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A bányászat és villamosság 
technikai haladása.

A bányászatban alkalmazott és a rendelkezésre 
álló berendezések között, melyek biztos és takarékos 
üzem mellett a kibányászott termék olcsó napfényre- 
hozatalának szolgálatában állanak, az elektromos 
üzemű berendezések első helyen állanak. A villamos 
hajtás egyrészt az üzembiztonság mellett az előnyö
sen elrendezett különleges gépekkel, mint magas
nyomású körforgószivattyuk stb. való összeköttetés
ben az egyes gépészeti berendezések befektetési 
költségeit csökkenti, másrészt pedig az üzem köz- 

‘pbíítosUásá folytán '"kitűnő' áttekintést liyujt és ezzel 
az összes gépberendezések kezelését nagymértékben 
•megkönnyíti. Villamos üzem nélkül á bányák nagy 
termelőképessége, mindig mélyebb és mélyebb tár
nák nyitása igen nehezen menne.

A villamos bányaberendezések kezdetben igen 
nehezen terjedtek, mert az elektrotechnikusok a régi 
Villamos gépekre nézve kedvezőtlen és nehéz bánya
viszonyokkal nem voltak tisztában és az egyes bánya
gépek üzemviszonyai sem voltak ismeretesek és ha 
már mindezen adatok rendelkezésre állottak is, az 
akkori gépek nem voltak olyanok, hogy a követel
mények minden tekintetben megfelelhettek volna, 
isiért is a bányászok és a bányagépszerkesztők az 
elektromotorokat csak mint tudományos szempontból 
figyelmet érdemlő, azonban a bányagyakorlatban csak 
mint hasznavehetetlen gépnek tekintették.

Ezen vélemény az első nagyobb bányaüzem be
rendezése után, melynél az elektromotorok, kisebb 
szivattyúk, szellőztetők, emelőgépek és segédgépek 
hajtására alkalmaztattak, gyorsan, megváltozott. A mo
torok várakozáson felül, még nehéz üzemviszonyok 
mellett is, teljesen megbízhatónak bizonyultak és 
egyben üzemköltség megtakarítás tekintetében tete
mes előnyöket mutattak fel.

Előnyök mutatkoztak továbbá az üzem teljesítő- 
képességének növelése és a gépezeti berendezések 
könnyebb bővithetése folytán, úgy hogy egyik bánya 
a másik után követte a példát és elsősorban az 
újonnan nyitott bányák rendeztek be nagyobb méretű 
villamos telepeket, hogy aránylag kevesebb üzem
költséggel nagyobb teljesítőképességet érjenek el.

Hogy a villamos munkaerő bányaüzemekben 
lehetőleg előnyösen legyen alkalmazható, annak fő
feltétele, hogy az áram gazdaságosan és a lehető 
legolcsóbban állítassák elő. Az előállítási költség 
annál kisebb, minél nagyobb mérvben a villamos 
hajtóüzem az egyes munkagépeknél alkalmazást nyer 
és eddigi tapasztalatok szerint azon üzemek dolgoz
nak legelőnyösebben, amelyek összes munkagépei
ket, talán néhány a bányában működő géptől el
tekintve, a villamos erőforráshoz kapcsolják. Továbbá 
szükséges dolog, hogy magát az áramfejlesztő tele
pet illetőleg, a kazánüzemet is beleértve, minden 
rendelkezésre álló eszköz felhasználtassék arra nézve, 
hogy az elektromos áram termelési költségei minél 
kisebbek legyenek.

Nem hagyható figyelmen kivül azon körülmény 
sem, hogy az elektromos energia gyakran a felszínre 
hozott szén jobban való értékesítésére is hatással 
van. A szén gyakran csekély fütőértékü és egyáltalán 
el nem adható, vagy eladás esetén a költségekkel 
arányban nem álló értékkel bír, azonban a saját ke
zelésben álló géptelep kazánjaiban még felhasználható.

