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Drágítás.
Arról beszélni se kell, hogy drágaság van, mert 

ez már nőm drágaság, hanem tudatos drágítás. Lelki- 
ismeretlen üzérkedés folyik, a leglelkiismeretlenebb, 
amely valaha létezett s ez ellen kellő eréh t alig lehet 
kifejteni. Az árdrágítás folyik az egész vonalon, folyik 
az élelmiszerek, az elsőrendű életszükségleti cikkek 
terén egyaránt s ezzel a tendenciával szemben tehe
tetlenül áll az állam s a publikum.

Nem akarunk ez alkalommal e különben is nagy 
térfogatú kérdésbe mélyebben behatolni, mert cikkünk
nek más a tendenciája. A magyar glóbuson, de talán 
az összes hadviselő államok közt a mai ái drágító ten
denciákkal szemben egy páratlanul álló körülményre 
akarjuk a közfigyelmet irányítani. Arra, hogy a ma
gyar szénbányák nem követték ezt az általános ten
denciát. S mikor erre a tényre egész szárazan rámu
tatunk, mert ez a tény önmagáért beszél, csak éppen 
utalunk arra a közgazdasági axiómára, hogy a szén a 
közgazdasági életnek úgyszólván a v é re ; szén nélkül 
megakad a vérkeringés s megbénul minden közgazda
sági élet.

A magyar bányák nem használták ki a háborút. 
Emlékszünk 1908-ra, műsor a kormány a szénárak 
emelésébe belement, minekutána a bányák éltek szer
ződéses jogaikkal s felmondták szerződéseiket, hogy 
a munkabérek s anyagok nagy árdrágulása folytán 
feljavíthassák áraikat. Akkoriban itt-ott erősebb hang
nemben Ítéltek e szerződéses jogviszony alapján létre
jött áremelés felett. Hogy a magyar bányák akkor se 
éltek vissza jogaikkal, klasszikusan igazolta be a há
boru. Drágult minden, de minden. Nem tudunk elkép
zelni olyan cikket vagy anyagot, amelyben a drágulás 
ne legalább 50—100 százalékban fejeződnék ki s van
nak cikkek, ahol 500—5000 százalékig is szalad az 
árdrágítók sikeres akciója. Ott vannak a magyar mal
mok. Ezeket szerződések kötötték bizonyos árakhoz 
sok tekintetben. Találtak módot arra, hogy a tőzsde - 
biróság elé menve, a háborút, mint tényleges vis majort 
beállítva, sikeresen kibújtak kötelezettségeik alól s az 
árakat felhajthatták. A magyar bányák ezt nem tették. 
Állják szerződéseiket s az utolsó kommáig betartják 
vállalt kötelezettségeiket.

Annál dicséretesebb ez, mert a nyersanyagok 
nyilvánvalóan emelkedtek árban. Az alanti intervievek 
tömören beszélnek a magyar bányák elismorésreméltó 
elhatározása s tényei mellett Ehelyütt csak arra aka
runk még utalni, hogy ha valahol, akkor a bányáknál 
vált be a munkásosztagok rendszere. A kormány se
gítőeszköze az, hogy megszervezte s kellő időben ren
delkezésre bocsátotta olyan fontos közüzemeknél, mint 
amilyen a szénbányászat, a népfelkelői munkásoszta
gokat, nagyon helyénvaló volt. Részben ez is lehetővé 
tette azt, hogy nálunk nincs szó a szénárak oly ijesztő 
mértékű folytonos emelkedéséről, mint ez akár a Ruhr 
vidékén s bárhol Németországban is történt s ma is

történik. S a délwalesi sztrájkok teljességgel elkép
zelhetetlenek.

