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A hazai bányászat fejlődése.
Bányászatunk és kohászatunk egyik fontos ága : 

a nyersvas termelés az előző évhez képest szintén 
emelkedett. A finomításra való nyersvas termelése az 
1912. évi termelést mintegy 670.000 métermázsával, 
értékben pedig a nyersvas áremelkedése folytán közel 
7 millió K-val felülmúlta, ngy hogy a termelt nyersvas 
mennyisége több mint 6 millió métermázsát, értéke 
pedig 51*1 millió K-t ért el. Öntött nyersvasból az 
előző évi 112.000 métermázsával és 2*0 millió K-val 
szemben 140.000 métermázsa termeltetet 2 S millió K 
értékben. A további kohászati eljárást igénylő vasérc
ből az 1913. évi termelés 20'6 millió métermázsát tett 
s 18 millió K értéket képviselt; az előző évhez képest 
a mennyiség körülbelül 700.000 métermázsával, az ér
ték 2 és fél millió K~val növekedett. Gazdasági szem
pontból kétségtelenül nem kedvező jelenség, hogy ter
melt vasércünk tekintélyes részét további feldolgozás 
végett külföldre szállították. Bár az utóbbi években 
ebben a tekintetben határozott javulás mutatkozott, a 
külföldre kivitt nyersvasérc mennyisége 1913-ban is 
elég tekintélyes volt, amennyiben az összes termelés
nek több mint negyedrésze (5‘5 millió métermázsa) 
külföldi, tulnyomórészben ausztriai kohókba vitetett 
feldolgozás véget*.

Nyers vastermelésünk legnagyobb része szintén a 
magánbánya és kohómüvek terméke volt.

Aranytermelésünk, amely értékre nézve a bánya
termékek között a harmadik helyen áll, ugy mennyi
ség, mint érték tekintetében nagyobb volt valamivel, 
mint 1912-ben s összesen 2924 kilogrammot tett 9 6 
millió K értékben. Ezzel szemben ezüsttermelésünk, 
amelynek mennyisége 8696 kilogrammnak, értéke
820.000 K-nak felel meg, közel 2100 kilogrammal, 
illetőleg 203.000 K-val maradt az előző év termelési 
eredménye mögött, Mig az arany 71*9 százalékát ma
gán bányamű vek termelték, az ezüsttermelés túlnyomó- 
része (80-1 százalék) a kincstár kezében van.

Réztermelésünk ugy mennyiségben, mint értékben, 
tetemesen növekedett s 4048 métermázsát tett 612.000 
K értékben. Az előző évinél gazdagabb eredménnyel 
zárult még a vaskovand, nyersantimon és antimonfém, 
antimonérc és mangánérc bányászata, mig az ólom, 
rézérc, horganyérc, szénkéneg stb. termelése az előző 
évi produkciónak alatta maradt.

Az állami jövedékként űzött sóbányászatnál 1913.

évben csökkenő irányzat mutatkozott, a termelés meny- 
nyisége is (2*56 millió métermázsa), értéke is (35*5 
millió K) alatta maradt az 1912. évinek. A csökkenés 
valamennyi sófélére kiterjed, főleg azonban a kősóra 
szorítkozik, amolvnek 19 millió métermázsát tevő 
mennyisége 130.000 metermázsával kisebb az előző 
évinél. Ipari célokra szolgáló sóból 604.000 métermá
zsát termellek, 13.000 métermázsával kevesebbet, mint 
1912 ben, mis: az előállított főtt só mennyisége 59.000 
métermázsát tett ki, ami az előző évi termeléssel körül
belül egyenlő.

A sótermelési költségek — a nettó kiadásokat 
számítva — kerek 3 millió K-t emésztettek fel, vagyis 
egy métermázsa só termelése az államnak 1*17 Kajába 
került. Az előző évhez viszonyítva a só termel és körül
belül 145 százalékkal drágult.

Bányászati és kohászati termelésünk emelkedésé
ben a munkáslétszám szaporodása mellett a műszaki 
felszerelések, gépek és jármüvek fejlesztésének és in
tenzivebb kihasználásának is jelentős szerepe van. A 
szállitópályák összes hossza 3093 kilométert tett, ebből 
3014 kiomóter vas- és 79 kilométer fapálya volt. A 
vaspályák hossza 256 kilométerrel, a fapályáké pedig 
csak 10 kilométerrel növekedett. Ugyancsak mindjobban 
terjed bár^a- és kohóüzemünkben a villamos erő al
kalmazása is.

