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A hazai bányászat fejlődése.
A hazai bányászat és kohászat terén az utolsó 

évtizedben tapasztalt lassú fejlődés 1913-ban határo
zottan élénk lendületet vett. Ez az örvendetes jelen
ség úgy a bánya- és kohóüzemnél alkalmazott mun
kások számának, mint a termelés mennyiségének és 
értékének számottevő emelkedésében jut kifejezésre. 
A nyilvántartott zártkutatmányok száma, ami a bá
nyászati ipar fellendülésének vagy pangásának szin
tén egyik ismertető jele szokott lenni, 1913-ban je
lentékenyen megcsappant ugyan, ez a csökkenés 
azonban nem jelent visszaesést, mivel annak a 
tulajdonképpeni oka az, hogy a kincstár a földgázra 
vett, több mint 30.000 zártkutatmányát az 1912. év 
végén- feladta.

Az 1913. év bánya- és kohótermelésének értéke 
— a kincstári monopólium gyanánt űzött sóbányá- 
szattot figyelmen kivül hagyva — 185’7 millió K-t 
-tett s 17'9 K-val múlta felül az 1912. esztendei ter
melés értékéjt. A termelés értékének ez a növekedése 
jórészt a szén megnövekedett bányászatával s rész
ben a bányatermékek árának az emelkedésével függ 
össze.

A nyilvántartott zártkutatmányok száma a föld
gázra vett kutatmányok feladása következtében az
1912. évi 89.048-ról 57.101-re szállott le.

A bányászat céljaira adományozott vájnatelkek 
kiterjedése még valamivel — 2022 hektárral — nőtt 
az előző évhez képest s összesen 100.089 hektárt 
tett, amelyből 14.320 hektár (14*3%) a kincstári bá
nyászat vájnatelkeire s 85.769 hektár (85’7%) a 
magán bányászat vájnaterületeire esik.

A vájnatelkek legnagyobb része —  57-301 hek
tár, vagyis 57-2% —  kőszénre, 18.703 hektár (187% ) 
vasércre, 16.778 hektár (16-8°/o) aranyra, ezüstre és 
rézre, 7307 hektár (7,3°/o) pedig egyéb ásványokra 
adományoztatok A vájnatelkeken kivül a bányászat 
céljait szolgálta még 8289 hektár kültelek, amely 103 
hektár kincstári jogosítvány kivételével magánbir
tokosoké.

A magánbirtokosok száma az 1913. év végén 
1117 volt, úgy hogy egy magánbirtokosra az ado
mányozott bányaterületből átlagosan 84 hektár 
(1912-ben 83, 1911-ben csak 81 hektár) esett. A 
bányabirtok koncentrációja mindjobban fokozódik s 
a kisebb bányabirtokosok helyét mindinkább nagyobb 
tőkéjű vállalkozók, illetőleg részvénytársaságok fog
lalják el. A magánbányászatnak bányaiparunkban való 
nagy jelentőségére egyébként az a körülmény is 
élénken rávilágít, hogy összes bányatermelésünk

mennyiségének több, mint 92% -a magánbánya- 
müvekre esik.

Bánya- és kohó vállalataink 1913-ban — a só
bányászatot nem számítva — 83.228 munkást fog
lalkoztattak, ezek közül 68.674 munkás a magán
bányászat, mig 14.554 munkás a kincstári bányászat 
szolgálatában áliott. A kincstár a sótermelés körül 
2991 munkást foglalkoztatott.

Bányatermékeink egyes nemeit tekintve, úgy 
mennyiségre, mint értékre nézve első helyen kőszén- 
termelésünk áll, amelynek fejlődő iparunk szempont
jából is folyton fokozódó jelentőséget kell tulajdoní
tanunk. Kivált a barnaszéntermelés mutat hatalmas 
arányokat: 1904 ben 5 4 2 , 1912-ben 81*3 millió mé
termázsa barnaszenet aknáztak, az 1913. évi termelés 
pedig kerek 88 millió métermázsát tett ki. A terme
lés értékét tekintve, a szénárak állandó emelkedése 
következtében a növekedés még szembeszökőbb; 
ugyanis, mig a termelt barnaszén értéke 1904-ben 
még csak 37 8 millió K-t képviselt, az 1912. év ter
melése 79, az 1913. évié pedig 8 8 3  millió K-ra 
tehető.

