

Utóbbi kettőre különösen végzetes fontosságú ez 
a körülmény, mert a blokád miatt rendes behozatali 
forrásait Spanyol-, Portugál- és Norvégországokat 
nem vehetik igénybe, mig Olaszország a kén és kén
kovand kivitelének eltiltásával szintén nem jön segít
ségükre, legföljebb különös rekompenzációk fejében. 
Szerbia pedig velünk hadban áll, de nem is termel s 
igy rá semmiképpen sem lehet számítani, tehát csakis 
a saját erejükre vannak utalva.

Anglia és Belgium  behozatala a német blokád 
miatt szintén meg van bénítva, vagy legalább is erő
sen veszélyeztetve, de ezeket kiegészítheti Francia- 
ország, mert a föld közi-tengeri kikötőn át veszély 
nélkül érintkezhetik úgy Spanyol- és Portugálország
gal, mint Macedóniával, mely utóbbinak cassandrai 
kénkovandbányái amúgy is francia tőkések kezében 
vannak.

Szerbiának nem lévén kénsavgyára, kénkovandját 
nem értékesítheti méff akkor sem, ha a termelést fön- 
tartaná. A bánya a 18 kilométernyire fekvő Milenovác 
dunai kikötővel drótkötélpályával van összekötve, de 
a Dunát nem igen vehe'i igénybe, — télen egyáltalá
ban, nem még béke idején sem a jég miatt — mert 
kikötőjéből a Dunán fölfelé a Grébenen, lefelé a Ka 
zán-szoroson kell áthaladnia, ahol a magyar határ 
mentéről aligha néznék nyugodtan, minélfogva lő- és 
robbantószerszükségletét Orosz- és Görögország felől 
kell behoznia, mely utóbbi újonnan — mint hirlik — 
ezt betiltotta.

Oroszországnak is csak egy útja — Vladivoszto- 
kon keresztül — áll rendelkezésre, mert a Dardanellák 
felől el van zárva a Földközi-tengertől.

Hogy Törökország miképpen egészíti ki háború
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idején a békében fölhalmozott készleteit, az talán csak 
az ő titka.

Az előadottakból kitűnik tehát, hogy kénkovand 
Ínségben a hadviselő felek nincsenek, mert egymást 
kisegíthetik.

Ha már most a hadviselő felek kénkovandbányái- 
nak földrajzi fekvését a hadi veszélyezettség szempont
jából vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a franciák 
Sant-Bell kénkovand bányája Lyontól 20 kilométerre 
fekszik délre, tehát a harc szinhely körzetébe n. sz. 
soha sem kerülhet. Arra sincsen kilátás, hogy a német- 
országi kénkovand termelő helyek : Megfen dél Weszt- 
fáliában, vagy Ramtnelsberg a I Torzban veszélyes 
sorsra juthatnának.

Kevésbbé lehet ezt állitani a monarchia számot
tevő kénkovandbánváiról. Ezek közül a fundulmoldovii 
(lujzentáli) bánya Délbukovjnában már átélte az orosz 
inváziót. Ez a bánya a múlt évben állandóan üzemben 
állott, de termelését a háboru kitörése után készletez- 
nie kellett.

F. évben pedig az üzem teljesen szünetel, mert 
az oroszok január 5-től február 4-ig a bányát meg
szállva tartották. Az ellenség az üzemi berendezésben 
kárt ugyan nem tett, de elvonulása után egy hétre az 
aknaház eddig ismeretlen okból leégvén, az üzem nem 
inditható meg.

Ha azonban a vasúti közlekedés mint ahogy 
most kilátás vau rá — rövidesen Magyarország felé 
megindul, akkor legalább a jelentékeny kénkovand 
készlet elszállításra kerülhet.

A monarchia kénkovand* szükségletét tehát most 
Magyarország, látja el. Ennek bányái közül a szomol- 
noki és az oradn&i, a Kárpátok övébe esvén, közel 
esnek a harctérhez, tehát nincsenek abszolúte a ve
szélyen kivül. A kettő közül csak a szomolnoki telje
síti honvédelmi misszióját. Ennek üzeme az egész há
ború tartama alatt zavartalan volt s nemcsak tisztikara, 
de a munkás személyzete is — hazafias szepességiek
— teljes odaadással dolgozik anélkül, hogy a bánya 
katonai hatalom alatt állana, vagy hadifogoly segítsé
get venne igénybe is ugy, hogy a megcsappant 
munkásállomáoy dacára, az előirányzott mennyiséget 
nemcsak elérte, de túl is haladta ugy a muít, mint 
eddig, a folyó évben is. E bánya évi termelése körül
belül 600.000 q.

