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Fémet a hadseregnek!
Az a gigászi küzdelem, amelyet hatalmas német 

szövetségesünkkel ellenségeink ellen folytatunk, ugy 
nemzetünknek, mint egyes polgárainknak minden 
erejét igénybe veszi napról-napra mindjobban.

A harc olyan nagy érdekekért folyik, hogy ugy 
a nemzettől, mint egyénektől semilven áldozat sem 
nagy, amelyet a végső győzelem érdekében meg ne 
kellene hoznunk.

Az egyéni vágyakat és érdekeket háttérbe kell 
szorítanunk, hogy a nemzetünk és magunk békéjét 
és békés boldogulását biztositó küzdelmet győzelmesen 
megvívhassuk

Ellenségeinknek egyik taktikája abban nyilvánul 
meg ellenünk, hogy igyekeznek bennünket az egész 

■világtól"elzárni. Megpróbáltak bennünket mindazoktól 
a világpiacoktól elzárni, amelyek nekünk élelmiszert 
és a hadviselésre alkalmas anyagokat éseszközöket 
szállítanak.

A mai, modern hadviselésnél, az ellenségre szórt 
lövedékek előállítására rengeteg mennyiségű, külön
böző fajtájú fémre van szüksége a vezetőségnek.

Nem titok, hogy ugy mi, mint szövetségesünk, 
ezeknek a fémeknek jórészét behozatal utján fedezzük. 
A háboru óta ez a behozatal1 lényegesen csökkent.

Bár nem lehet kétségünk aziránt, hogy ugy a 
a mi, mint szövetségesünk hadserege birtokába van 
azoknak a fémmennyiségeknek, amellyel ezt a háborút 
dicsőségesen be lehet fejezni, mégis ugy az állam 
részéről, mint társadalmi utón olyan intézkedések 
tétettek foganatba, amelyek alkalmasak a hadsereg 
számára szükséges fémek nagyobb mennyiségben 
való biztosítására.

Lapunknak ezen a helyén már ismertettük azt a 
kormányrendeletet, amely a hadviselés céljaira szük
séges fémeknek rekvírálását biztosítja.

Amint köztudomású, azóta már megalakult a 
fémközpont. A kormány már ki is jelölte a fém- 
központnak bevásárlóit, bizonyos hozzáértő cégek 
személyében, amelyek a rekvirált fémeknek a had
sereg részére való átvételét és árbecslését fogják 
eszközölni.

Köztudomású, hogy a magyar föld tele van 
nemes és nem nemes ásványos kincsekkel.

Ha ezeket az érceket helyes bányászati politiká
val a békeidején föltárták és kiaknázták volna, most 
■nem is fordulhatott volna elő az az eset, hogy a 
hadsereg számára ezekkel a fémekkel takarékoskod
nunk kellene.

A világháború bebizonyította, hogy a magyar 
vfémbányászat fejlesztése elsőrangú nemzeti érdek,

elhanyagolása pedig a nemzeti védelem szempont
jából katasztrofális lehet.

Mi a magyar fémbányászat fejlesztését teljes 
erőnkből mindenkor követeltük.

Szavunk, amely egyúttal a magán fémbányászok 
és szélesebb látkörü szakférfiak szava is volt, illetékes 
helyen sajnos nem talált mindég teljes megértésre.

Ha a lapunk hasábjain elhangzott óhajokat és 
tanácsokat az intéző körök idejében meghallgatták 
volna, akkor ina nem kellene a hadsereg számára a 
magán ipartól elrekvirálni a szükséges fémeket, mert 
ezek a fémek a magán ipar számára is bőséges 
mennyiségbe állanának rendelkezésre.

A háboru negyedik hónapjában ugyan meg
mozdultak több oldalról jövő nógatásra az illetékes 
tényezők és ma már fémkohóink és fémbányáink 
fokozottabb mértékben szorgoskodnak a szükséges 
fémek és ércek előállításán és kibányászásán.

Jóllehet ez a tevékenység még nagyobb mérték
ben is fokozható volna, addig amig a viszonyok 
bele nem kényszerítenek bennünket a szükséges fémek 
előállításába, addig ércbányászatunk nem is fog a 
a mostaninál nagyobb lendületet venni.