A fekete kőszénből hazánk termelése kevéssé 
jelentékeny; az 1913. évben kőszéntelepeinkből 106  
millió métermázsa fekete kőszén került felszinre, 
mintegy 0 2 millió métermázsával kevesebb, mint 
1912-ben. A termelés 14'4 millió K értéke azonban 
a feketeszén árának emelkedése következtében több, 
mint 700.000 K-val magasabb volt az előző év ter
melésének értékénél.

Széntermelésünk összes értéke az 1913. évben 
109 38 millió K-ra rúgott, amely összeg bányászati 
és kohászati összes termelésünk értékének 587% -át 
képezi. A barna és fekete kőszénből előállított kő
széngyurma (brikett) és pirszén értéke az 1913. évben 
6’7 millió K-t tett.

1913. évben termelt szén a bányakapitányságok 
területe szerint a következőképpen oszlott m e g :

A fekete kőszén 65-5%-a a budapesti, 33'9%-a 
az oravicabányai, a többi a zalatnai bányakapitányság 
területén fekvő bányák terméke. A barna szén 50‘7°/o-át 
a budapesti, 26%-át a zalatnai, 19'9%-át a besz
tercebányai, 2’6%-át a zagrebi, 0'8%-át a nagy
bányai és oravicabányai bányakapitányságok területén 
fekvő tárnák termelték.

Az ásványszéntermelés azonban tulnyomórészben 
magánosok kezén van, a kincstári bányák pedig a 
fekete kőszénnek alig 3'5, a barna szénnek pedig 
6'5°/o-át tették ki.
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Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kik
nek előfizetésük lejárt, hogy a már 
birtokukban levő befizetési lap felhasz
nálásával azt meghosszabbítani szíves
kedjenek.

Katonai kinevezés. Őfelsége Stasney Albert féi
kohómérnököt, a Selmecbányái in. kir. bányászati é.. 
erdészeti főiskola tanársegédéi, 28 tábori vadász-  
zászlóalj tartalékos zászlósát tartalékos hadnaggyá  
nevezte ki.

Halálos baleset. Nagy csapás érte egyik derék 
bányászunkat, Kompöthy József désaknai sóbánya
hivatali főnököt és egész családját; fiuk, Kompótliy 
József joghallgató, a dési 32-ik honv. gy.-ezredben 
szolgáló hadapródjelölt pünkösd vasárnapján Dés~ 
aknáról Dés felé indult nővére és barátai társasá
gában, mikor egyszerre revolverlövés dördült el s a 
nővére mellett haladó Kompótliy József holtan b u 
kott a földre. A revolvergolyó jobb arcán hatolt be 
s bal tarkóján jött ki, azonnali haiált okozva. Szülei 
és ismerősei feltevése szerint feltétlenül csak bal
esetről lehet szó, mert semmi olyan okról nem tud
nak, amiből öngyilkosságra lehetne következtetni. 
Temetése 25-én délután 4 órakor ment végbe kato
nai pompával szülei désaknai lakásáról.

A Ganz —Danubius közgyűlése. A G tn z  cs Társ* 
D anub ius  gép-, vaggon-  és h a jó g y á r  részv én y tá rsaság  
május 2 9-ón gyár i  helyiségeibe! L? t.
t. elnöklete alatt tarto tta  m eg  ’enues kö-.:g;? ülését, 
am elyen az 1914-ik, az alap ítása  X L VI. üzietévröl. 
szóló zá rszám adás  kerü lt  e lő terjeszt Isi e. Az ^.zga ló 
ság  jeloiítésébon elmondja, milyen uebe/ k e l 
lett m egküzdeniök  a h áb o rú  miatt. A * pesti g y á r 
te lepek sokoldalú a lkalm azkodási k ép e ssé g é t  ;edm e
nyesen  k ihaszná lta  a  vállalat. E llenben a k izáró lag  
eg y irányú  foglalkoztatás berendez tt fiumei g y á r u k 
ban  — mondja a je len tés  — ujabb  rende lések  kot 
óta való h iányát  pótolni hatalmukba, nem állolt 
m unka  csökkenése  folytán költség«; te l je ‘l é g ü k b e  
ftídezni nem tudták , a h a d i le n ... i-inek á tadott m ű 
szakilag  tökéletes hajók anyag i nőm ked- 

ii£y h ogy  fiumei gy  árukba eines ^szteséget 
szenvedtek. E z  az oka annak, az idei zá rszá m 
adás a tavalyinál lényegesen  vengóbb  eredm énnye l 