Az óradnaí kincstári bányaüzem terményének vég
telen fontosága dacára szünetel, mert a bányának a 10 
kilométernyire fekvő vasúti állomáshoz nincsen szállító 
pályája, ahová csak szekéren szokta termelését vitetni.

Erdélyben Zalatna mellett a kénesd— tekeröi bá
nyák (200.000 q évi termeléssel) üzeme a mozgósított 
tisztviselők, felörök, gépészek bevonulása miatt öt hé
tig szünetelt, de azoknak részben a katonai hadveze
tőség által történt szabadságolása, részben a környék
beli kutatások megszűnéséből fölöslegessé vált mun
kásokkal való kiegészítése után a munka ismét egész 
erővel folyamatban van, ami annál jelentősebb állapot, 
mivel ezen bányák a harcvonaltól messze esvén, min
den eshetőségre zavartalan üzemmel kecsegtetnek.

Boszniában is van egy kis üzemű szénkovand- 
bánya, amely, bár csak részlegesen, mégis üzemben 
áll. Ez a fojnicai kénkovandbánya, amelynek évi ter
melése csak 50.000 q, de 20 gr. tonnánk inti arany 
tartalmával mégis jelentőséggel bír.

Számításba jönnek itt még a felsőbányái kénkovand- 
marók, amelyek az ottani kincstári zuzómüveknél nye- 
retnek s a ferwezelyi kénsavgvárban dolgoztatnak föl. 
Felsőbánya azonban szintén közel fekszik a kárpáti 
harcvonalhoz s a múlt őszi mára marosszigeti orosz 
inváziókor kis hija, hogy nem látott maszka vendége
ket. .Ezekkel azonban m£g nem merült ki a kénkovand- 
ban minden segélyforrásunk.

Szorultságból lehetne még kénkovandot termelni 
a fölhagyott borostyánkői (Vasmegyében) bányabiz
tonsági pilléreiből s a bazini (Pozsonymegyében)^ föl
tárásokból. Ezek ugyan gyönge minőségűek, de á,tlag 
40% S tartalmú terményt napi 1—2 vagonnal ki le
hetne bolőlük válogatni.

Jelentékenyebb termelés 44—46°/o S , kénkovand- 
ból 1/2°/o Cu tartalommal volna elérhető Óradna hatá
rában berendezés alatt álló Kobasel és Ányes nevű 
bányákban, továbbá a borsabányai kutató föltárások
ban (Guraboj, Burlőja 3% Cu).

Mindezekben azonban a mostani viszonyok között 
csakis katonai erővel lehetne az üzemet f ölkény szeri- 
teni ugy, ha a hadvezetőség a termeléshez bányász
katonákat és az elszállításhoz katonai előfogatokat 
rendelne ki.

Ausztriában ugyanilyen eszközökkel és körül
mények között termelhető kénkovand Stájerország 
VTalchen és Oberdranburg és Tirolban Parzendorf vi
dékén részben fölhagyott bányákban, részben mog 
üzemen kivül álló kutató föltárókban, amelyek a kén- 
kovandnak gyönge minősége (alacsony kén és idegen 
kénsavtartalom) miatt nem birtak életben megmaradni, 
vagy egyáltalában megszületni.

Azonban erősen bízunk ugy a saját, mint szövet
ségesünk vitéz hadseregében, hogy ezen végső kény
szerre nem fog sor kerülni. —s—s.

A Magyar Általános Köszénbánya 
közgyűlése.

A Magyar Általános Kőszénbánya Készvénytársu- 
lat kedden tartotta XXIII. évi közgyűlését Simon Izi
dor kir. tanácsos elnöklésével. Megjelent 48.562 rész
vény képviseletében 32 részvényes. Az igazgatóság 
évi jelentését Vida, Jenő vezérigazgató terjesztette elő, 
melyből a következőket emeljük ki

A jelentés az elmúlt év üzleti eseményeinek tár
gyalása előtt megemlékezik az igazgatóság érdemes 
ta g ja : Palmcr Ede, múlt év junius havában elkövet
kezett haláláról és azt javasolja, hogy emlékezete a tár
sulat hálás elismerésének jeléül a közgyűlés jegyzőköny
vében megörökítsék.