A bányászat zavartalanul halad tovább hazánkban. 
Bányáink kísérletet se tettek arra, hogy hasznot húz
zanak a nagy világfelfordulásból, amit világfelfordulás 
nélkül is akárhányszor tapasztalhattunk, hogy csak 
példára utaljunk, a főváros gazdálkodásában, mikor 
rosszul alkalmazott méltányosságból revideáltak szer
ződéseket. A bányák nem is kérték ezt ebben a világ
háborúban. Xem kérték a Máv.-tól s nem kérte pl. a 
Budapestvídéki Kőszénbánya a fővárostól. Háboru 
van, világháború s levonták ennek következéseit. 
Ebben a világháborúban illik szegényedni. A bányák 
most morális alapon állanak s íme a bizonyság, nem 
sietnek most gazdagodni. Beszéljenek különben a 
tények s ők m ag u k :

A Máv. anyagbeszerzési osztályában szó szerint 
igy nyilatkoztak a bányákró l:

„A Máv.-nál nincs áremelkedés a szénben. E l
tekintve attól, hogy éppen a háboru kitörése előtt, 
még 1913-ban biztosítottuk előre szénszükségletünket. 
A bányák nem eszközölték ki az árak megjavítását, 
noha magunk is nagyon tudjuk, hogy ph az olajok, a 
fa, amik olyan enormis fontos szerepet játszanak a 
széntermelésnél, micsoda hallatlan mértékben emel
kedtek.

Az 1908. áremelések legálisak voltak, mert a 
szénbányák szerződéseiben benne volt, hogy munkás
hiány, vagy a termelési költségek emelkedése folytán 
a bányák felmondhatják szerződéseiket. A bányák 
éltek ezen jogukkal és a Máv. mérlegelve a felhozott 
termelési költségtöbbletet, bele is ment az áremelésbe 
uj kötés helyett. A bányák termelése különben majd
nem normálisnak mondható, a Máv. szempontjából 
teljesen normálisnak, mórt a kikötött kvantumokat a 
bányák beszolgáltatják Ellenben a magánfogyasztás 
esetleg imitt-amott nincs a legprecízebben ellátva, ami 
az erősen megcsappant munkáslétszámou múlik. A 
kormány viszont népfelkelői munkás-osztagok beállí
tásával segitett, mindazonáltal halljuk, hogy éppen a 
java munkaerő volna tényleges szolgálatban a fronton. 
Kétségtelen, hogy a bányák azzal, hogy a háborús 
időkben is szakasztott oly áron adják a szenet, mint 
azelőtt, más alapon állnak, mint egyf’s más üzemek, 
mert az élelmet például a bánya élelemtárak a régi 
árakon adják. Megelégedéssel konstatáljuk különben 
is, hogy még a kis bányák is betartják szerződé
seiket.“

Fuchs Richard, az Urikán-Zsilvölgyi vezérigazga
tója a következőkép nyilatkozik:
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„Mi, s tudtommal a magyar bányák egyáltalában 
nőm tettek kísérletet arra, hogy az árakat emeljék 
Ahol kötésünk volt, azt végig betartottuk és végig be 
is tartjuk. Uj kötéseinknél, amelyek a háboru alatt 
jönnek létre, mi sem zárkozhatuuk el áremeléstől, 
amely a nyersanyagok mértéktelen drágulása s a 
termelési költségeknek eddig nem létezett emelkedéso 
folytán túlságosan indokolt. Azonban nem csinálunk 
tőkét á  nyomott közviszonyokból és az ország szorult
ságából, mert teljesen tudatában vagyunk a szén rend
kívüli fontosságának ebben a „vasút háborúban14. Még 
az uj kötéseknél is legföljebb 10 —15°,o az áremelkedés 
részünkről, holott bátran lehetne 50—G0%. Mi nőm 
ugrottunk ki szerződéseinkből, mint a.ások, hivat
kozván a force majeur-ra. Mások bezzeg rámutattak 
arra, hogy kötéseik nem állanak fel, inert az összes 
iparcikkekben nagy áremelés történt. Mi dolgozunk s 
azt hisszük az országnak hasznot hajtunk.