’ul. A folyó esztendőre való fo g la lkozó  kilátások 
budapesti g y á ra ik b an  kedvezőek, g y á r u k  e g y 
előre csak rég ibb  r e n d e l é s e i n e k  m ég hátráló részót 
fogja befejezni. A h áb o rú b a  katonai olgálatra b e 
vonult tisztviselői pzáma 167, ezeket, valamint 

-ámu bevonult rnunkt' jó k n a k  ládjait a t á r s o  
megfelelő anyag i  támogat;'  részesíti.  A b e 

vonult tisztviselők közül eddig  ha l tak  hősi halált .
Közgyűlések. Az E g y e s ü l t  Tej. la- C e m e n tg y á r  

R é sz v é n y tá r s a s á g  ju n iu s  10 én tartja m eg évi rendes  
közgyűlését.  M érlegszám  la ja  V a g y o n  G yárte lepek, 
Tég ifi gy á ra k  : K őbányán, Budán, Ny ergesuj falun és 
D ü h ö sö n ,  cem en tgyárak : L ábatlanon , tolsek, kőbányák , 
épületek  és gépek  13,090.926-38 K. B udai bérházak  és 
H ungária -u ti  te lkek 481.237 63 K. L e l t á r : szerszámok, 
pótgéprészok, ipa rvasu tak  és ce :nen trak tá rak  B u d a 

pesten és Vnkováron 351.596,92 K. Zsákok: zsákkészlet 
219 575-37 K. Gyártmányok: cement és téglakészlet 
817.05080 ív Anyagok: lizomi anyagkészlet 645.539 43K. 
SzéíU-észlet 871710 K. Értékpapírok: a tárcában 
143.540 K Váltók a tárcában 21.575 36 K. Adósok 
80C.256 ÍRJ K. Óvadékok 27 711-78 K. Pénztár 24673-22 K. 
Átmo- iételek 43.789 63 K. Összesen 16,684.190'28 K. 
7 'eher .Virzsrésvénytőke 1,000.000 K. Elsőbbségi 
] ősz vény tőke 4,000.000 K. Elsőbbségi kötvények
3,Ci’d 500 K. Érték csökkenési « lap : értékcsökkenés 
épületek gépek elhasználásáért 5,200.000 K. Tar
taléka Ja p 415.090 K. Fel nem vett osztalék 2224 K. 
Hitelezők 2.995.439-48 K. 1913. évről nyereség áthozat 
ü2'<9*97 K. JUJ4. évi tiszta nyereség 365683 K.y 
nyereség összesen 9936 80 K. Összesen 16.684.190.28 K. 
Nyereség- és v esz tes ég szám 1 áj a.: Veszteség: Költségek 
é'c tiszti fizetések 131.943-02 K. Elsőbbségi kötvény
ért ma tok 137.767-50 K. Adók 88.735-90 K. Biztosítási 
dijai? 21.803-43 K. Kamatok 133.39386 K. Nyereség 
álhozat 1913. évről 6279*97 K. 1914. évi tiszta 
nvore.. ,g 4056*83 K, nyereség összesen 9936 80 K. 
Ö szesen 523.645 51 K. Nyereség  N yereségáthozat 
az 1913. évről 6279 97 K. Gyártmányok jövedelme 
405.91500 K. Különféle jövedelmek 21.450*48 K. 
Összese 523.045 51 K. — Első Magyar Kábelgyár, 
Perei és --hacherer r. t. junius 19-én tartja meg XIV. 
rendes közgyűlését. Mult évi ryeresége 44.495*72 K.

Bányászöngyilkosság. Gerner Ádám 64 éves, nos, 
nyugd íja s  bányamunkás, pécsbányatelepi lakásán ön- 
gy ilkosságo t követett el. A vizsgála — mint velünk 
ko J i k  megállapította, hogy Gerner már több hónapja 
kínzó betegségben  szenvedett és őzen körülmény érlel
hette m eg benne  az öngyilkosság elkövetését.