A bánya- és kohómunkások jólétének fontos té
nyezője, a bányatársládák vagyoni ereje évről-évre 
növekedik. A bányapénztárak vagyona az 1913. év 
végén 46*7 millió K ra rúgott, 3 5 millió K-val többre, 
mint az előző évben. A vagyonból 19*1 millió K a 
kincstári, 27‘6 millió K a magánbánya- és kohómüvek
nél alkalmazott munkások tulajdonát képezte.

Az összes bányatársládák 1913. évi bevétele kerek 
16 millió K-át tett ki, arnollyel szemben a munkások, 
özvegyek, árvák nyug bérei és kielégítései, közpénzek, 
gyógykezelési és temetkezési stb. költségek cimén 12-5 
millió K kiadás merült föl. A bevételek 35*6 százalékát,
5 7 millió K-át a munkások járulékai, 24*3 százalékát, 
3 9 millió K át a bányatulajdonosok, illetőleg bánya
bérlők szolgáltatták.

A sótermelésnél alkalmazott munkások társpénz
tárainak vagyona 1/17 millió K volt (1912*ben 1.15 
millió K).
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5 * HAZAI HÍREK. y?
Előfizetési felhívás.

Felkérjük mindazon előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük e hó végével lejár, hogy azt 
meghosszabbítani szíveskedjenek.

A gázmüvek és az elektromos müvek igazgatósága.
Junius 16-án alakították mog a gázgyári igazgatóságot 
és az elektromos müvek igazgatóságát. Ugy a gáz
gyári, mint az elektromos müvek igazgatóságának 
elnöke Festetics Géza gróf alpolgármester, helyettos 
elnöke Búzáih János dr. tanácsos. Az  igazgatóságnak 
a tanács részéről kiküldött tagja Harrer Ferenc dr. 
tanácsos. Az igazgatóság tagjai a gázgyárnál: Ripka 
Ferenc dr. vezérigazgató, Platthy György dr.. Feleki 
Béla dr. és Springer Fcrenc dr. törvényhatósági bizott
sági tagok, azonkívül tanácskozási joggal tagjai az 
igazgatóságnak a gázgyár műszaki é kereskedelmi 
igazgatói, a főtitkár és az üzemfelügyelő. Az elektromos 
müvek igazgatóságának tagjai Stark Lipőt vezérigazgató, 
Kováeh Sebestyén Aladár, Glücksthal Samu dr. és 
Leitner Adolf dr. törvényhatósági bizottsági tagok, 
tanácskozási joggal tagjai a műszaki igazgató, az 
irodafőnök és a főtitkár.

Acéltartályok sűrített gázok részére. Az osztrák 
Mannesmann-gyárak évtizedek óta monopolizálták az 
acéltartályok gyártását. Az utóbbi időkben azonban 
Vajk a j  Károly, a m . kir. állam’ vasművek központi 
igazgatójának éleslátása fontán a zolyombrezói acélcső
gyár annyira bedolgozta magát ezen nehéz üzembe, 
hogy ma már nemcsak a magyar oxigén iparnak szál
lítja az acéltartályokat, hanem felvette üzemkörébe az 
ammóniák- kánessav-, nitrogén-, földgáz-, hidrogén- 
és szénsavas palackok gyártását Ezek a. tartályok 
190 légkörű nyomást is kibírnak és rendeltetésüknek 
annyira megfelelnek, hogy a monarchiában az ntosó 
10 évben olőfordult robbanások kizárólag osztrák szár
mazású tartályoknál történtek, de sehol egyetlen egy 
zólyombrezóinál sem. Ezen örvendetes körülménynek 
oka abban leli magyarázatát, hogy a komotai és witt- 
kovici gyárak által előállított tartályok acélja sokkal 
ridegebb, mint a vastagfalu, rugalmas acélból készített 
magyar tartályoké.