Ugy a háboru alatt, mint a háboru után a szak
sajtónak és a szélesebb látkörü szakférfiaknak kö
telessége, hogy megfelelő utón szorgalmazzák az 
illetékes tényezőket a hazai fémbányászat fejlesztésére.

Nem szabad többé engedni, hogy a nemzeti véde
lemre olyan fontos fémbányászat elzülljön vagy változó 
piaci árak miatt szünetelésre legyen kárhoztatva.

Az állam kezében van az ércek kohósitása, tehát 
az államnak nem szűkkeblű fiskális szempontból, 
hanem magasabb érdekektől vezéreltetve kell kezelnie 
a fcmkohósitás kérdését. Őrködni kell afelett, hogy 
a fémbányászat vissza ne essék, hanem inkább olyan 
állapotban maradjon, hogy szükség esetén teljesítő 
képessége a legnagyobbra fokozható legyen.

A mi áldozatkész társadalmunk ezen a téren is 
megteszi a maga kötelességét.

A hadsegélyző hivatal fölhívására megválik nélkülöz
hető fémtárgyaitól és azt a hadsereg számára odaadja.

Bánya- és kohóvállalataink is kétségtelenül meg
teszik a maguk kötelességét.

Amint értesülünk ezek a vállalatok nem pusztán 
az anyagi érdeket tartva szem előtt igyekeznek men
tői több fémet bocsátani a hadsereg szükségleteire.

És ez helyesen is van igy. Ma, ami csak nélkü
lözhetünk van, az mind a hadseregé kell hogy legyen.

A magyar bányász és kohász iparról és tár
sadalomról senki sem mondhatja azt, hogy ezekben 
a történelmi időkben meg nem tette, szinte erején 
fölül is, a maga kötelességét.
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Magyarország közgazdasága.
(Folytatás.)

Vas-, fém - és gépipar. Vas- és a cél gyártásún!
1912 óta nehéz viszonyokkal küzd, ami az építőipar és 
a vasutépitkezés rendkívüli nagyarányú pangásával fíiga' 
össze. A lefolyt év elején né’mileg kedvező kilátások 
mutatkoztak, azonban nem következett be a helyzet 
■obbrafordulása. A háborus szükségletek térinőszeteken 
nem hagyták érintetlenül ezt az ipsrácát sem s a ke
reslet némileg javult, de ez korántsem volt akkora mér
tékű, hogy a vas fogyaszt ás egész évi hanyatlását, 
amelynek hozzávetőleges képét az alábbi összeállítás
mutatja, kipótolhatta volna

C s e n é s
19 inában 191-4-ben 

1912-vel szemben 1913*mai szemben
Rudvas . . 2o'V 10°/o
Vasgerendák 28 30
Lemezek 35 27
Sínek 45 28 „
Az acélgyártás helyzete szorosan összefügg a 

gépipar viszonyaival, illetve a szerszámgépek és szer
számok használatának kisebb vagy nayyobb szüksé
gével. A vasutépitkezés és vasúti beruházások szintén 
közvetlen hatást gyakorolnak ezen iparág üzletmene
tére. Alig szükséges ennélfogva hangsúlyozni, hogy 
acélgyártásunk visszamaradt az előző évek fejlődésével 
szemben. A háborút követő idők alatt még súlyosabb 
helyzetbe került, mert a kivitel még a semleges álla
mokba is el volt tiltva. Midőn azonban gépgyáraink 
egyre fokozódó mértékben jutottak hadügyi megren
delésekhez s ezenkívül közvetlen hadi szükséglet is 
mutatkozott, lényeges javulás állott be.

A vasöntöipa,r ugyancsak több mint két osztendeje 
pansr s a lefolyt év sem biztatott kedvező kilátásokkal. 
IÍÍ részben a háboru csak niég nyomasztóbbá roíte a 
helyzetet, midőn azonban a had vezetőség az év vége 
felé öntöltvas gránátokat renden meg nagyobb rneny- 
nyiségben, valamivel tűrhetőbbé vált az áilapot.