Szállítás. Betonhid. A micbendorfii kir. vasúti épí
tészeti hivatal a Nuthe-folyón át építendő betonhid 
munkálatainak vállalatba adása végett pályázatot irt 
ki. Az a jánla tokat junius 9-ig kell benyújtani. — 
H iiép i i  Zólyom vármegye l<öz gazgatási bizottsága 
455.1915. sz. határozatával a Zólyom-bucs-dobró váraljai 
trh. közút 9-7—9-8 km. szakaszán levő 30. sz. 10*0 m. 
ny ílású  hid újjáépítését engedélyezvén, az említett h id : 
h) alép és azzal kapcsolatos utszabályozási
rninikáii Talamint b) a Il-od rendű hidakra előirt
12 tonna laximális  terhelésre méretezett vasfelszerke- 
zétének v i tá s a  céljából £. évi junius 19-én a besz
te rcebánya i m. kir államépitészeti hivatal helyiségében 
zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. Az alépít
ményi -?s azzal kapcsolatos utszabályozási* nemkülön
ben v«*fehzerkezeti munkákra együttesen és külőn
kül on, valmint az utszabályozási munkákkal kapcso
la tban az egész hídnak vasbetonszerkezettel való léte
sítésére is tehetők ajánlatok. Szerszámok és esz
közök . A königsbergi kir. vasúti igazgatóság az alábbi 
szers '  ok és mühelyi eszközök egy évi szükségleteire 
nyilvános pályázatot irt ki és pedig: 1. tekercsfurók 
gyorsüzem ek  számára, 2. lyukasztók, vésők, árak, 
különféle fúrók, gvaluk, gyaluvasak, mérőpálcák, fűré
szek, fűrészlapom, csavarhuzók, szögellők, ollók és 
körzők, 3. tábori kovácsmühely felszerelések, csiga
sorok, su lyok vas targoncák , vakolókanalak, kézi kölük, 
forrasz-ó pákák , csavarüllők és különféle fogók, 4. üveg- 
gyém ántok , beégctőbélyog/.ők, sajtoló bélyegzők, betű- 
bélyegzők, hőm érők  és vízmérők, 5. kocsimenyözét> 
lámpák, m ozdonyokhoz való jelzőlámpák, kézi lámpá
sok, lecsavarható  lámpatámasztékok, ivópohárak é& 
vizcspalackok. A 2. csoportra vonatkozó szállítási fel
té teled egy márkáért, a többi csoportonkint 50 pfóth 
nigért, a rajzok darabonkint 10 pfennigért az ig&zg^
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lóság központi irodájától posta utján megszerezhetők, 
Az ajánlatok junias 9*éig küldendők be és f. évi junius 
25-éig kötelezők.

Cégjegyzési hirek. Badacsonyi bazaltbáaya r.-t., 
ifj. Guray Miklós igazgatósáéi tag eb beli mi nős égének 
és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyez
tetett — Gdál István Reszelögyár r.-t. Deuts Viktor dr , 
Grünhut Arrrrn dr., Magaziner Elemér és Orova Zsig- 
mond dr. igazgatósági tagoknak ebbeli minőségük es 
cégjegyzési jogosultságuk, valamint maróthi Fürst Ber
talan, Széke ly  Ignác és Pirkner  Konrád igazgatósági 
tagok eb beli minőségük és cégjegyzési jogosultságuk 
megszűnése bejegyeztetett. — Nyugatin agy a r országi 
kőszénbánya r.-t. Rejtő Ármin társasági hivatalnoknak 
alapszabályszerü cégjegyzési jogosultságát bejegyez
tették. — Magyar vagon- és gépgyár r.-t. az elhalt 
Czyzek Viktor igazgatósági tagsága és cégjegyzési 
jogosultságának megszűnése bejegyeztetett — Ál földi 
tégla- és agyag ipar r . - t , főtelep Debrecen. A í'. évi 
február 23. napján tartott rendes közgyűlés által el
határozott alapszabálymódositás, mely szerint a korábbi 
alapszabályok 5., 6., 20. és 22. §-ai módosíttattak, 
miáltal a bejegyzett tételek annyiban szenvednek vál
tozást, hogy a társasági hirdetmények egy debreceni 
napilapban teendők közzé, hogy a társaság alaptőkéje
50.000, azaz ötvenezer korona, mely 1000 darab 50, 
azaz ötven korona névértékű, névre szóló részvényből 
áll, az igazgatóság pedig 3—8 tagból áll, bejegyez
tetett.