Ezután a jelentés azokra a súlyos akadályokra 
utal, melyek a világháború kitörése nyomán fehornyo- 
sultak és az üzemek rendes menetét gátolták. A hábo
rús események forgataga az első hetekben mélyreható 
zavarokat támasztott és ezek hatása mindvégig érez
hető maradt. Munkásaik tetemes része, tisztviselőik 
nagyobbik fele hadbavonult és immár háromnegyed 
éve, hogy a harctéren teljesítik hazafias kötelességü
ket. Az itthonmaradottak erejük teljes megfeszítésével 
dolgoztak, hogy a vállalat eleget tehessen a háborús 
helyzet rendkívüli követelményeinek és ennek köszön
hető, hogy a termelés visszaesése nagyobb mérvet nem 
öltött és hogy a társulat képes volt a háboru válságos 
viszonyai között is, a szenére utalt közlekedési- és ipar- 
vállalatokat, valamint a magánfogyasztókat termékével 
annyira ellátni, hogy fennakadás sehol sem követke
zett be. A hazai közgazdaság szolgálatában kifejteit 
eme fáradozásaikat siker kis ér te. A háboru következ
tében az összes üzemi anyagok tetemesen megdrágul
tak és a termelési költségeket érezhetően terhelték. 
Anyag- és bányafa szükségletét a társulat a beszer
zés abnormális nehézségei dacára, kellő időben bizto
sította és a munkások megélhetését könnyítendő, az 
élelmiszereket igen olcsón, mélyen a beszerzési áron 
alul adta munkásainak és mindent megtett, hogy az 
üzemek akadálytalan menetét biztosítsa.

A közéi dekli célra való tekintettel a kormány hat
hatós intézkedésekkel támogatta e törekvésében a vál
lalatot és vele együtt a hazai összipart, amiért a jelen
tés a kormánynak köszönetét mond.
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Tatabánya széntermelése a háborús viszonyok kö

vetkeztében, fennállása óta ezúttal először, nem érte ol 
az olőző év termelésé^. A társulat összes bányáinak 
szénszállítása a Borsodi Szénbányák Részvénytársa
sága szállításával együtt 23.094 438 mm. volt, mintegy
2.8 millió mm.-val kevesebb az előző évinél, melyben 
a Borsodi Szénbányák termelésének visszaesése 0.8 
millió mm.-val szerepel. Hogy a súlyos visszonvok 
közepette nem nagyobb a visszaesés, azt a vállalat az 
említetteken kiviil annak is tulajdonítja, hogy a mo
dern technika magas szintjén álló műszaki berende
zés© e nehéz időkben is bevált, ami biztositéka annak, 
hogy a béke bekövetkeztével várható ipar' fellendülés 
üzemeit felkészülten találja.

Műit évi beruházásaikról jelentik, bogv a Tata
bánya tőszomszédságában fekvő 6600 mag var hold 
kiterjedésű síkvölgyi* föld- és erdobirtokot múlt év 
november havában megvásárolták. E terület szénjogát 
már korábban megszerezték. A birtok faállományát 
értékesítik és az igy nyert területet nnuiká'?aik olcsóbb 
élelmezése érdekében, fokozatosan mezőgazdasági mii 
velés alá veszik. Építkezési tevékenységük főleg a 
felsögallai cementgyáruknak  1914. tavaszán megkez
dett második bővítésére irányult, moly a folyó év n y a
rán befejezéshoz jut. Ezzel cementgyáruk teljesítőké 
ptissége a napi 90 vagont eléri. Feíső^allai mésztele
pükön üzembe hozták az ötödik kéttüzü més*kemen
cét, amely további évi 3000 vadonnal fokozza ezen 
mésztelep termelőképességét. V felsőgal ai lelepcjii 
munkásházakat, uj üzemvezetői, tiszti é-i orvosi lako
kat építettek és befejezték az újtelepi munkásom.o- t. 
Munkásaik egészségügyét szem elő te tartva, a telep 
csatornázását és egészségügyi berendezéseit fejlesz 
tették.

Egyéb üzemeik eredményeire áttérve, jelenti az 
igazgatóság, hogy fehoyallai cementg áruk üzletme
nete a lefolyt év első felében kielégítő volt. A bábom 
kitörésekor a vasúti szállítás nehézségei az üzletet 
csaknem teljesen megakasztották, mely a ?asiiti szál
lítás ujrafol vételével azon bari ismét tűrhető mederben 
Megindult oly mérvben, hogy cemcntszáiiitásuk össz- 

íinyisége, (?#c^ra az általában megcsappant keres- 
az előző évit még valamelyest meghaladta. 