Azonkívül gyakran jól kifizetődik az elektromos 
energiát nemcsak a saját telepen felhasználni, hanem 
mások részére is leadni és ez alkalommal a csekély 
értékű szenet is az üzemben felhasználni. A 20.000 és 
több voltos magas feszültségű telepek ujabb időben 
való tökéletesítése és értékesítés ezen nemét helyközi 
telepekkel összekötve, tetemesen elterjesztette.
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K HAZAI HÍREK. ^

Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kik
nek előfizetésük lejárt, hogy azt meg
hosszabbítani szíveskedjenek.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter az állami 
vasgyárak tisztviselői sorába 1915. évi julius hó 1-től 
számitólag a Vili. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába 
Kúrián Géza, rzlabey Rezső, Nemes Károly, Schmidt 
György, Balázs József, Takács Mihály, Bartha Béla, 
Medvedt László ideiglenes mérnökgyakornokokat 
segédmérnökökké, a IX. fizetési osztály 3. fizetési 
fokozatába pedig Planka István, Just Alfonz, Dán- 
kovszky Jenő, Blazsek Győző, Braun Lajos, Szemerédy 
Árpád, Jellman Ferenc, Frey András ideiglenes havi
díjas, Mózes Ábrahám ideiglenes havibéres, Szécsényi 
Dezső, Tomka Béla, Matfos Gyula, Lichtblau Béla, 
Dezső Lajos, chmidt Károly ideiglenes havidíjas 
hivatalnokokat hivatalnokokká, Nyitrai Jenő ideiglenes 
tanítót tanítóvá, Scholtz Andor ideiglenes havidíjas 
hivatalnokot hivatalnokká, Heczke János ideiglenes 
havidíjas tanítót tanítóvá, Helm Gusztáv, Gyurik 
Jenő, Tölgyes Árpád, Siépán Jenő, Czirbesz Tamás, 
Fekete Ferenc, Dúl Árpád, Hajdú István, ideiglenes 
havidíjas hivatalnokokat hivatalnokokká, végül / eke 
Hajnalka ideiglenes havidíjas tanítónőt tanítónővé 
kinevezte.

K irendelés. Kolwentz Géza kir. bányaesküdtet, 
a pénzügyminiszter szolgálattételre a nagybányai 
bányakapitánysághoz rendelte ki.

A győri ágyugyár junius 22-én tartotta meg' rendes 
közgyűlését Hoft'mann Hugó tábornagy elnöklete alatt. 
A közgyűlés elfogadta az évi jelentest és zárszám
adást A felügyelőbizottság a régi tagokból alakult, uj 
tagul csak Szekeres  Emilt, a Magyar Általános Hitel
bank győri fiókjának főnökét választották meg.

Osztálygyülés. Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület budapesti osztálya junius 17-én 
Budán a Rózsadombon „nyári osztály gyűlést“ tartott. 
A gyűlésen résztvettek Zsiffmondy  Árpád elnök, 
Topseher Samu, Steinhausz Gyula, Zarkoczy  Samu, 
Csáti Róbert, Gáíócsy Árpád, Kail József, Hajdú 
Lajos dr., Henrich Viktor, Urbán Béla, Marton J á 
nos, Illés Vilmos, Farkas János, Gergely Hugó, Páris 
Oszkár és Schleicher Aladár dr. egyesületi tagok. Az 
elnökség hivatalos bejelentései keretében ismertette 
kereskedelmi forgalmunkat is Olaszországgal és szó
noki lendülettel kelt ki volt szövetségesünk, ezen bé
kében tisztességesen élhető nép .hitszegése és határ
talan perfid eljárása“ felett. A gyűlés mindvégig emel
kedett lelkes hangulatban folyt le.

A magyar bányahatóságok adománya. A magyar 
bányaható sági tisztviselők a világháború kitörése óta 
fizetésük két százalékát havonkint és önként nyújtják 
a h>iboruokozta nyomor enyhítésére és pedig fele
részben a Magyar Vöröskereszt Egyesület, felerészben 
pedig a hadbavonultak családtagjainak országos se
gély ző bizottsága céljaira. Folyó évi március, április 
és május havi évnegyedre beküldött adományok a 
következők: 1. Budapesti ni. kir. bányakapitányság 
105 K, 2. Zalatnai m. kir. bányakapitányság 101 K 
28 f., 3. Oravicai in. kir. bányakapitányság 52 K 22 f.,
4. Zágrábi m. kir. bányakapitányság 69 K 75 f.,

5. Gölnicbányai m. kir. bányabiztosság 9 K 96 f.,
6. Petrozsényi m. kir. bányabiztosság 19 K 34 f., 
7 Pécsi m. kir. bányabiztosság 41 K 52 f., 8. Miskolci 
m. kir. bányabiztosság 51 K 96 f., 9. Rozsnyói m. kir. 
bányabiztosság 25 K 40 f. Együtt 476 K 48 f. E d é 
nyeket jóleső örömmel regisztráljuk annyival is inkább, 
mert a tenti bányahatóságok által eddig nyújtott ado
mányok tek in tézés összeget, mintegy 1700 K-t tesz
nek ki.