Szállítás. Kőszén , pirszén. A kir honvédelmi 
miniszteri palotában és honvéd főparancsnoksági épü
letben. továbbá az I., Disz-tér 1. és 2. számok alatti 
bérházakban elhelyezett minisztériumbeli hivatalok 
kályháinak, nemkülönben a főparancsnoksági épület 
központi légfűtésére szolgáló kazánjainak íiitéséro az 
1915/16-iki téli idényre szükséges és mintegy 800 
mm. pirszén, továbbá 4000 mm. kőszén szállítására 
pályázatot írtak ki.

A jelzett fűtőanyagok szállítására pályázni óhaj
tók felhivatnak, hogy egykoronás okmánybélyeggel 
ellátott Írásbeli ajánlatukat, melyben a szállítandó 
fűtőanyagok neme, továbbá mm.* kinti ára kitüntetendő, 
zárt és lepecsételt borítékban július 15-ig a m. kir. 
honvédelmi minisztérium segédhivatalainak főigazgató
jához nyújtsák be, mert később beérkező ajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlatok „Ajánlat a 6831/1915. ein./A. számú 
versenytárgyalási hirdetm ényre41 jelzéssel küldendők bo.

Az ajánlat megtétele alkalmából a fűtőanyagok 
teljes mennyisége összértékének 5°.o*a készpénzben

vagy elfogadható értékpapírban bánatpénzül valamelyik 
ni. kir. állampénztárnál letétbe helyezendő és a ietéü 
elismervény az ajánlathoz csatolandó.

Német szénforgalmi társaság. Kelei-Poroszország 
szénnel való ellátása céljából az egész német szén
nagykereskedés bevonásával Kelet Poroszország ellá
tására alakult hadiszéntársaság címmel Berlinben uj 
vállalat alakult, amely gondoskodni fog Kelet-Porosz- 
ország lakosainak szénnel és más gyujtóanyagokkal 
való ellátásáról, úgyszintén a szállításról. A társaság 
hat millió márkányi részvénytőkéjét, amely már teljes 
összegében jegyeztek, az állam garantálja. A társaság 
5 százalékon felüli nyereségét közhasznú célokra fog
ják fordítani.