Gábor Bertalan, a Magyar Általános Kosz éribánya 
igazgatója a következőkép nyilatkozik :

„A bányák tartózkodtak mindennemű árén)eléstől 
és próbálkozástól, régi kötéseiket hiven betartották és 
leszállítják. Nyilvánvaló és köztudomású, hogy a bá- 
nyafa, ami a termelésnél oly elemi fontosságú, 50 szá
zalékkal emelkedett, az olajok itt-ott 3—400 százalék
kal, az élelmiszerek 100 százalékkal. Mi az uj kötések
nél legfeljebb 15 százalékig mentünk el. A tőzsdebiró- 
ságok elé mentek s ennek segítségével áthárították a 
fogyasztóra a kétségtelen termelési többletet a jövőre. 
Mi nem tettük ezt. Egészen önérzetesen állíthatjuk, 
hogy a szénbányák viselkedtek a legtisztességesebben 
az országban, mert még. a külföld és Németország 
példája is igazolt volna minket, h :szen tudvalevő, hogy 
ott mily mértékű áremelések vannak. Azirán a vasárak 
is más percentuációban emelkedtek, mint a mieink.4'

Reimann Ernő dr., a Salgótartjáni Kőszénbánya 
igazgatója a következőkép nyilatkozik :

Nekünk nincsenek konvenciós áraink, mint Német
országban. A lejáró szerződéseinket persze a szó
szoros értelmében nem vagyunk képesek régi áraik
ban meghosszabbítani, ehelyütt legfeljebb 10—15% az 
emelkedés. Az összes bányák kivétel nélkül az utolsó 
métermázsáig megfeleltek szerződési kötelezettségük
nek. Mi például némelyeknek a kötelezett mennyisé 
gén felül is szállítottunk s itt tekintetbe veendő, hogy 
a termelés mennyisége vagy 20°/o-kal visszament a 
munkások létszámának erős megcsappanása folytán. 
A Máv.-val szemben ennek dacára teljesítettük egész 
kötelezettségünket. Szerződésünk teljesítésénél nem 
szerepelt a háboru-okozta kétségtelen vis major, amit 
a kőolaj-branche és más iparágak oly tömören vonul
tattak fel maguk mellett.

Kálmán Manó, a Budapestvidéki Kőszénbánya 
igazgatója, a következőkép nyilatkozott:

A barnaszénbányáknak egyáltalában nem volt al
kalmuk emelni az árakat, dacára annak, hogy leg
alább 40°/o-kal többe kerül most az anyag, mint az
előtt. A fa, olaj, stb. szakmák egyszerűen kijelentet
ték, hogy vis majorral állnak szemben. Egyáltalában 
nem létezik szerződés, amelyet velünk szemben telje
sítettek volna; egyszerűen felbontották s magasabb 
árakat veitek. Még a robbantószereket is, melyeket 
160 K-val szemben most 285 K-val veszünk, nagy 
mértékben emelték, sőt még a kincstár is emelte a

robbantószerek árát, ha kisebb mértékben is. Fáért 
köbméterenként 25—40°/o-kal fizetünk többet, olajért 
300<Vo-kal. Egy olajfajta 32 K-ba került, ez most V2ő 
K, hengerolaj 40 helyett 200 K. És mi amellett, hogy 
kötéseinket az utolsó métermázsáig betart uk, uj kö
téseknél se megyünk túl 10—15 o/0 emelésen. A Máv- 
val szemben a fillér 1* 10-ével' se emeltük az árakat. 
Ez az állapot, vagy jobban mondva eljárás az egész 
világon egyetlen-egy cikknél se fordult elő, csak éppen 
a szénnél. A kü föld a múlt év szeptemberétől állan
dóan emelte a szén árakat. Éppen ma emcíi újból. Mi 
ne.n követjük ezt a példát. Sá ez annál dicséretesebb, 
mert a barnaszónbányáknál nem játszik szerepet a 
kereskedő, mert a bányák maguk bonyolítják le üzle
teiket s igy a hazai ipar is, a mérvadd Mk se 
fizet k drágábban a szenet. Mi a fővárosnak vagyunk 
szállítói. Tegyük fel a fővárosi vízmüveket, vagy 
elektromos gyárat. Ki vonhatná kétségbe, hogy a szén* 
nek odafuvarozása nekünk legalább 50°, »-kai többe 
kerül most. Nekünk a főváros egy fi yinggel se fizet 
többet, azelőtt, mi nem is kértük ezt

Ezek a magyar bányák. Hogy miért nem emelte 
az árakat oly iinperíinens mértékben, mint ez általá
nosságban a legszeménnetlenebbül történik, arra 
megpróbálunk mi megfelelni. A hazai szénbánya- 
vállalatok közül egy-kettő olyan fényes anyagi hely
zetbe van, hogy „nem áll oda“ zsarolónak. Termé
szetesnek találja, hogy ráfizessen a háborúra vagy 
szerényebb haszonnal megelégedjék. Amit kikeletkor 
s a nyáron gyűjtögetett, — hogy Petőfivel szóljunk — 
abból megállja tisztességes tüzpróbáját. A szén
bányászat mivoltából folyik azután, hogy a kisebb 
bányák e nagyok nélkül egyáltalán fel se léphetnének 
ily tendenciákkal.