A vasföldolgozó iparok heh zeíe általaban igen 
kedvezőtlenül alakult, mert a fogyasztás az e^ész vo
nalon rendkívüli mértékben megcsappant. Midőn a há
boru kitört, a közlekedési zavarok folytán még anyag
hiánnyal is kellett feüzde: i, emellett pedig a kész
gyártmányok -elszállítása is alig legyőzhető akadályokba 
ütközött. E súlyos körülmények a háboru kitörése 
íj tán rövidesen megváltoztak, ugy hogy ezen ipar
csoport majdnem valamennyi ágazatában határozott 
föllendülés volt észlelhető. Ii^az, hogy csak kevés gyár 
tudta üzemét az eredeti gyártási ágban főn táv tani. ha
nem kénytelenek voltak termelésüket majdnem teljesen 
és kizárólag a fölmerült hadi szükségletekhez képest 
megváltoztatni,

Motorgyártásunk a legutóbbi években — a for
szírozott behozatal dacára — igen szépen fejlődött, de 
ennek további haladását útját állt, a benzin árának 
rohamos emelkedése és -beszerzésének lépten-nyomon 
fölmerült akadályai. A magyar motoravárosok egyéb
ként, a lefolyt év őszén országos metoripari kongress- 
szust akartak tartani, amelyen a közszállításnál tapasz
talható mellőzést s továbbá azt is akarták tárgyalni, 
hogy adómentes benzinre vou&tkozó bizonyítványt 
csakis hazai motorgyár állíthasson ki és hogy a vám- 
szerződés-ek megújítása alkalmából emeljék a. vámtéte
leket, mert a jelenleg érvényben levő 20 — 22 koronás 
vámok mellett a magyar motor? pár teljesen kivan 
szolgáltatva a külto’d öldöklő versenyének.

Végül a földgázkérdést el foglalkozik, molynek 
helyes kihasználására a kormán}' akkora súlyt helye
zet, hogy amerikai szakembereket hívott meg a kérdés 
tanulmányozásira, illetve arra, hogy véleményt mond
janak a hasznosítás célszerű módjáról és le!:eiő* igéről. 
Az ezek által kidolgozott vélemény szerint az országos 
csővezeték tervét el kellett ejteni, mellyel kapcsolatban 
Teleszky  János pénzügyminiszter Kolozsvár város
nak is fölajánlotta a 'földgázforrások kihasználását.

A könyv minden osetre alkalmas arra, hogy a 
közönség legszélesebb rétegei is megbízható tájékozó- 
ti ást szerezzenek gazdasági, viszonyaink alakulásáról 
ezt nagyban elősegíti a számadatoknak szinte végtelen 

mellyel Katona következtetéseit úgyszólván 
pontról-pontra megvilágítja. Megemlítjük, hogy a könyv 
•5üG oldalon jelent meg és 5 koronáért megszerezhető.

Alifás szénhidrogének előállítása 
polimethilónekböl vagy ilyeneket tartalmazó 

elegyekröi.
A találmány tárgya olyan eljárás, amely lehetővé 

ízi, hogy a polimethiléneket vagy ilyenekor tartal
mazó eleg y eket, mint pl. a magas forrpontu kőolaj- 
frakciókat és a kőolajdesztilláció maradékait technikai- 
ag kielégítő módon, illetve kitűnő termelési hányadok

kal alifás szénhidrogénekké átalakítsuk. Míg a világitó* 
;lajoi’ vagy motorhajtóközegek gyártására használható 
alacsony forrpontu  szénhidrogéneknek a nehézolajok 
nagy  molekulája szénhidíOgénj^ib’l vasy  a nyersolaj- 
desztilláeíó-maiadé kaiból való előállítására eddig 
h a s /nált krakkpi’oeesszus mint ilyen csak alacsony 
m inőségű termékeket ad, amelyek csekély hidrogén
tartalmúknál és kénsavval való nehéz finomításuknál 
fosva ak  kevéssé alkalmasak a neveze t célokra, 
addig  a jelen *ijárás lehetővé teszi az előbb említett 
anyagokból iparilag használható módon könnyen fino
mítható, alacsonv forrpontu szénhidrogének előállítását, 
amelyek világítási és motorikus célokra igen jól 
hasz r ál hal ók.

Ezen eljárás két, magábanvéve ismeretes részpro- 
Cfsszus kombinációjából áll és pedig a kiindulási anyag 
nyáliánt szolgáló polimethiténeknek vagy nafténeknek, 
illetne ilyeneket tartalmazó kőolaj frakcióknak v«gy 
m ara d ék o k n a k  megbontásából, a nevezett szénhidrogé
nek  gyürüalaku struktúrájának elpusztítása melUtt és 
az iL>y kapott telítetlen szénhidrogéneknek redukálá
sából telített szénhidrogénekké, illetve paraffinekké.