Közgyűlések. Fémmüvek és felszerelési gyár  
Münstennann E. r.-t. junius 29-én tartja meg XV. 
rendes közgyűlését. Mérlegszámlája. Vagyon. Cselekvő 
vagyon Ingatlan , gyár- és laképületszámla 93.082*21 
K. Ingóságok, gépek stb. számla 169.948*18 K. Gyári 
vágányszamla 4126*65 K. PénztárKészlet 1199*85 K. 
Ó vadé Kok 233? K. Árjegyzékekszámla 829 K. Folyó
számla (adó?ok') 159.004*35 K. Anyagszámla 161.669*09 
K. Biztositéks> ámla I. 160.000 K. Biztosíték számla
II. 162.90126 K. Veszteség- és nyereség-számla: át
hozat 1912,1913. évről 175 688*61 K, ehhez további 
vesztes' 14.787 79 K =  190 47640 K, levonva 1913—
1914. évi nyereség 9961 90 K. 180.514 50 K. Össze
sen 772.711 CB I\. Teher. Szenvedő vagyon : Részvény- 
tőkeszámla 300.000 K. Rendkívüli tartalékalap 4348‘32 
K. Értékesökkentési számla: leírások 1910/1913. évben 
61.673-14 K. Leírások 1913/1914. cvben 23.212-26 K =  
84.S35’40 K. Elfogadványszámla 88 280*26 K. Folyó
számla (hitelezők) 295.197*85 K. Biztositékszámla L
160.000 K. Butositékszámla II. 162 961*16 K. Össze
sen 772.711*83 K. Nyereség- és veszteség-számlája : 
Veszteség : Ve^zteségáthozat 1912/1913. évről 175 688*61 
K, ehhez további vesztesig 14.787*79 K =  190.476*40 
K. Üzeinköltségszámla 274.930*44 K. Kereskedelmi 
költségekszamia 49.772 22 K. Kamatszámla 18.158*30 
K. Ertékcsükkontési szám la: leírások 1913/1914.. évre 
23.212*26 K. Arjegyzékszámla: leírások 204 K. Össze
sen 55(5.753 *62 K. Nyereség : Áru számi a : nyers ha
szon 376.117 12 K. Házbérszárnla: bevétel 122 K. 
Mérlegszámla veszteségáthozat 1912/1913. évről 
190 476 40 K, nvere^ég'evonás 1913/1914. évről 9961*90 
K 180.514 50 K  Összesen 556.753*62 K. — Buda
pesti homok- és kavicsszállitó r.-t. junius 26 án tartja 
meg III. évi rendes közgyűlését. — Magyar brikett- 
g yá r  r.-t. junius 25-én tartja meg rendes éviközgyö- 
lését. — agyugvar r.-t. junius 22-én tär^ft
meg első rendes közgyűléséi;. Mérlegszámlája. V a g y a i : 
Telkek: gyártelck 284.059 57 K, tisztviselő lakh&z&k 
telkei 33.560 K, Munkáslakházak telkei 310.314 K, ösárafr- 
sen 627.933*57 K. Lőtértelkek (mint a „Skodawerke“ 
részvény társasággal közös tulajdont képező lőtér 
(40°/<Miyi részesedése) 252.349*40 K. Épületek 685.860*34 
K. Vágányok 9175*34 K. Berendezések 29.11411 K. 
Pénztár 3185 K. Szabadalmak 2,000.000 K. Be nem 
fizetett részvénytőke 5,500.000 K. Adósok: követelés 
banknál 2,043.090 K, követelés postatakarékpénztárnál 
89125 K, épü etekre és gépberendezésekre teljesített 
részfizetések és egyéb követelések 2,371.193 76 K, 
összesen 4,415.175*01.K. Alapítási és szervezési költ
ségek 360.464 54 K. Összesen 13,883*257*31 K. Teher: 
Részvénytőke 1 «3,000.000 K. Kamatok 153.14803 K. 
Hitelezők 230.109-28 K. Váltók 450.000 K. Összesen 
13,8S3.257*31 K. — Budapest-szentlőrinci téglagyár 
r.-t. junius 21 én tartja meg 25. rendes közgyűlését.
— Dunántuli banyavállalatok r - t  junius 30-án tartja 
meg IV rendes közgyűlését. M érlegszámba. Vagyon : 
Bányaberendezés 180 718 55 K. Gépek és leltári tár
gyak 115*089*34 K. Ingatlanok 29.475*25 K. Adósok 
108.418*38 K. Szénkészlet 149*80 K. Alapítási és szer
vezési költségek 2190*44 K. Irodai berendezés 771*93 
K. Átmeneti tételek 924*99 K. Összesen 437.738*68 K. 
Teher:  Részvénytőke 200.000 K. Hitelezők 237.738*68
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K. Összesen 487.738,68 K. Ü zle teredm ényszám lája .  
Veszteség S zénterm elés  és üzem i költségek  205.825*33 
K. Bányabér 2 L.699*25 K. Tiszti fizetések 40.313 09 K. 
Kamat 5602.98 K. A dó és illeték 1886-50 K. L e írá s  
29.122*18 K. Ö sszesen  304.449 33 K. N v er es eg S zén 
bevétel 304.449’33 K. Ö sszesen  304.449 33 K.

Cégjegyési hirek« Rock István , Első Briinni Gép
gyár z v t ,  főtelep B udapes t ,  Rock Béla tá rsu la ti  t isz t
viselő cégjegyzési jo g o su l tság á n ak  m egszűnésé t  boje- 
gyeztette. — Magyar Ásványörlö és Vegyészeti Gyár 
r- t .  Kertész A rth u r  igazga tóság i  tag  ebbeli m inősé
gének és cégjegyzési jo g o su l tság á n ak  m egszűnésé t  
bejegyeztette.