Szó g a la t i  jub i leum . Koblik K áro ly ,  a F e ls ő s z i lé z ia i
Vasipar Részvénytársaság merényi bánya- és k o h ó -  
gondnokságainak pénztárosa, junius 2 - á n  ü n n e p e l te  
25 éves szolgálati jubileumát. Az ottani g o n d n o k s á g  
főmérnöke, Klein Mór az ünnepelt tiszteletére fényes  
estélyt rendezett, amelyen megjelentek a g o n d n o k s á g  
tisztviselői, Havorka főmérnök Rosztokáról és m é g  
számosán.

Száilitás. A számos újvári m kir. javító* nevelő
intézet részére az 1915 julius 1-től egy, illetve három 
évi időtartamra évente szükséges mintegy 21.000 rüm. 
akna- vagy kockaszén szállításának biztosítása iránt 
julius 2-án az intézet hivatalos helyibégében írásbeli 
vorsenytárgyalás fog tartatni.

Az áriejtező az ajánlati értéknek megfelelő öt 
százaléknyi bánatpénzt az árlejtés megkezdése előtt 
készpénzben, vagy óvadékképos értékpapírban köteles 
letenni a fenti intézet pénztáránál és amennyiben az 
igazgatóság előtt ismeretlen, hatósági bizonylattal kell 
igazolni, hogy nagyobb vállalatokra képes és szerző
déskötésre jogosult.

Az ajánlattevő által szabályszerűen aláirt, egy
koronás okmány bélyeggel ellátott és öt pecséttel lezárt, 
bér mentesen beterjesztett írásbeli zárt ajánlat borité
kára ráírandó, hogy „Ajánlat kő szénszállításra*,

A bánatpénzt nem szabad az ajánlathoz csatolói, 
hanem azt külön borítékban kell az igazgatósághoz 
beküldeni,

A szállítási feltételek az igazgatóságnál a hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

Tartalmaznia kell a zárt ajánlatnak :
a) az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy az igaz

gatóság hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt 
megtekinthető szállítási feltételeket ismeri s magát 
azoknak mindenben aláveti;

b) a szállítandó kő szén mennyis égnek egységi éö 
összárát korona értékben s számmal és betűvel olvas- 
hatóan kiírva;

c) az ajánlattevő nevét, lakhelyét, polgári állásit 
tisztán k iírva:

d) ajánlattevő azon határozott kijelentését, hogy 
a szállítandó kőszenet ő maga fogja-e termelni, elő
állítani, vagy mástól szerzi-e be?

Szállítási feltételekül a M. k .  V. 78.899/1910. sz. 
különleges feltételek, ásványt?zenek szállítására szóló 
füzet mérvadó.

Ajánlattevő tartozik az általa ajánlott kőszénből 
huszonöt kilogramm mennyiséget az árlejtés előtt 
mintaképpen az igazgatóság omére beküldeni.

Közgyűlések. Magyar Bánya- és Kohóipar Tanul
mányi r.-t. junius 26-ikán tartotta meg V. rendes köz
gyűlését. — Magyar Siemeas-Schuckert Művek Vil
lamossági r.-t. junius 24-ikén tartotta meg XII. rendes 
évi közgyűlését. — Újlaki Tégla- és Mészégető r.-t. 
junius 24-ikén tartotta meg XLVI. évi rendes köz
gyűlését. — Kőolajíinomitorgyár r.-t. junius 28*ikán 
tartja meg XXXII. rendes közgyűlését. — Magyar 
Acélárugyár r.-t. junius 28-ikán tartja meg XIX. 
rendes közgyűlését. — Általános Műszaki r.-t. 
junius 28-ikán tartja meg rendes évi közgyűlését. — 
Fairbanks Mérleg- és Gépgyár r.-t. junius 25-ikéc 
tartotta meg ez évi rendes közgyűlését. — Bapp-