Sy^ítmáriyuk elismert minősége békés időkben a leg
kisebb reményekre jogosít. Felsögallai mésztelepük 
ä  fentväzöl viszonyok következtében az előző evvel 
nem ben kevesebb meszet termelt. Miskolci mc^ztc e- 
pük  a múlt év tavaszára elkészült és csaknem az r-g 3sx 
éven át üzemben volt. Brikett-üzemük  a külföldi szén 
gyakori szállítási zavarai és időnkénti teljes kimara
dása folytán erős mértékben föllendült; a kereslet hő
napokon át oly rohamos volt, hogy fokozott üzemmel 
is alig bírták kielégíteni. A szerzett tapasztalatok iga
zolják, hogy a tatai brikett teljesen alkalmas a porosz 
szén pótlására, Esztergommegyei bányászatukban az 
utóbbi évek során teljesített jelentős ber uházásuk ered- 
ményekép nécni javulás mutatkozik; e bányák terme
lése felülmúlta az előző évit. A Borsodi Szénb&nx ák 

társasága megcsökkent termelést mutat fel

az előző évvel szemben, minthogy szállítását a had
műveletek gátolták. Osztaléka a múlt évivel azonosan
4 W o. Nyugatin agyar országi Köszénbánya Rész- 
vóuytársaság  eredményesen fejlődik; termelése jelön
ié kényén növekedett. A Vasmegyei Fatermelés áthe
lyezi') iparvasutját és amennyire a vasúti szállítási vi
szonyok megengedték, bányafa szállítását rendszere
sen folytatta.

A folyó évi munkaterv elsősorban azon beruhá
zások üzembehozatalára terjed ki, amelyek megterve
zését már tavaly jel rulettek. Az uj központi villamos- 
áramfejlesztő telep jelentős kibővítésé, annak teljesítő 
képességét tetemesen fogja növelni, egyúttal bőséges 
erőtartalékot jelent és cz/ol az áram költségnek ni ég 
további olcsóbbodása várható. Az uj aknák nagysza
bású, uj szállítóberendezését még a téli idő beállta előtt 
szándékoznak üzembe venni. A cement- és mésztelep 
frzénszükségleté'.iok ellátására gépberendezéseket léto- 
siteuc* a felsögallai szénosztályozóban és ugyanitt 
állandó jellegű széntartályok építését vették tervbe. A 
mindjobban ki terjeszkedő mész- és cemonttolepet to
vábbi 20 hatlakásos munkás házzal és külön élelem- 
tárral bő vilik. Tokod i bányáik kazántelepét modern 
berendezéssel pótolják.

Ezután a jelentés a háborús helyzet folytán szük
ségessé vast kivételes intézkedéseket sorolja föl. A 
hadi kölesön jegyzésében jelentős részt vettek, a had- 
segélve és es közjótékonyság ügyét adományokkal 
mozdították elő. A hadbavonuit munkások családtag
jainak rendszere^ támogatásokkal biztosították megél- 
he'éáüket. Ezenkívül a hadbavonult munkások és csa
ládtagjaik nyugbérigényemek megóvása érdekében a 
tárvpénztári alapszabályokat megfő élőén módosították. 
Minthogy a háború követelte áldozatok ismeretlenek 
és ezek anyagi fedezetéről munkásaik érdekében előre 
is gondoskodni ki vaun-a k, azt a javaslatukat terjesztik 
elő, hogy a múlt év nyereségéből 300.000 korona 
Hál) 0  u.< ^gólyafap címén külön kezeltessék azzal a 
célzattal, icgy abból a háborúban megrokkant tiszt
viselőik és munkásaik, valamint az elesettek család
tagjai segélveztessenek. Végül azon szilárd meggyő
ződésüknek adnak kifejezést, hogy a világháború által 
reánk szikadt óriási teherpróbát közgazdaságunk ren
dületlenül kibírja bízvást remélik ig*z ügyünk győ- 
?dm ét és .zel a tisztes béke és a zavartalan munka 
k o ra k á rs  mielőbbi eljövetelét.