Nekünk A Bányá-nak örömünk telik abban, 
hogy éppen a mi iparágunk, a bányászat az, amely 
ezt a tündöklő, ezt a nemes példát egyedülálló módon 
statuálta ebben az országban.

1915 julius 18. (29. szám )

^  H A Z A I H ÍR E K  flk
Közgazdasági mérnök Kállai Géza okleveles 

bányamérnök, a Magyar Általános Kőszénbánya r.-t 
tatai bányamérnöke, a budapesti József műegyetem 
közgazdasági fakultásán közgazdaságtudományi ok
levelet szerzett.

A moratórium fokozatos megszüntetése. Az Érdek
kép viselőt közi Közgazdasági Állandó Tanács a napok
ban ülést tartott Lánczy  Leó titkos tanácsos olnökleto 
alatt a kereskedelmi és iparkamarában. Az ülésen 
többek köiött a moratórium lefaragásának kérdéséről 
is tárgyaltak. A tanács állásfoglalása a következő : az 
árutartozásokra nézve (akkor is, ha azok váltóval fe
deztettek) a moratórium 1915 december végén szűnjék 
meg. A pénztartozások az alapul szolgáló ügylet faj
tájára való tekintet nélkül havi 20 százalékos részletek
ben volnának törlesztendők, vagyis a tanáé3 arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy ne Coiipán a tulajdon
képpeni váltóadósságok törlesztessenek a pénziartozá- 
sok közül, Imicm minden egyéb formaban nyújtott 
hitelezés (pl. a letét alapján, váltó kiállitás-a nélkül 
nyújtott kölcsönök, ingatlanok eladásából származó ta r
tozások) törlesztése is meginduljon. Általában a tanács 
felfogása szerint elérkezett az ideje annak, hogy meg
kezdődjék mindazoknak a tartozásoknak a lefaragása,
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amely ok ro eddig még1 so rumit sen kellett fi zol ni. A 
betétek 20 százalékának kiadása ezentúl követelhető, 
sőt ennél is több abban az esetben, ha a betevő iga
zo lja , hogy a követelt összeg üzleti kötelezettségei nők 
törlesztésére szükséges. Az északi megyék kedvezmé
nyei az ellenség által annak idején tényleg megszál
lott azon területekre korlátoztassanak, amelyeken a 
rendes magyar bíróságok szüneteltek. Ha a cégtulaj
donos hadbavonulása folytán az üzlet üzenő süinetel, 
kivánatos volna, hogy a cég üzleti tartozásai után 
fennálló fizetési kötelezettség a háború tartamára szü
neteljen.

S zállítás . Pirszén. A kereskedelemügyi miniszter
nek rendelete értelmében a pozsonyi postaigazgatóság 
postaépület gőzfűtési berendezéséhez a háborúra v-ló 
tok in teltei csak az 1915/11). idény évre mintegy 4000 
mm. pirszén szállítására zárt ajánlati verseny tárgya
lást irt ki. Az ajánlatok julius 2ö-ig küldendők be.
Szivattyú. A prágai cs. kir. 13ohm. Xordbahn igazga
tósága vor sony tárgyal ást irt ki a Böhm.-Lcipa viz- 
állomás részére szükséges villany hajtású kozpontfutó 
szivattyú szállítására. A f^bételek fonU:evezőit igazg*
Lósáií IV osztályában (Prag, II. Pilastergasse No.
20 fillér postaköltség beküldése ellenében megszt-Tör 
hetők >s ugyanott nyújtandók bo előirt mintán 
szorkes/teü, kellően felszeret bélyeges ajánlatok le- 
pecsétült borítékban, .Anbot auf diw Lieferung einer 
e'ektrisci a!;goíriebenen Zentrifagalpurope für die 
WassoiStation Böhm.-Leipa* felírással, legkésőbb julius 
hó 23-áig s azokban az árak betűkkel és számokkal 