Mérlegek. A Kőbányai gőztéglagyár r.-t. a napok
ban publikálta 1914. évi m érlegét A  vállalat a hábo
rús idők dacára 27 548 korona tiszta nyereséget mutat 
ki, ami az alaptőke 4°/o os kamatozásának felel meg. 
Tekintve azt, hogy a téglagyárnak 300.000 koronát 
meghaladó tartalékalapja van; nincs kizárva, hogy 
esetleg valami alacsony osztalékot mégis kapnak a 
részvényesek. Az üzleti bevételek egyébként nagyon 
gyengék voltak, a téglaiizlüt alig jövedelmezett 171000 
koronát. — A Magyar-belga fémipar r.-t. 2 millió 
korona részvénytőke mellett 224.805 K nyereséget 
mutat ki. — A Kaszab-féle csavar- és vasárugyár  
r.-t. 1914-ben 1,033.779 K (1913-ban 984.327 K) nyers 
hasznot ért el a 7637 (4763) K áthozaton kivül. Kiad
tak ebből költségekre 731 960 (6S8.850) K-t és leírtak 
150.152 (83.821) K-t, ugy hogy a tiszta nyereség
159.304 K, az előző évi 216.419 K-val szemben. A 
társaság az idén 12 K =  6 százalék osztalékot fizet, 
szemben az 1913. évi 20 K =  10 százalékkal szemben.
— A Kaláni bánya- és kohó r.-t. 3 millió K rész- 
véoytőke mellett 540.763 K nyereség-egyenleget mutat 
ki. Az értékcsökkenési tartalékszámla pedig nem ke
vesebb, mint 7,444.977 K. Az ingatlanok közel 10 
millió, a készletek 2,214.535 K-ban vannak felvéve. — 
A Vasárugyar r. t. Sopron— Grác nyeresége 222.016 
K, amiből a soproui gyárra 163.642 K tiszta nyereség 
esik, ami határozott jele a magyar vállalat vezetésének 
és előnyösebb termelési viszonyainak,

Ujabb fémrekvirálási rendelet A m. kir. honvédelmi 
miniszter 6730/eln. 20—b. 1915. szám alatt egyes meg
határozott fémek és ötvözetek készleteinek hadicélokra 
való igénybevétele és ezeknek, valamint a március 
29-én 3S2Ö/eln. 20—b. szám alatt kelt rendelettel igény
bevett egyes anyagoknak az átvételi bizottságokhoz 
való elszállítása tárgyában a hadiszolgál tatásokról szóló
1912. évi LXYIII. t-c . 24. és 27. szakasza alapján a 
követ« őzöket rende te el:

A honvédelmi miniszter hadicélokra igénvb vettnek 
jelenei ki Az alumíniumból ólómból (kemény ólomból), 
inukul bői, vörösrézből, sárgarézből, vörösfémből és 
tóm bakból való egy milliméternél vastagabb leui ezt 
és drótot, továbbá az ezekből való táblát, hengerelt 
lapot, rudat és csövet, ha ez az anyag a levágáson 
vagy kiszabáson tulmenőon nincsen megmu: kálva, 
továbbá az ólomból (kemény ólomból), nikkelből, vörös
rézből, vörosfémből és tombakból való nyersüntvénvt. 
Az igénybevétel nem terjed ki arra a készletre, amely 
a következő mennyiséget nem haladja meg alumínium
nál 20 kiiogramot, ólomnál 100 kiiogramot, nikkelnél 
1 kiiogramot vörösréznél 03 kiiogramot, sárgaréznél, 
vörös fémnél és tóm baknál 200—200 kiiogramot Nem 
terjed ki az igénybevétel a készletre sem, amely ai 
állam, különösen az állami müvek, a in. kir. állam 
vasutak, a posta- és tá^iróigazgatás birtokában vagy 
a hadműveletek terén levő valamely más vasút birtoka ♦ 
bán vannak. A jelen rendelet alapján igényt »evett 
anyagot és egy korábbi rendelettel igénybevett készlet 
közül az alumíniumból, antimonból, ólomból (kemény 
ólomból), vörösrézből, sárgarézből, nikkelből és vörös- 
fémből való, ennek a fémnek és ötvözetnek ócska 
anyag és hulladék alakjában meglevő készletét köteles 
a birtokos vagy az, aki ily készletet más részér«* 
őrizetben tart, legkésőbb junius 8-ig az alábbi rendel
kezés szerint az átvételi bizottsághoz beszállítani. 
E beszállítástól függetlenül fennáll a m. kir. m inisz
tériumnak ez év február 6-án 504/1915. M. E. szám 
alatt kelt rendeletével megállapított bejelentési kötele
zettség az elszállításra kerülő anyagra nézve is. Ext 
tehát az 1915. évi május 31-iki állapot szerint legkésőbb
1915. évi junius 8, napjáig szintén be kell jelenteni. 
A csomagolási és szállítási költséget a katonai igaz
gatás a feladónak megtéríti, ha a beküldött készletet 
hadicélokra alkalmatlanoknak találják, a katonai igaz
gatás a visszaszállítás költségeit is viseli. Az igénybe
vétel nem érinti, tehát nem kell beküldeni azoknak 
50 százalékát, ha az anyag oly elekktrotochnikai ipari 
üzem birtokába van, amely gépek készülékek és 
vezotékek előllitásával vagy villamos telepek berende
zésével foglalkozik, azoknak 20 százalékát minden más 
esetben. Hasonlóan nem keli beküldeni és szabadon 
felhasználható 20 százalék a fent említett anyagokból. 
Továbbá nem kuli beküldeni: ócska anyagot és hulla- 
dé*ot, h í  azokat a birtokos a saját üzemében vagy 
más belföldi üzemekben a saját céljaira nyers fémmé 
dolgozza, illetőleg dolgoztatja fel. A termelt nyersfém 
azonban csak a kereskedelemügyi miniszter engedelmé-