1915 junius 27. (26. szám,) A B Á N Y A 3

Romhávyi Köszénbánya r.-i. julius 3-ikáa tartja meg 
a, társaság helyiségében, V., Dorottya-utca 6., IV. 
rendes közgyűlését az alábbi tárgysorozattal: 1. Az 
igazgatóság jelentése a lefolyt üzletévről a zárószám
adások bemutatása kapcsán. 2. A felügyelő-bizottság 
jelentése. 3. Határozathozatal a zárszám adásokról. 4. 
A felmentvény megadása az igazgatóság és a felügyelő- 
bizottság részére. 5. Társasági elnött választása. 6. 
Igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok választása.
7. Esetleges indítványok. — Lang L. gépgyár  r.-t. 
julius 1-én tartja meg rendkívüli közgyűlését a követ
kező napirenddel: 1. Határozathozatal a Hazai Gépgyár 
Részvénytársaság (Sang erhausen-Eisele) cégnek tár
saságunk ba beolvadása és az ezzel kapcsolatos intéz
kedések tárgyában. 2. Az alaptőke felemelése. 3. Az 
alapszabályok módosítása. 4. Igazgatósági tagok le
mondásának bejelentése. 5. Választás az igazgatóságba. 
•6. Választas a felügyelő-bizottságba. 7. Az igazgatóság 
és felügyelő bizottság tiszteletdijának megállapitása. — 
hangftlder Gépgyár r.-t. junius 30 ikán tartja meg I. 
rendes közg37üiését. — Humboldt Magyar Gép r.-í., 
Budapest julius 3-ikán tartja meg rendes közgyűlését. — 
Magyar^horvát Aszfalt r.-t. julius 3 ikán tartja meg 
IV. évi rendes közgyűlését. — Magyar Solvay-müvek  
r.-t. junin-* 29-ikén tartja meg rendes közgyűlését. — 
Kissébesi Gránit-kőbányák r.-t. julius 5-ikén tartja 
meg XX. rendes közgyűlését — Általános Magnezit 
r.-r. junius 30-ikán tartja meg rendes évi közgyűlését. — 
Szapári Köszénbánya r.-t. junius 30-ikán tartja meg
VI. rendes közgyűlését. — Mátrai Antal és Társa r.-t. 
junius 28 ikán tartja meg III, évi rendes közgyűlését. — 
Bihar S z i lá g y i  Olajipar r.-t. junius 28-ikán tartja meg 
XXII. évi rendes közgyűlését.

Fém áru gyár megvétel. A felszámoló Egyesült pécsi 
réz-, fém- és lakatosarugyár r.-t. üzemben levő gyárát 
Grossmann Sándor megvette és cégét Pécsi fém- és 
lakato kárügy ár néven bejegyeztette.

Mérlegek. Magyar Siemens-Schuckert Művek Vil
lamossági F>t. 8,000.000 K részvénytőkével az 1914. 
évbeli 44.118*57 K nyereséget ért el az 1913. évi 
■54.119 01 K nyereséggel szemben. — Kőolaj finomító* 
gyár  r.-t. 1914/1915. évi harminckettedik üzlet szakról 
szóló mérlege. V agyon : Gyári telkek 808.413*95 K. 
.Ingatlanok 785.952*96 K. Gyári épületek, raktártelepek, 
berendezések és szerszámok 13,192.688 18 K. Jármüvek
1,575.91358 K. Nyersolaj bányatelkek, bányaépitmények, 
felszerelések és műhelyek 3,878.489 21 K. Árukész
letek 444.711*28 K. Hordók és egyéb szállítóedények 
59.306 09 K. Bányaüzem készletei 749.711*20 K. 
Értékpapírok 2,106.488 K. Gyártási segédanyagok 
504.459*77 K. Bútorok és irodai berendezések 10*250 
K. Pénztári készlet 109.089*96 K. Adósok 10,371.333*25 K. 
Összegen 34,596.807-43 K. Teher : Részvénytőke
8,800.000 K. Tartaléka lap 4,400.000 K. Tartalékalap a 
gyári és bánj^afelszerelés használata által okozott érték- 
csökkenés pótlására 8,800.273 75 K. Biztosítási tar
talékalap 203.707*52 K, H-telezők és egyéb passzíva