Pályázat. A m arosu jvár i  m. kir. fő bányah iva ta l  
800 korona segély díjjal javadalm azott  pénzügy i szam- 
gyakornoki állásra irt ki pályázatot.  Pályázóktó l az 
1883. évi I. t.-c. 17. §-a alapján  8 g im názium i osztály 
vagy ezzel e g y e n ran g ú  középiskola elvégzése és éreti« 
ségi vizsga kívántatik . — A Selmecbányái m. kir. 
bányászati és erdésze ti  főiskolán bányászati  szakot 
végzett folyamodók e lőnyben  részesü lnek  és a  m ár  
államvi?s^ázottak külön 400 ko rona  szak tanu lm ány i 
pótlékban részesü lnek , am ely  pótlék  azonban  a n y u g 
díjba bö nem számítható. A kik  ezen állast e lnyern i 
óhajtják, m a g y a r  honosságukat,  korukat,  büntetlen elő
ételüket, nye lv ism ere tüket,  elméleti képze t tségüke t és 
kifogastalan egészség i á l lapotukat igazolo o k m á n y o k 
kal felszerelt 1 koronás bélyeggel ellátandó és a r:agy- 
méltóságú pénzügym iniszte rü l  oihoz cimzendo k é rv é 
nyüke t a  fenti m. kir . fő bányáin v atal hoz n y u tsá k  be.

Rész vény befizetés. A M a gyar  Zsirkő b án y a  R é sz 
vénytársaság*4 igazga tósága  jun iu s  o-án tarto tt  ü lésén  
azon részvények  után, m elyekre  eddig a névé r téknek  
m ég csak 6 5%-a fizettetett bo, a hátra lékos 35% -nak 
b efi zettet etését határozta  el s ezért felhív ti ré sz v é 
nyeseket, hogy  részvényu ta lványaik  u tán  a részvény-  
Taévérték 35°/o-át, vagy is  részvényen  kint 70 koronát

ju lius  hó 15-éig v ag y  a tá rsa sá g  pénz tá ránál  B u d a 
pes ten  II. kerüle t,  A lb rech t-u t  7. szám  alatt, vagy  
ped ig  W ien b e n  az E rs tes  W ien e r  Spar- und K red i t
in s t i tu t  G. m. b II. pénz tá ráná l  I. kerület, F ranz  
Jose f-Q uai 3. szám alatt, v ag y  W ienben  a „K, K t 
P riv  C red i t-Anstalt fü r  H ande l u nd  Gewerbe" (auch 
W echse ls tube ,  VII. M ariahilforstrasse 60.) pénztáránál  
a i észvény tá rsa ság i a lapszabá lyok  11. §-ában m eg
állapított jo g k ö v e tkezm ények  te rhe  ni ellett fizessék be.

Hirdetmény. Miután a Jo^ephi bánya tá rs ;  ság  ré sz 
b ir tokosa inak  tu la jdoná t képező, A lsó fehénn-gyo ,  ma- 
g y a i ig en i  já rás .  Kéuead községben  m Faczunaja  in 
Dosztine hegyen  fekvő és a bányate lek  könyv \  1. köt. 
56. lap n y i lv á n ta r tö ' t  809-246 m* te rü le tű  Joocphí véd- 
nevii kis bánya halár  bányate lke  üzemenkivül igaz 
gató nélkül áll. zalatnai magy. Kir. b án y a k ap i tan v -  
s s g  felhívta Jo se p h i  b án y a tá rsa ság  részb ir tokora it  
a „Felsőm a gyaro r^zág i bánya-  és kohó i-ü részvény- 
tá r s a s á g ” budapesti  bejegyzett  cój>et, dr. k i r á ly  E rnő  
budapesti ,  K ris ta  P e t in  és Ja n k o u  Petru  lui G vorgye  
zala tnai lakosokat,  h ogy  az á !t bányatörvén, l i ü.  és 
174. § ai értelmében, je len  h ird e tm én y n e k  a .Budapesti 
K özlönyben  tö rtén t közzétételétől számi tolt 60 nap 
aU tt  a bányaüzem et ind ítsák  m eg és bánya tö rvény  
1S8. § a ér te lm ében közös m eghata lm azotta t  je len tse 
n ek  be s az üzem m egindításáró l  szóló, valamint az 
eddigi í izcm elhanyagolást  igazoló jclontcst fenti h a tá r 
időn belül terjesszék: be, mert elleneset ben ált. 
b ánya tö rvény  24 P a a lap ján  előzetes m egb írságo l ás 
nélkül a bán y a jo g o s i tm án y  e lvonása fog k im o n 
datni.