A leien találmány gyakorlati foganatosítása céljá
ból a földolgozandó, legnagyobbrészt Cn Hsn +  és Cn 
Hm — -i általános képlettel biró ciklikus szénhidrogé- 
neklv‘1 álió kő olaj frakció kát vagy maradékokat destruk
tiv desztillácK-naií, illetve krakk-processzusnak vetjük 
alá es pedig nyomás alkalmazásával vagy anélkül. 
Exkor haladás és bomlás lép föl, a polimeihilenek stb. 
gyürüalaku struktúrája legnagyobb részben elpusztul 
és e.iiyéb termékek mellott telítetlen szénhidrogének, 
illetve" olefinek keletkeznek, amelyeket azután redukció 
iiíj ui paraffiuekké alakítunk át.

Fjz az eljárás annyiban jelent nagy egyszerűsítést 
a kívánt szénhidrogének nye é-ében, amennyiben a 
tekintetbo jövő két rész processzus — a krakkolás és 
redukálás — ugyanazon a helyen, illetve egy és 
ugyanazon kazánban foganatosítható és a krakkói ásnál 
keletkező bomlási gázokban hidrogén is van jelen, 
amely a nevezett gázokból tetszés szerinti ismert mó
don,. pl. Rinker- Wolter szerint a gázele^vnek izzó re- 
tortákban való hevítése, vagy Lii.de szerint hűtés ut
ján nyerhető.

I pé'(U. 10 kg. kőolajdesztilláíumot, am elynek 
faj súly a 0 8c0, szokásos k rakk  kazánban destruktiv 
deszíill -u 'ónak vehetjük alá, ami mellett gondoskodni 
kell arról, ho^y  a desztillálásnak alávetett anyag hő- 
mérsékle té  230° C fölé ne  emelkedjék. Igv kapunk
0—9 5 kg. 0 750 - 0 780 fajsúlyú folyós szénhidrogén- 
elegyet, tov.xboá kokszot és gázokat. Az így kapott 
szénhidrogén  el egye t azután hidrogén hatásának vesz- 
szűk  alá "és ped ig  is le r t  módon indiffereas anyagokra 
lecsapott kontaUusanyagoknak hidrogénátvivők gya
nánt való alkalmazásával, mikor is a reakció befeje
zése a n \  1 volt fölismerhető, hogy a kezelt elegynek 
egy próbája  koncentrált kénsavval összerázva, ez 
utóbbinak 2°/o-nál kevesebbet adott le. így  kapunk
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0*2—8 kg\ 0,740—0770 fajsúlyú telített szénhidrogé
neket.

II. példa, 10 kg. 0.920 fajsúlyú kőolajdosziilláciő- 
maradék krakkolásnál koksz és gázok mellett 8 50 kg. 
olyan szénbidrogénelegyet, amelynek fajsulya 0 84.0—
0.870, illetve 5--5 5 kg. olyan frakciót, amelynek faj- 
su l\a  0815—0825 volt és kb. 3*5 kg. olyan frakciót, 
amelynek faj súly a 0.900 volt, aszerint, amint csak egy 
frakciót, vagy két, különböző fajsúlyú frakciót fogunk 
föl. A redukció befejezése után toli tett szénhidrogének 
olyan elegyét kapjuk, amelynek fajsúlyú 0830—0860, 
ill. azoknak olyan elkülönített elegyeit, melyeknek 
fajsulya 0808—0*820 és 0*890.

5* HAZAI HÍREK.
Hőseink. Hadifogságba kerültek: Szabó István 

oki. vegyészmérnök, Csillag Sándor oki. vegyészmér
nök, a felsögallai cementgyár kémikusa, Rosemvasser 
Kálmán oki. vegyészmérnök, a marosvásárhelyi pet- 
roleurn-finomitó kémikusa, Szelényi Gyula vegyész- 
mérnök hallgató, Deutsch Lajos vegyészmérnök hall
gató, Hanvay Ede, a zólyombrézói in. kir. vasgyár 
főmérnöke, tartalékos hadnagy, aki Przemysl várának 
hős védelmezőinek sorában az oroszok hadifogságába 
került, most az ázsiai határon fekvő Orenburg váro
sából irott levelezőlapon arról értesítette családját, 
hogy egészséges és jól érzi magát.