5,437.994 68 K. Tisztviselők, munkavezetők és szol
gák nyugdíjintézete 2,025.367*56 K. Átmeneti tételek
I,909.558*48 K. Üzleti nyereség Nyereségáthozat az 
1913/14. érről 773.432;98 K. Nyereség az 1914/15. év
ben 2.246.472'46 K. Összes nyereség 3>019.905,44 K. 
Összesen 34,596 807*43 K. — Kissebesi gránitkő- 
bányák  r.-t. mérleg számié ja. Vagyon : 1. Kissebesi 
ingatlanok és építmények 353.720 K. 2. Kissebesi szer
számok és vágányok 125 351*98 K. 3. Kissebesi kőzúzó- 
telep 344.938'68 K — 824.010*66 K, 4. Fülekvidéki 
ingatlanok és építmények 207.705*73 K. 5. Csornai 
sodronykötélpálya és kitérő 183.160 K. 6. Csodái kő
zúzó és hasitótelep 178.331*41 K — 569.197*14 K.
7. Alsórákosi ingatlanok, építmények és vágányok 
524.917*97 K. 8. Zsidó vári ingatlanok, építmények és 
vágányok 93.540 K. 9. Gépek építési célokra 84.978 88 
K. 10. A kissebesi kőbányában kőkészletek 247.127’86 
K, használati anyagok 35.463*32 K =  282 591 18 K.
II . A marótlaki kőbányában kőkészletek 32.610'93 K, 
használati anyago* 10.539-95 K =  43.150'S8 K. 12. A 
fülekvidéki kőbányákban kőkészletek 138.49030 K, 
használati anyagok 35.387'87 K =  173.878'17 K. 
13. Az alsórákosi kőbányában kőkészletek 117.114*77 K, 
használati anyagok 27 569 K =  144.683*77 K. 14. A 
zsidóváú kőbányában kőkészletek 40 826,11 Kn hasz
nálati anyagok 9600*82 K =  50.426,93 K. 15. A mátra- 
vidéki kőbányában készletek 25.900 K. 16. A monos- 
béli kőbányában készletek 17.580 K. 17. Le nem szá
molt vállalatok 4143*39 K. 18 Követelések hatóságoknál 
450.166 90 K. 19 Követelések magánosoknál 142.994*06 
K. 20. Bolgár üzlet 287.550 K. 21. Saját értékpapírok 
44.500 K. 22. Letétben levő biztosítékok 696.532 47 K — 
741.032*47 K levonva kölcsönvett értékek 690.933*37 K
— 50.099-10 K. 23 Pénztári készletek és pénzintézeti 
betétek 102.541*93 K. Összesen 3,872.350*96 K. Teher
1. Részvénytőke 1,000.000 K. 2 Általános tartalékalap
90.000 K. 3. Értékcsökkenési alap 1,121.520 K. 4. Fel 
nem vett osztalék 68 K. 5. Kövezések jótállásáért 60.000 
K. 6. Hitelezők beruházásokért 17.753*55 K. 7. Hitele
zők folyószámlában 882.770*42 K. 8. Hitelezők haszná
lati anyagokért 22.241-07 K. 9. Forgalomban levő vál
tók 651.200 K. 10. Nyereség 26.797*92 K Összesen 
3,872.350-96 K. Veszteség- és nyeresegszámlája. Tar
tozik : 1. Költségek és fizetések 79.064*32 K. 2. Kama
tok 97.647*33 K. 3. Kifizetett adó 10.693 K. 4.̂  Árfolyam- 
különbözetek 330 K. 5. Nyereség 26.797*92 K. Összesen 
214.532.57 K. K ö ve te l: 1. Nyereségolöirás az 1913. 
évről 4205*97 K. 2. Nyereség építési vállalatodban 
67.158*93 K. 3. Nyereség kőbányaüzemekben 140 765*11 
K. 4. Adómentes kamatbevételek 2402*56 K. Összesen 
214.532 57 K. — Bihar-Szilagyi Olajipar r.-t. 2.000.000 
K alaptőkével a mult évben 559.573 K tiszta nyeresé
get ért. — A Magyar robbanóany aggyár  r.-t. (Zarány)
240.000 K részvénytőke mellett az 1914. évben 98.576 
K nyereséget mutat ki, amely az 1913. évi áthozattal 
együtt 101.205 K ra emelkedik.