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
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vei vagy a katonai igazgatás oly megbízásának tel
jesítésére használható fel, amelyet az anyag birtokosa 
kapott Aluminiumkész!etet, amelyre a vas- és acél
gyártó üzemek birtokosainak saját szükségletük fede
zésére az ez évi julius hó végéig' szükségük van. Az 
igénybevett fémből és ötvözetből olyan mennyiséget, 
amely ok a birtokosoknak saját üzemük fentartásához 
szükséges javítás céljaira julius végéig feltétlenül 
nélkülözhetetlenek. Ez az utóbbi kivétel azonban csak 
abban az esetben áll fenn, ha ez az anyag az üzemi 
berendezések sajátossága szór int más anyagokkal nem 
póiolható.

Kimutatás. Alább közöljük a magyar birodalom 
1913. évi szén- és érctermelésére vonatkozó fontosabb 
adatokat bányakapitányságok szerint részletezve :

Bánya- ós kohó termék; 
báiiy ak apitány ság

A termelés
m ennyisége

métfw-
inÁzsákban

Vasérc
Bes zter c e b ány ai
Budapesti
Iglói
Nagybányai 
Orovicabányai 
Zalai nai 
Zagrebi

bánya-
kapitányság

2.700 
3,949.626 

11,875.585 
23.-:í 70 

1,397.780 
3,252.285 

89.413
Összesen í 2U.59Ü.759

értéke
ezer

koronákban

1
1.993

11.8*7
20

2.066
1.975

69

Arany- és ezüstére, arany- és ezilst- 
í tartalmú réz- és ólomércek (dusérc) 
í Beszterce bán yai |  b -

! z i í ü r “
Összesen

Arany- és ezüstére, arany- és eziist- 
tarialmu réz- és ólomércek (zusóérc)

Beszstercebányai
Iglói
Nagybányai
Zalatnai

bánya-
kapitányság

Össz- sen

7.832
101.578
627.073
736.48ä

497.177
2.036 

1,397.82 8 
2,536.761
4,433.80^

17.991

206
1.940
2 855
5.001

515
22

3.226
2.983
6.746

engedélye tárgyában a „Centralstelle für Ausfuhr
bewilligungen in der Maschinen-Industrie“ Charlotten
burg 2, llardenbergstr. 3. szám alatt működő szerv 
dönt. Késedelmek elkerülése céljából ajánlatos, ha a 
kiviteli engedélyeket kérelmező felek beadványaikat 
közvetlenül az illetékes hivatalokhoz nyújtják be.

Bányászok sztrájkja Spanyolországban. Madridi jelen
tés szerint az ausztriai bányászok elhatározták, hogy 
junius 1 ón v« la mennyien sztrájkba lépnek. E sztrájk 
következtében számos gyártelep kénytelen lesz a muci
kat beszüntetni.

Nyersolajszálliiás Galíciából. A Deutsche Erdöl-A.-G. 
évi jelentésében közli, hogy összes galíciai petíóleum- 
telepei visszakerültök a birtokába és hogy ezek. a piac 
ellátását rövid időn belül megkezdhetik. A boryslav- 
tustanovicí kerületből rövidesen 500.000 tonna nyers
olajat lehet majd elszállítani.