A Magyar Ólomárugyár Részvénytársaság 1IT. évi 
rendes közgyűlését április tartotta meg. A koz 
gyűlésen bemutatott mérlegszám la szerint a múlt évi 
üzleteredmény a következei. Vagyon pénz kész ct 
2654*28 K, telek és épületek £120.758 96 K, gépek és 
fölszerelések 345.237*74 K, irodaberende'és 10.447 05 K, 
árukészletek 182.207*11 K, adósok 249 532 57 K. hadi- 
kölcsön és letétek 259.250 K, váltó tárca 1(32.055 15 4 K, 
veszteség 1914-ben 140.163-88 K, összesen 1.673.307 K 
23 f. Teher  Részvénytőke 500.000 K, értékcsökkenési 
tartalékalap 64.785*82 K, 1914. évi dotáció 62.408*80 K, 
hitelezők 1,042.021*04 K, átmeneti tételek 4031*51 K; 
összesen 1.673.307 23 K.

A gyujtókartell  ha tása .  Az eszéki Dráva gvujtógyár 
részvénytársaság legutóbb megtartott közgyűlésén az 
igazgatóság jelentésében arra utal, h o g y  az elmúlt év 
a legforgalmasabb volt a gyár fünnálása óta, ami an
nak tudható be, hogy tizenkét magyar gyújt ógyár 
kartellbe lépve, az eladást egyesitették. Ennek köszön
hető a jelentékenyen emelkedett forgalmon kivül, 
hogy 224.789 korona tiszta jövedelemből 12 százalékos 
osztalékot fizethetnek. Ezenfelül az igazgatóságnak 
17.804 korona j ni ott.

Szállítás. Rostélyrudak, vas-, és acélöntvényetc. 
hanoveri kir. vasút igazgatósága 76.000 kg. vas- 

ntvény, 260.000 kg. rostélyrud, 27.000 kg. acél
idomöntvény és folytvasidomöntvény szállítására hir
det pályázatot. Az ajánlatok lepecsételt borítékban 
május hó 11-éig küldendők be.

Közgyűlések. Fiumei magyar olajipar részvény - 
társasig  május 13-án tartja meg VIII. rendes közgyű
lését. Borsodi szénbányák r t-í. május 13 án tartja 
meg évi rendes közgyűlését. Mérlegszámlája Tarto
zik Bányabirtok, ingatlanok és berendezések a királdí, 
sajószentpéteri, disznóshorváti és kazinci bányákban 
5,544.588*42 K. Anyagok le ltá ra : a) üzemi anyag, 
bányafa és élelmezési készletek 434,294*54 K, b) szén
készletek 1912 40 K. Pénztári készletek a) pénzkész
letek a bányapénztárakban Királdon, Sajószentpétc- 

, Disznó shorváton és Kazincon 31.805*15 K, b) a 
kir. postatakarékpénztárnál 51.113 30 K, c) érték

papírok !í7 000 K, cl) küld vények 105.46805 X, ej 
idegen Jetetek óvadékok 23.068*61 K. Adósok a) 
szénádnak  és egyéb künnlevőségek 534.016 96 K, b) 
átmeneti adósok 13.761*36 K. Összesen 6,837.023*79 K. 
növetel Részvénytőke 7146 drb részvény 600 K, 

•zcsoí 4.287.600 K. Tartalékok értékcsökkenési tar
talék 1,000.000 K. tartalékalap 134.000 K. Hitelezők 
nyilt számlán 696.83133 K, átmeneti hitelezők 377.624 02 
K, deceaibe havi bérek 62.029*35 K, föl nem vett osz
talék 2100 K, idegen letétek és óvadékok 23.068 61 K, 
Veszteség- és ny erős égsz ám la: áthozat az 1913. évről 
6299 30 K, 1914, év nyeresége 247 475 28 ív. Össze
sen 6,837 028 79 K. Veszteség- cs nycreségszámlája. 
Tctrtozi Értékcsökkenési leírás az épületek és a lol- 
tári berendezések elhasználásáért 250.000 K. A tart a lék
alap növeléséért 3O.C00 K. Központi költségek és adók 
244.577-10 K. Kama'ok 40 925*46 K. Tiszta jövedelem 

.at évről 6299*30 K, az 1914, óv tiszta
jövedelme 247.275*28 K. Összesen 819.277*14 K. Köve
tel N ve^ségátho/^t 1013. évről 6299*30 K. Bányáink 
bruttó hozama 812.977 84 K. Összesen 819 277*14 K.
Budbpesti TégJ? MészégetÖgyár Részvcny tá rssság 
május 21-én tartja meg XXI. rendes évi közgyűlését. — 
Prompt! Bánya- és Ipar Részvénytársaság  május
20-án tárj; meg* II. rendes közgyűlését.