kitüntetendők.
Cégjegyzési hírek. F e g y v e r - és gépgyár r. t. báró 

R o sn er  Ervin és P h i l i í f  Adolf igazgatósági tagjait a 
cégjegyzékből törühette. — Dr. W a g n e r  és torsai  
egyesült gyárak r.-t. Zólyom, dr. W a g n e r  Ödön igaz
gatósági tagjának ebbeli minőségének megszűnését 
töröltette. — Harmaita. János, főtelep Szepesváralja, 
az 1915. évi május hó 20-ási tartott rendkívüli köz
gyűlés határozata alapján az alapszabályok 7. §. 1. 
bekezdéséne«: módosítása és ennek folytáu azon kö 
rülmény, hogy az alaptőke 200.000 k ^rónában állapít
tatott meg, amely 370 darab elvenként. 100 korona 
névértékű, Összesen .tehát 37.000 korona névértékű 
törzsrészvényből és 1630 darab egyenként 100 korona 
névértékű, Összesen tehát 163.000 korona névértékű 
elsőbbségi részvényből áll. bejegyezteted. — Magyar 
Z s ir k ő b a n y a r .- t ,  főtelep Budapest, J a n s t  Simon dr, 
igazgatósági tagjának ebbeli minőségének megszűnését 
bejegyeztette.

A Fanto és tá r s a  ásványo lajipar r .- t . a napokban tar
tott közgyűlése 32 korona osztalék kifizetését határoz?a
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el. Ez az osztrák társaság nálunk is jelentékeny érde
keltséggel bír. Magyar vállalatai közül az évi jelentés 
az Orsóvá/ petrólvuingyar r.-t.-ot emeli ki. A raktár- 
készletek értékesítésénél a beszámoló szerint jelenté* 
kony felesleget sikerült elérni. Ami azt bizonyítja, hogy 
a forgalmi nehézség közepette a társaság bőségesen 
igyekezett kihasználni a helyzetnek azt az előnyét, 
hogy a román petróleumot nyomban a belépő határ
állomáson vehette át. Ez a szereplése vonta azután 
mai?a után, hogy mindennemű bőséges tartalékolással 
kapcsolatban 8 százalék osztalékot tudott fizetni rész
vényesei nők.

Felszám oló részv én y tá rsa ság . A Magyar Bánya- cs 
Kohóipar Tanulmányi Részvénytársaság  junius hó 
2(>-án megtartott közgyűlése a felszámolást kimondta. 
A társaság1 a hivatalos lap utján felhívta hitelezőit, 
hogy hat hónapon belül a társaság felszámoló-bizott
ságánál a netalán fennálló követeléseiket érvényesítsék.

Az Apolló Köoiajfinomitógyár r .-t. Enyedy  Béni el
nöki esc mellett julius 8-*n tartotta meg huszadik ren
des közgyűlését. \  lefolyt üzletévben elért tiszta nye
reség a mult évi nvereségáthozattal együtt összesen 
1,286 015 korona 54 fillér. A közgyűlés elhatározta, 
hogy ezen össze.-»bői 490.000 korona 7 szájai ók os osz
talék fizetésére. 685 921 korona 89 fillér különböző 
tartalékalapok javadalmazására fordiitassék és az alap
szabályszerü javadalmazások levonása után fenni áradó 
4900 korona 59 fillér uj számlára vitessék át. Az igaz
gatóság elő-erjesztését a közgyűlés egyhangúan elfo
gadta és az igazgatóságnak, valamint a felügyelő- 
bizottságnak a felmentést megadta. — Ugyancsak 
julius S-án t irtotta meg VIII. rend--1, közgyűlését a 
Hazai Kőolajipar r .-t . A lefolyt üzíetév tiszta nyere
sége, a mult évi veszteségá-thozat levonása után 
178.824 korona SÍ fillér. A közgyűlés elhatározta, hogy 
ezen Összegből 170.000 korona a törlesztő-alap java
dalmazására fordittas>ék és a fenmaradó 3824 korona 
81 fillér uj számlára vitessék át. Az igazgatóság elő
terjesztését a közgyűlés egyhangúan elfogadta és az 
igazgatóságnak, nemkülönben a felügyelő-bizottságnak 
a fel menté -t megadta.