A -.özgyiilés egyhangúlag tudomásul vette a jo- 
% jóváhí ;ytí az évi zárótzámadást, mely sze

rin értékcsökkenési tartalékszámlának 2,500.000 
K-val, az ipari üzemek külön értékcsökkenési tartaléká
nak L000.000 K.-val lörtént gyarapítása után mutatkozó 
5,292.686 52 K tiszta nyereségből 800.000 K. az általános 
tartalékalapra, 50.000 K külön adományul a tisztviselők 
nyugdíjalapjára, 100.000 K a bányatárspénztárak rc- 

•iro, 200.000 K ’ásjóléti tartaté kalapra 25.000 
K a Szende Lüjos-*.lapiv 516 976*J1 ív az igazgató

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodrosykötél-gyár részvénytársaság
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ság* és a tisztviselők alapszabályszerü jutalékára és
3,040.000 K a részvénytőke 19 Vo os osztalékára for- 
dittassék, továbbá 300.000 K a habomban megrokkant 
tisztviselőik és munkásaik és az elesettek családtagjai- 
nak Háborús segélyalapjára és a fenmaradó 200.710*41 
K, tekintettel a jelen viszonyokra, az elsőbbségi köl
csön szolgálatára rendelt tartalék n ti veié-ere fordiítas- 
sék, végül a múlt évrM áthozott 897.687 36 korona 
rá!t'.)zatlami! uj számlára vitessék át. A közgyűlés ez

után egyhangúlag megadta a fölmentvémt az igazga
tóságnak és a felügyelőbizottságnak és elhatározta, 
hogy az osztalékszelvényt f. évi május hó 1-töl kez
dőd öleg OS koronával fogják beváltani.

Az igazgatóságba, újból be választót! ák Freyenfnld 
József dr.-t, a fel ügyelő bizottságba Surközy  Aurél, 
Farbaky  István, Giinter Ferenc és Szász János dr. 
választattak meg újból.

A közgyűlést követő igazgatósági ülésen alölnökké 
Bistoghi Rudolfot választották ineg.

<5? HAZAI HÍREK. ^
Kinevezés. A pénzügyminiszter előterjesztésére 

O Felsége Csermely István főbányatanácsosi címmel 
és jelleggel felruházott bányatanácsost, a selmeci kohó
hivatal főnökét, Veress József bányatanácsost, a nagy
bányai gép- és építészeti hivatal főnökét és Knöpfler 
Gyula bányatanácsost a VI. fizetési osztályba főbánya
tanácsosokká kinevezte. Ürmösi Kálmán bánya- 
tanácsosnak, a körmöcbányai pénzverőhivatal főnöké
nek a főbányatanácsosi cimet és jelleget, Böhm 
Ferenc főmérnöknek, a kolozsvári kutató bánya
hivatal főnökének a bányatanácsosi cimet és jelleget 
díjmentesen adományozta.

Szállítás. Kőszén pif szén. A szegedi városi vízmű-, 
szivattyú- és fertőtlenítő telepnek, gőzfürdő és vágó
hídihoz, továbbá a szinház, kuhurpalota, közkórház és 
iskolákhoz 1915 junius hó 1 tol 1918 junius ho 30-átg* 
szükséges évenként mintegy 47.000 mm. dió, 4000 mm. 
kocka, 3500 mrn. I. minősé-ü porosz kockakőszén és 
2000 máz-a pirszén szállításának vállalati utón leendő 
biztosítása iránt május 8-an I. tanácsi ügyosztályban 
zárt versenytárgyalás fog tartatni. A szabályszerűen 
kiállított s pecséttel lezárt borítékban elhelyezett s 
közvetlenül vagy posta utján beadott aj ár »latok a kö
vetkező feliratu borítékban : „Ajánlat a 3110/1915. számú 
versenytárgyalási hirdetményben kiirt kőszén- és koksz 
szállításra“, 5000 korona óvadék képes értéknek tanácsi 
letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával látandók el 
s az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi 
iktató hivatalba nyújtandók be. Azon pályázók, akik 
ajánlatuk benyujiásakor Szeged sz. kir. város ható- 
salával üzleti összeköttetésben mér  nem állottak, tar
toznak szállítóképességüket és me- bizhatóságukat azon 
kereskedelmi és ipát kamara bizonylatával igazolni, 
melyhez vállatuk telepe szerint tartoznak.

Danica vegyiipari részvén y társaság  március 28-án 
Weisz Fülöp elnöklésével tartott közgyűlésén ugy 
határozott, hogy a törlesztési alapra fordított 400.000 
korona és a leírások leszámításával fönmaradó 430.927 
korona nyereségből 100.000 koronát a tartalékalaphoz 
csatolnak és a 7 5% -os osztalék kifizetése után fön
maradó 59.009 koronát uj számlára viszik át.