A német fémipar kiviteli engedélyei. Mint értesülünk, 
röviddel ezelőtt megkezdte működését a „Centralstelle 
für Ausfuhrbewilligungen in der Metallindustrie“ cimü 
szervezet Berlin S. O. Kottbuser Ufer 41. szám alatt. 
Nevezett intézmény a nyers fémek, félkész és kész 
fém gyártmány ok kiviteli engedélyei felett határoz. 
Nyers vas és acél, továbbá félkész- és készvas és acél- 
készitmények kiviteli engedélyeit a „Centralstelle der 
Ausfuhrbewilligungen für Eisenund Stahlerzeugnisse“ 
Berlin W. 9. Linkstrasse 25. szám alatt működő intéz
mény tárgyalja. Vas, acél vagy egyéb fémekből készült 
elektrotechnikai gyártmányok kiviteli engedélyeit a 
„Centralstelle der Ausfuhrbewilligungen für Elektro
technische Erzeugnisse“ Berlin S. W. 11. Königgrätzer 
Str. 106. szám alatt székelő szervezet intézi. Vas, acél 
és egyéb fémekből álló gép- és gépalkatrészek kiviteli

DEUTSCHER BERICHT-
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Vareser Eisenindustrie A.-G. Die Direktion der 
Vareser Eisenindustrie A.-G. hat in ihrer am 27. v.M. 
abgehaltenen Sitzung über die Bilanz des abgelanfe- 
non .Jahres Beschluss gefasst. Nach Abzug der Ver- 
waltimgskosten verbleibt ein Reinerträgnis, von 269.&31 
K (i. V 445.210). Die Direktion hat beschlossen, der 
auf den 12. Mai d. J. einberufenen Generalversamm
ln [>g den Vorschlag zu unterbreiten, für die 4Va Pro
zent Zinsen des Aktienkapitals 164 394 K und für die 
durch Verlosung zu amortisierenden 151 Aktien 
06.440 K zu verwenden, für die Entlohnung der Direk
tion und des Aufsichtsrates 14.600 K zu bestiáimon, 
ferner eine Vsprozentige Superdividende per 22.000 K 
zu verteilen und den Rest per 2197 K der Dividenden- 
reservo zuzuweisen, die sodann mit 895.961 K dotiert 
erscheint. Die Gesamtdividende für das abgelaufene 
Geschäftsjahr betragt 20 K (i. V. 36 K), gleich 5 
Prozent pro Aktie, und 2 K (i. V 18 K) pro Genuss- 
schein.

Deutsche Schachtbau A.-G. in Nordhausen, Aus Krei
sen der Verwaltung verlautet, dass die Gesellschaft 
neuerdings einen grossen Auftrag auf den Bau zweier 
Kohlenschächto unter lohnenden Bedingungen mit 
einer der grössten Bergwerksgesellschaften Schlesiens 
abgeschlossen hat. Die für Erledigung des neuen 
Auftrages erforderlichen Arbeiter sind laut «Voss, 
Ztg,M bereits gesichert Zwischen dem 20 und £  jj, 
M. findet die Abschluss-Sitzung der Gesellschaft sfcartt, 
es sind Bestrebungen im Gange, die Dividende, die 
mau auf etwa 20 pCt. geschätzt hatte, mit 25 pCt. 
vorzuschlagen. Die Fertigstellung des Abschlusses hat 
sich durch den Umstand, dass der Direktor der Ge
sellschaft bisher in Belgien war, verzögert.

Die allgemeine Lage auf dem rumänischen Petroleum- 
Industrie hat sich dadurch verschlechtert, dass seit dem 
21/4. die Ausfuhr vollständig aufgehört hat, da die 
ungarischen S tatseisen bahnen erklärten, infolge der 
Inanspruchnahme ihrer Linien durch Tuppentmsposte 
keine neuen Wagen für den Petroleumexport stellen 
zu können. Infolgedessen haben sich die Vorräte sehr 
stark angesammelt. Der „Moniteur du Pétrole Roumain* 
schätzt den Vorrat an Petroleum in Rumänien auf 
nicht viel weniger als 1 Mill. Tonnen und Trotzt der 
Produktionseinschränkung seien diese Vorräte ia  fort
gesetzter Steigerung begriffen. Der Preis des Roh- 
petroleums bewegt sich zwischen 3*50 und 4 Fr. für 
100 Kg.