A Magyar Kerám iái Gyár R észvénytársaság  jul ius 22-én 
tartja meg évi rendes közgyűlését a következő tárgy - 
sorozattal 1. Az 1914. üzleti évre vonatkozó igazba 
tóságí és felügyelő-bizottsági jelentés, társasági mérleg 
és zárószámadás előterjesztése. 2. Határozathozatal az
1914. üzleti évre vonatkozó mérleg és nyereség és 
veszteség számla megállapitása tárgyában. 3. Határozat
hozatal a fel m öntvénynek az igazgatóság és fel ügyelő- 
bizottság’ részére való megadása tárgyában. 4. Hatá
rozat hoz atal az 1914. üzleti évi nyereség hovafordi?ás.t 
tárgyában. 5. Az igazgatóságnak 5 évre való megvá
lasztása. Mérlegszám}ája 1915 április 30-án: Fa^yii/j

FELTEN ÉS GUILLEAUME
^ kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13633. hrsz.

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

szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
(1066|24)
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TeJekbirtok (150.749*54 négyszögöl), épületek és mellék- 
illetmények, telokvétellel szerzett épületek, körkemen
cék és száritófészerek 3,728.390 54 K, gépezeti beren
dezés, görpálya, csatornázás és csővezeték, szerszám 
és különféle leltár 1,512.731-79 K, iparvasut 90.060*46 K, 
sodrony kötélpálya 120.109*76 K =  5,451.352-55 K. Adó
sok { hatóságok és magánosok) 958.830 91 K. É rték
papírok 129.972 K. Gyártmánykészlet 678.299 85 K. 
Anyagkészlet CG.559*77 IC Pénztár 12.608*36 K. Ösz- 
szesen 7,297.623*44 K. Teher  Kész vény tő ke 3,000.000 
K. Általános tartalékalap 240.000 K. Értékcsökke
nési tartalék 2,500.000 K. Kövezés fentariási számla 
442 124 06 K. Hitelezők 862.792*16 K. Be nem váltott 
szelvények 2572 K. Átmeneti tétel 42 058*95 K. Tiszta 
nyereség 179.596*57 K, múlt évi áthozat 28.479*70 K — 
208.076 27 K. Összesen 7,297.623*44 X, Nyereség- és 
veszteségszámlája. Tartozik Költségek, úgymint 
tiszti fizetések, felügyelő-bizottság tiszteletdija, iroda
bér, hirdetések, nyomtatványok 153.399* 16 K. Kamat
számla 17 553*58 K. Adó 23.699 91 K. Betegsegélyzö 
pénztár 5971*74 K. Értékcsökkenési tarUlék 100.000 K. 
Tiszta nyereség 179.596*57 K, múlt évi áthozat 
28.479*70 K =  208.076*27 K. Összesen 508.700 66 K. 
Követel Nyereségáthozat az 1913. üzleti évről 28.479*70 
K. Ingatlanok utáni bérjövedelem 11.017*20 K. Gyár
tási számla 469.203 76 K. Összesen 508.700*66 K. 
Losonci Mezőgazdasági Gépgyár R. T. julius 28-án 
tartja meg 3. rendes közgyűlését. MérlegszámUja. 
Vagyon:  Pénztárkészlot 17.672*24 K. Gyári épületek, 
telkek, berendezések és felszerelések 1,178.072*03 K. 
Árukészletek 2,864.12604 K. Adósok 315.760*39 K. 
Átmeneti tételek 298810 K. Veszteségegyenleg 
35 965 92 K. Összesen 4 414 584 72 K. T eher: Rész
vénytőke 1,000.000 K. Értékcsökkenési tartalékalap 
174.580 20 K. Elfogadványok 126.908*02 K. Hitelezők 
3,113.096*50 K. Összesen 4,414.584-72 K.