Az orosz cementipar helyzete. Az orosz ce m e n t
g y á ra k  n a g y  részének  helyze te  a lehei ő legrosszabb . 
A W o ly n h -ü v á r  he tenk in t  csak  3 nap o n  át dolgozik. 
Az \ s s e r in -g y á r  hasonlóképpen . Az orosz 
válságos helyzetét az építkezési te v ék e n y ség n e k  
h iá n v a  idézte

Az állami bányászat és pénzverés bevételeinek és kiadásainak részletezése 1896-tól 1912-ig.
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A román peróleum ipar. Románia petróleum ter
melése az 1915. év második negyedében 463.685 tonnát 
tesz ki az 1915. év első negyedében kimutatott 434.280 
tonnával szemben. Ilyenformán a növekedés körülbelül 
nyolc százalék, ami azonban nem a vállalatok élén- 
kebb tevékenységének, mint inkább annak tulajdonít
ható, hogy ujabb forrásokra akadtak. A termelés, jó l
lehet egyes társaságok korlátozták az üzemet, huszon
négy óránként 480 vagonra becsülhető. A kivitel nehéz
kessége folytán különben nagymennyiségben van olyan 
áru felhalmozva, amelyet eddig nem értékesítettek, ami 
abból okból is gondot okoz, mert lassanként alig
hanem az összes raktárhelyiságeket igénybe kell venni 
a vállalatoknak.

Drágább lett az ólom. D üsseldorfban az ólom- 
szindikátus a nyersanyag drágulása folytán az ólom 
eladási árát két márkával megdrágította. Ugyancsak 
két márkával, tehát 63 és fél márkáig emelték a pré
selt és hengerelt ólom készítményének árát is.

Közlemény. Az abrudbányai m. kir. bányabiztosság a 
Verespatak községben, az Igrén hegyben bány-ászkodó 
„Igréni Szt. András Jeiuga* cég bányatársulat igaz
gatójának Ilenzel Károly verespataki lakosnak kérel
mére az ált. bányatörvény 149. §-a alapján rendkívüli 
társgyülést 1)ivott egybo. Ezen társgyüiés Abrudbá
nyán a királyi bányabiztosság hivatali helyiségében
1915. évi julius 19 én délelőtt 10 órakor kezdődően 
fog megtartatni, melyre a bánvabiztosság a társulat 
részvényeseit s azok esetleges jogutódait oly értesítés
sel hivja meg, hogy a társgy ülésen kiki csak szemé
in esen vagy törvényes megaatalmazottja utján élhet az 
ált. bányatörvény 153. § a értelmében a szavazás jo 
gával. Megjelent részestársak által hozott határozatok 
kihatnak a távol maradottak jogaira is, A társgyüiés 
tárgyai 1. A számadások megvizsgálása és elfogadása.
2. A bánya mikénti miveltetése. 3. Igazgató, bánya
gazda és felőrök választása. 4. Indítványok.

Káliumsó Amerikában. A háboru kitörése utáu a né
met káliumsó importja megszűnvén, az amerikai mű
trágya fogyasztók igen kellemetlen helyzetbe kerültök. 
W iüal L. Gyula, a kereskedelmi muzeum newyorki 
levelezőjének értesülése szerint az érdekeltek a be
hozatal elmaradása következtében előállott állapotokon 
akként segítettek, hogy egy a Csendes Óceán északi 
partvidékein nagy mennyiségben található tengeri nö
vényfajt, amely szárítás után 20 százalék hamuzsirt 
tartalmaz, összegyüjtenok b trágyázásra használják. Az 
eddigi kiséri etek azt bizonyítják, hogy az uj trágya - 
anyag, kiválik ép a pamutnövény művelésénél játszik 
igen fontos szerepet. New.yorkban az utóbbi időben
10.000 tonna mennyiségű ily uj trágyaanyagot érté
kesítettek.