Galíciai petróleum. Az osztrák kormány legkiválóbb 
petróleumipar szakértőit az oroszoktól visszafoglalt

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

BU D A PEST^ I.) B u d a fo k i-u t 13533 . h rsz . «-h, »-k, »-ti«-«.

0

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok , okonitvezetékek,
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galíciai petróieumterületekre küldte, hogy ott a viszo
nyokat tanulmányozzák és tegyenek javaslatot, milyen 
módon lehetne hozzálátni a sok bajon átment petró- 
leumipar fellendítéséhez. A Drohobyc és Boryslaw 
vidékén járt szakemberek már visszaérkeztek Becsbe 
és jelentették, hogy a legnagyobb drohobyci finomító, 
a Galícia, r.-t. telepe egészen sértetlen maradt, ugy 
hogy a gyár üzeme most már újból meg in dalhat. A 
drohobyci állami gyártelep is hamarosan üzemképes 
állapotba kerül. Ami a meglévő nyersolaj készleteknek 
feldolgozás végett Xyugatgaliciába és csehországi 
finomifógyárakba való elszállítását illeti, talán e hónap 
vé^e felé már erre rákerülhet a sor. Természetes, 
hogy a finomítók elsősorban a hadvezetőség szükség
leten igyekeznek majd kiolégiteni. Éppen ezért egy
előre >i halasztották a petróieumárak szabályozása 
érdekében tervbevett kormány hatósági intézkedéseket.

Cégjegyzési hírek. Autogén forrasztások és beren
dezésük r.-tM főtelep Budapest. Darvas József igaz
gatósági tag ebbeli minőségének megszűnését beje
gyeztette. — f\ óva fold müvek részvénytarsassg,  főtelep 
Budapest. A legutóbbi rendkívüli közgyűlés áital elha
tározott egyesülés szerint a részvénytársaság egyesül 
a Magyar*Xémet Kovaföld Részvénytársaság* céggel 
oly módon, hogy ezen most nevezett cégű részvény- 
társaság beolvad a folyamodó részvénytársaságba és 
az egyesülő két részvénytársaságnak alaptőkéje is 
egyesittetik. Az alapszabályok 1., 6., 7. §-ának a rend
kívüli közgyűlés által elhatározott módosítását, továbbá 
gróf Zichy  Géza Lipót, Reismann Mór és Glasner 
Richárd igazgatósági tagoknak eb'oeli minőségüket és 
cégjegyzési jogosultságukat bej egyeztették» A részvény- 
társaságnak ezidőszerinti alaptőkéje 500,000 korona, 
mely 2500 darab, egyenkint 200 korona névértékű be
mutatóra szóló részvényre oszlik. — Magyar-Német 
Kova fold Részvénytársaság , főtelep Budapest.

Az 1915. évi január hó 6. napján tartott rendes 
közgyűlésnek azok a határozatai, melyek sze rin t:

1. az 1250 darab, egyenkint 240 korona névértékű 
bemutatóra szóló részvény mindegyike névértékének 
40 korona, névértékre történő lebélyegzése, az alaptőke
250.000 koronával leszállittatott. A lebélyegzett rész
vények pedig egyenként 200 korona névértékű uj 
cimletü részvényekre cseréltetnek ki aképpen, hogy 
minden öt darab lebélyegzett részvény helyett egy 
darab 200 korona névértékű uj cimletü ’ részvény 
adatott k i ;

2. az ilyképpen leszállított alaptőke 500 darab, 
egyenként 200 korona névértékű, bemutatóra szóló uj 
részvénynek kibocsátása által 100.000 koronával fel
emeltetett ;

3. az alapszabályok 7. §-a módosíttatott olyképpen, 
hogy a részvénytársaságnak tényleges alaptőkéje
150.000 korona, mely 750 darab, egyenként 200 korona 
névértékű részvényre oszlik.