Közgyűlések. Mükoipar Cem^ntarugy i\r április 
25 én tartotta meg első rendes közgyűlését. Mérleg- 
szám lája; Vagyon Pénzkészlet 324*18 K. Gépek- és 
gépanyagok 23.521 K. G^pépitméuyek és szerszámok 
6479 K. Berendezés és üzletérlék 3000 K. Árukészlet

6305*23 K. Előre kifizetett házbér 500. Adósok tartozásai 
62.741*37 Ív. Egyenleg mint veszteség 4o01,07 K. Teher 
Részvénytőke 100 000 K. Hitelezők követelései 5871*85 K. 
Kétes követelések 1500 K. Vareni Vasipar Rész
vény társasig  május 12 én tartja meg 20. rendes köz
gyűlését a következő napirenddel 1. Az igazgatóság 
jelentése. 2. A felügyelőbizottság jelentése. 3. Határozat
hozatal az igazgatóságnak a tiszta nyereség hovafor- 
ditására vonatkozó indítványai tárgyában. 4. Az igaz
gatóság választása. 5. A felügyelő bizottság választása.

Vmcuum Oil Comp. Részvénytársaság  rendes köz
gyűlését junius 25-én fogja megtartani. — Ipari Ga
zokat termelő Részvénytársaság  I. rendes közgyűlését 
április 24-én tartotta meg, — A Magyar Robbanó anyag
gyár  Részvénytársaság  (Zurány) április 18-iki XXIV 
évi közgyűlésén a társaság igazgatósága a pozsonyi 
dinamitgyárbar tartott ülésén a múlt évről a követ
kező Vleget terjesztette elő. Mérlegszámla : Vagyon : 
pénztár, értékpapírok 14.79004 K, nyers- és segéd
anyagok, áruk, üzemi anyagok 77.527*05 K, letétek 
19.007 41 K. adósok 260.264 78 K, telkek, épületek és 
gépek 396.588'53 K, összesen 768.177-81 K, — Teher: 
részvénytőke 240 000 K, tartalékok 400.000 K, vegye
sek 26.972 50 K. nyereség 101 205 31 K, összesen 
765.177-81 K. — N yer tsén -  és veszteségszimla Tar
tozik K iadísok 453.196 37 K, nyereség 101.205*31 K, 
összesen 554.401‘68 K. Követel Nyereségáthozat
2629.08 K, bevételek 551.772-60 K, összesen 554 401*68 K.

Hvdrooxigén gázelvalusztó, oxigén, nitrogén, hid
rogén és egy eb gázokat gyártó rész vény társas ág 
április 29 én tartotta meg IV. rendt?s évi közgyűlését.

Cégjegyzési hírek. Balatonparti téglagyár, Berényi 
Béla és társa, főtelep Keszthely. Közkereseti társaság*, 
nioiynek ejyüttes képviseleti joggal felruházott tagjai 
Berényi Béla. téglagyáros, keszthelyi lakns és a Fisohl 
Jabab és fiai bogiári bejegyzett cég, Keltezési idő
pontja 1915. évi január hó 1.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UNO VOLKSWIRTSCHAFT.

Die Kalaner Bergbau- und Hütten-A.-G., deren 
gesamte Aktien sich im Besitze der Rimamurányer- 
Salgótarjáner Eisenwerke befinden, weist bei einem 
Übertrag von 457.566 K (414.786 K) einen Rohge
winn von 959.755 K (1,119.149 K) aus.

Gebrüder Böhler & Co., Aktiengesellschaft. In der9
Bilanzsitzung der Firma Gebrüder Böhler & Co. 
Aktiengesellschaft, wurde beschlossen, der General
versammlung bei cnUprehend hohen Abschreibungen 
für das Geschäftsjahr 1914 eine 16prozentige Divi
dende Vorjahre vorzuschlagen.

Oesterreichische Petroleumindustrie. Ab und zu kom
men Nachrichten aus den besetzten Erdöigebieten, 
deren Grund5on darin gipfelt, dass die Russen die 
Gruben an lagen schonen, sonach nach deren Wieder- 
b e s e t z  u n g  erhebliche Oelmengen wieder zur Verfügung 
t-tehfii werden, obwohl jetzt viel verschleppt wird, da 
aber d:e Bohrarbeiten zumeist eingestellt sind, w.rd 
es noch längere Z ;it währen, bis dort ein rationeller 
Betrieb eintreten kann. — Die Oelex weist einen 
Reingewinn von 166 195 Kronen auf, wofon 5 Prozent 
Dividende zur Ausschüttung gelangen, dem Reserve
fonds werden 7830 Kronen überwiesen und 8365 Kro
nen vorgetragen.