X  DEUTSCHER BERICHT. #
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Draeger-Helfte Nr. 35/36. Die neueste Ausgabe der 
immer umfangreieher werdenden Zeitschrift ist a s 
Pultuotor-Denkschrift bearbeitet. S e gibt zum ersten 
Male einen umfassenden Ueberblick über die Wieder- 
belebungsarbeit des Sauerstoff-Wiederbelebnngs-Appa
rates Pulmo tor und weist in einem Zeitraum von ca.
3 Jahren die Rettung von 652 Menschen nach. An dor 
Wied erb elebungs arbeit sind beteiligt die Rettung s- 
organisationen des Bergbaues, der Feuerwehren, der 
Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz usw. — Die Zeit
schrift kann durch jede Postanstalt und durch den 
Buchhandel bezogen werden.

Die Ungarisch-Belgische Metallurgische Fabriks-A.-
G. Budapest weist in ihrer Bilanz 1914, bei einem 
Aktienkipital von 2,000.000 K einen Rohgewinn von 
836 046 (1913 836,262 Kj aus. Der Reingewinn beträgt 
224 803 K gegenüber 232.199 K im Vorjahre. Divi
dende 12 K =  6°o.

Ganz’sche Elektrizitäts A. G. Die Bilanz 1914
schliesst mit einem Reingewinn von 360.918 K ge
genüber 985.722 K im Vorjahre. Es soll heuer keine 
Dividende zur Verteilung gelangen, vielmehr der 
ganze Gewinn auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Petroleumexport der Vereinigten Staaten im Fe
bruar betrug 151,742.942 Gallonen im Werte von 
9,103.091 Dollar gegen 150,543.433 Gallonen im Werte 
von 9,923,884 Dollar im Februar des Vorjahres. Vom 
1. Juli bis Ende Februar, also in acht Mona-’en, wur
den exportiert 1,404,368.994 Gallonen im Werte von
83,748.664 Dollar. Im ganzen Jahre 1914 werden ex
portiert 2,224,228.324 Gallonen im W erte von 138,3S1 994 
Dollar gesell 2,108,365.444 Gallonen im Werte von 
147,174.164 Dollar im Jahre 1913. Eine Gallone ist 
etwas mehr als 3 Kilo, eine Tonne sind daher 323 
Gallonen.

Rumänische Petroleumindustrie. Die Steaua Romana 
hat von 3,200 000 Francs 5prozentiger Aurora*Aktien 
einen grösseren Posten zu 38 Prozent erworben. Diese 
Gesellschaft produzierte im Rechnungsjahr (1. Mai 
1914/15} 389.893 (382.170) Tonnen Erdo1, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass zurzeit die Produktion mö
glichst eingeschränkt ist. Die Petroleumindustrie Ru
mäniens steht noch immer unter dem Druck der 
Exportbohinderuug. D i e  Rohölproduktion beträgt etwa 
500 Waggons täglich. Im März verarbeiteten die Raffi
nieren 113.000 von 162.000 Tonnen produziertem Rohöl. 
Die Vorräte erreichen 350.000 Tonnen Erdöl und 
600.COO Tonnen Fabrikate. — Unter dem Firmennamen 
„Progcsur ist in Bukarest eine Petroleumfirma ge
gründet v.-orden.

Berg- und Hüttenwerksgesellschaft. Die Beschäfti
gung der Österreichischen Berg- und Hüttenwerks- 
gesell* chafi ist im heurigen Jahre bis jetzt lebhaft 
gewesen. Die im Vorjahre aus geblasenen Hochöfen 
wurden wieder in Betrieb gesetzt. Der Absatz reichte' 
an die Ziffern der gleiche Periode des Vorjahres;, dac
éin Friedenejahr war, nahezu heran. Verkäufe erfolg* 
ten überwiegend zu gebesserten Preisen. Auch ám- 
Kohlen- und Koksabsatz war befriedigend, soweit die- 
Produktion durch die vorhandene Arbeiteranzahl aüs- 
genützt werden konnte.

BÁNYAZEHEKAR0K
felszerelése tekinteté
ben legalaposabb tájé
kozást nyújt ugy a 
hangszerek minősége, 
mint mennyiségére vo
natkozólag a„Zenekari 
felszerelések táblázata*' 
cimii irodalmi munka, 
melyet a szerkesztője 
és kiadója: Sternberg 
Ármin és Testvére cs. és 
kir. udvari hangszer
gyáros cég Budapest, 
VJI.? Rákóczi-ut60. sz. 
érdeklődőknek ingyen 
és bérmentve megküldi. 
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