Egy katona halálos szerencsétlensége. Donoval Já 
nos m. kir. bányamunkás 1914 augusztus 1-én hadba- 
vonult s mint egészségügyi katona előbb Kassán, 
utóbb Mir^kr 'on teljesített kórházi szolgálatot. A múlt 
héten kétnapi szabadságot kapott, hogy Selmecbányán

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz. -------  TEL EFOM:  —
60 -1 1 , 60 -12, 60“  13, 60—14«

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolítikus 
vörösrézhuzalok , okonitvezetékek, 

szerelvények stb. ♦♦♦«♦♦♦♦
(10G6|24)
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lakó feleségét és két kis gyermekét meglátogathassa. 
Hazautazásakor fölment a wfiggon tetejére s a Bánréve 
álom ás olőtt levő vasúti hiába ütközve, ln ltan  maradt 
a kocsi tetején. Holttestét Selmecbánj'ára szállították s 
április 28*án nagy résvéttel temették el.

Uj betonipari vállalat. Az aradi betonipar r.-t. neve 
al itt uj belőni pari vállalat alakult 36.000 K alaptőkével. 
A váPalat tá rg y a : betoncsatornák gyártása, darusítása 
és általában a betonipar körébe eső vállalkozás.

Állami bazaltbányák versenye A kereskedelmi minisz
ter tervbo vette, liogy Ajnácskő határában — a Máv. 
által berendezett kőbányákon kivül — ragyóbb bazalt 
kőbányát fog berendezni. Ebbon az ügyben azután az 
érdekelt csoport arra kérte a kereskedelmi minisztert, 
hogy az államkincstár részére megvett ajnácskői kőbá
nyát ne rendeztesse be, hanem azt vagy tartsa szükség 
esetére tartalékban, vagy magánvállalkozóknak adja 
bérbe, továbbá, hogy az állami kőbányákat kizáróan 
állami szükséglet szállítására szorítsa, A kereskedelmi 
miniszter azonban részint teljesithetetlennck, részint 
tárgytalannak tekintette a kérést. Figyelembe véve 
ugyanis azt, hogy az állami kőbányák tulajdonképpeni 
hivatása az egyes viszonylatokban indokolatlanul föl
hajtott egységárakkal szemben az árszabályozás e 
kőbányák üzeme a magánvállalkozásra annál kevésbbé 
lehet aggasztó, inert az állami kőbányákban előállított 
terméskő és kavicsmennyiség az országos szükségletnek 
10 százalékát sem teszi s a magánkőbányák száma 
ennélfogva évről*évre nő.

Hirdetés. Az abrudbányai kir. báryahizto?ság a 
Verespatak községben az Igrén heg v ben bányászd odó 
„Szent Anna Iá Berk“ cégű bányatársulat igazgató 
jának Marosi Sándor verespataki 1 k >sriak 1015. évi 
028. szám alatt érkezett ( érelmére az ált. bányatörvény 
149. § a alapján társgy ülést hl volt egybe. Ezen köz
gyűlés Abrudbányán a kir. bányabiztosság hivatalos 
helyisé;/ében, 1915. évi május ho 3}-én délelőtt 10 óra
kor kezdődően fog megtartatni, melyre a bánya biztos
ság a társulat részvényeseit s azok esetleges jogutó
dait oly értesítéssel hivja meg, hogy a társg> ülésen 
i i-ki csak személyesen vagy törvényes meghatalma
zottja utján élhet az ált. banya törvény 153. § a értei 
n ié ben a szavazás jogával. Megjelent részes társak által 
hozott határozatok kihatnak a távolm aradótok jogaira 
is. A társgy ülés tárgyai 1. A felülvizsgált s/á m adások 
elfogadása és a társulatott terhelő  ̂dós;* ág mikénti 
törlesztése feletti határozathozatal. 2. A bányaművelés 
módjának megállapitása. 3. Igazgató és bányagazda 
választás*. 4. Indítványok.