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Prager eisenindiistriegesellschaft. Am 7. Juni findet 
eine Sitzung des Verwaltungsrates der Prager Eisen
industriegesellschaft statt, in welcher über die Ergeb
nisse der mit Ende März abgeschlossenen drei Quar
tale des laufenden Geschäftsjahres 1914/15 Bericht er
stattet werden wird. Wie verlautet, war der Geschäfts

gang bei der Prager Eisenindustriegesellschaft in dem 
bezeichnten Zeiträume recht befriedigend.

Deutsche Erdöhlproduktion. Auf den deutschen Pet- 
rolcumfeldern bei Wietze, in der Nähe von Celle, 
herrscht, wie aus den Berichten des Bergamtes her
vorgeht, jetzt eine rege Tätigkeit. Insbesondere wird 
auf den Feldern jenseits der Aller, in der Gemarkung 
Banetze lebhaft gearbeitet. Die Bohrungen rücken hier* 
immer weiter nach Osten vor und stehen jetzt schon 
über 800 Meter südöstlich von dem Einfluss der 
Wietze in die Aller. Am linken Ufer der Wietze hat 
sich nach Je versen zu die Zahl der Bohrlöcher ver* 
mehrt. Im Dorfe Wietze selbst ist unmittelbar an der 
Hornbostler Brücke über die Wietze in zw**i Bohr
löchern eine für dortige Verhältnisse sehr bedeutende 
Produktion erschlossen worden. Diese Steigerung der 
Produktion ist, wie „Petroleum“ hervorhebt, sehr zu 
begriissen, und zwar umso mehr, als die deutsche 
Erdöiproduktion in letzter Zeit etwas nachzulassen 
schien, was für die Felder Steinfr'rde tatsächlich zu
trifft.

Triester Mineralöl-Raffinerie. Am 12. er. fand in 
Triest die diesjährige ordentliche Generalversammlung 
statt, in welcher die Bilanz für das Jah r 1914 ge
nehmigt wurde. Der erzielte Reingewinn beträgt
1,124.664 Kronen gegen 545.292 Kronen ioo Vorjahr«1- 
Hievon Tantiemen 102.466 Kronen gegen 44-529 K rö
nen im Vorjahre, so dass 1,022.198 Kronen 500.763 
Kronen im Vorjahre verblpibon, Hiezu treten 17 91& 
Kronen Vor1 rag gegen 55.750 Kronen im Vorjahre, 
Von der Gewinn werden 10 Prozent — 200 000 Kro
nen wie im Vorjahre als Dividende verteilt und 100.000 
Kronen w j o  im Vorjahre der Dividendenreserve über
wiesen, ferner Rohölreserve 400.000 gegen 2(0.000 
Kronen, Kriesrsrcserve 224.000 gegen 0 Kronen, 
Steuerreserve 50.000 gegen 0 Kronen, Unterstützungs
fonds 50 000 gegen 38,600 Kronen, Vortrag 16.111 
Kronen. Versandt wurden 132.140 Quart Petroleum 
und Benzin £esen 151.355 im Vorjahre und 104215* 
Quart Pdraffm und Residuen gegen 1Ó7.183 im Vor
jahre.

Oberschlesische Eisenindustriegeseltschaft. Die ober
schlesische Eisenindustriegesellschaft schildert in 
ihrem Geschäftsbericht die starke Einschränkung des 
Betriebes nach Kriegsausbruch. Eine Besserung trat 
Ende September ein. Zum Jahresschluss war das 
Geschäft ziemlich auf der alten Hohe. Das rumänische 
Tochterwerk Konstantin Wolff in Galatz litt u n te r 
einem Brand und unter den politi-chen Wirren. Ute- 
schliesst wieder mit einem Verlust ab. Die Dividend#, 
von 30° o kommt hauptsächlich aus den Gewinasii 
vom Jahre 1913 und aus dem Verkauf der Kuxe der 
Gleiwitzer Steinkohlengrube.

BÁNYAZENEKABOK
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ben legalaposabb tájé
kozást nyújt ugy a 
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melyet a szerkesztője
és kiadója: Sternberg 
Ármin és Testvére cs. és
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VII., Rákóczi-ut60. sz. 
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