A német nyersvasgyártás. A német nyers vasgyár tás 
ei  év márciusában. 938.000 tonnára rúgott, a nyeráacLe
gyártás 1,098.000 tonnára, a február hónapban előál
lított 803.000 illetve 946.000 tonnával szemben. A ter
melés most a békés idó termelésének kétharmadát érte 
el, mert a háború kitörésekor csak egyharmad volt.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Kabelfabrik'Aktiengesellschaft in Pozsony. Die dem
Direkt io nprate vorgelegte Bilanz ergibt inklusive des 
Gewinnvortrages vom Vorjahre einen Reingewinn von 
577.029 K gegen 681.071 K Vorjahre. Es wurde 
bischlossen, der Generalversammlung vorzuschlagon, 
im Sinne der Statuten, 28.851 K (im Vorjahre 34.053 
K) der ordentlichen Reserve zu überweisen, 10 Pro

zent gleich 40 K per Aktie 400 K (im Vorjahre 12 
Prozent gleich 48 K) zu verteilen, 30.000 K (im Vor
jahre 40.000 K) dem Pensionsfonds der Angestellten 
zu widmen und d * n  nach Abzug d e r  S t a t u t e n  u n d  

vortragsmässigen Tantiemen, eowie der Gratifikationen 
an Beamte und Meister verbleibenden Betrag v o n  

44.158 K (im Vorjahre 40.414 K) auf neue Rechnung 
vorzutragen. Der Bruttogewinn hat 1,751.933 K (im 
Vorjahre 1,860.074 Kronen betragen.

Die Weltkupfervorräte. Wie die Firma Ilenry Mor
ton & Co. Ltd. berichtet, betrugen die sichtbaren Vor- 
rate an Kupfer in Europa Ende März 29 056 gegen 
28.402 Tonnen Mitte März. Die in Sicht gebrachte 
Menge während der zweiten Märzhälfte belief sich auf 
48.272 gegen 22.809 Tonnen in der ers'en Märzhälfte. 
Die Ablieferungen erreichten eine Flöhe von 48.591 
gegen 28.782 Tonnen Mitte März. Die Vorräte in Eng
land .d Frankreich werden mit 17.858 gegen 17 854 
Tonnen Mitte März angegeben. Die Verfrachtungen 
von Chile stellten sich auf 3013 gegen 948 Tonnen 
Mitte Marz,

Chaudoir Metallwerke A.-G. Die Chaudoir Metall
werke Aktiengesellschaft in Wien und Bodenbach hßt 

ihrer am 8. d. stattgehabten Generalversammlung 
das Geschäftsjahr 1914 eine Dividende von 7 Pro

zent an ihre Aktionäre zu Ausschüttung gebracht.
Internationale Petroleumindustrie. In Argentinien 

nimmt dass er.-chlossene Oelgebiet ständig zu. Die 
Bohrungen im Kreise Villarino (bei Algazrobo) sind 
bis 550 Meter gelangt, wo Oeispuren erschlossen wur
den ; wichtig ist die Konstatierung der gleichen Ver
hältnisse wie in der Bruchzone von Argerich bei 530 
Meter und in Ombuctor bei 568 Meter Tiefe, die er
schürften Oelmengi- loknen nicht. Bei 750—820 Me
ter Ticfo muss mann noch dass Anfahren von Ther- 
malwasser erwarten. — Die indischen Erdöllager der 
Nordprovinzen (Pendschab und Belutschistan) sollen 
seitens des geologischen Amtes untersucht werden. 
Diese Gebiete sollen den Nachteil haben, dass sie 
einer hermetisch abschliessenden Tondecke entbehren, 
dosshalb leicht Verwässerungen ausgesetzt sind. — 
Englands Petroleumeinfuhr betrug in 1914 646,894.523 
Gallonen (gegen 488,106.963 Gallonen im Vorjahr).
Die Mexiean Petroleum Co. hat ein Abkommen ge
troffen, zwecks errichtung grösserer Petroleumraffinerie- 
und ausgedehnter Tankalagen in Newyork, Christobal 
(am Panamakanal) in Portland (im Staate Maine) und 
in Boston, die die Dampfer mit Heizöl versorgen sollen.
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