A szász szénkartel árdrágításának rosszalása. A ^zász 
szénbányák kartelszervezete az olasz háború ürügyét 
felhasználva kísérletet tett a szénárak megdrágítására. 
Mint értesülünk, körlevélben értesítették vevőiket, hogy 
az olasz háboru következtében a szállításra kötött 
szerződéseket semmisnek tekintik, de egyben ajánlatot 
tettek, hogy fölemelt áron hajlandók a szállítást esz
közölni, Á kemnitzi kamara a bányáknak ezt az el
járását megbélyegezte.

Die Petroleumausfuhr der Vereinigten Staaten 1914.
Die amtlichen Ziffern der Vereinigten Slaatea für ihre
1914 ausgeführre Erdölprodukte sind nach Mengen 
und Wert die folgenden:

1914
Erdöl 123,590.451 Gallonen 4,927.525 Dollars
Petroleum 1 008,403.576 03,942.789
Schmieröl 190.888.017 25,916.336
Benzin 199:754.004 24,437.062
Heizö'e 701,612.276 n 19,158 282

S. “2^247248 324 Gallonen 138,381.994 Dollars 
Diese Ziffern zeigen im Vergleich zu denen von 

1913 einen Zuwachs an Menge doch einen Rückgang 
an Goldwert, und zwar im folgenden Masse für die 
einzelnen Produkte:

1913
Erdöl 184.991.067 Gallonen 8,174.767 Dollars
Petroleum 1.118,096.475 71,935.201
Schmieröl 2U5.825.151 29,289.805
Benz in 178^971.302 26,927.474
Heizöle 420,480.849 „ 10,846.917

S. 2.108,365 444 Gallonen 147,174.164 Dollars 
Union Elektrizitätsgesellschaft In der Generalver

sammlung der Union Elektrizitätsgesellschaft wurde 
der vorgelegte Geschäftsbericht genehmigt Die Bilanz 
weist einen Reingewin von 769/161 K aus. Es wird 
eine 4°/o-ige Dividende auf das Aktienkapital von 16 
Millionen Kronen verte lt und der Rest per 129.141 K 
auf neue Rechnung vorgetragen. Die Wahl des in den 
Direktionsrat kooptierten Dr. Viktor Graetz wurde 
seitens der Generalversammlung bestätigt.

Russische Petroleumindustrie« Die Naphthavorräte in 
Baku. Am 1/14. Mai 1915 betrugen die Vorräte an 
Naphtha und deren Produkte (in Millionen P u d ): 
Naphtha 38,9 (im Vorjahre 20,5), Masut 62,6 (42,3), 
Petroleum 17,6 (11,0), andere Produkte 6,5 (0,9), in 
Summa 125,6 (80,7), Vorräte am 1. April 129,9 (90,8). 
Trotz grösserer Vorräte ist der Naphthamarkt fe9t 
Leichte und schwere Naphtha wurden an der Bakuer 
Börse zu 41 und 411/* Kopeken pro Pud gehandelt. 
Am 13/26. und 14/27. Mai wurde auf dem W asserwege 
aus Baku die ausserordentliche Menge von 12,45 
Millionen Pud Produkte ausgeführt, darunter 1,8 
Millionen Pud R ückstände; ausserdem per Bahn 47 
Waggons.

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

A.-G. für Mineralindustrie vorm. David Fanto u Co.
In der Venvaltungsratssitzung der Aktiengesellschaft 
für Mineralindustrie vorm. David Fanto u. Co. wurde 
der Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr 1914/15 
vorgelegt. Nach Abschreibungen in der Höhe von 
1,882.023*78 K (im Vorjahre 1,853.033*19 K) steht zu
züglich des Gewinnvortrages aus dem vorargegange- 
nen Geschäftsjahre per 257.496*03 K ein Betrag von 
1,876.616*43 K zur Verfügung. Den Schäden, wrelche 
für die Gesellschaft beim Abzüge des Feindes aus 
dem Rohölrevier entstanden sind, wurde entsprechend 
Rechnung getragen. Der Verwaltungsrat beschloss, 
die Ausschüttung einer Divinende von 8 Prozent, 
gleich 32 Kronen per Aktie vorzuschlagen.

BÁNYAZENEKAB0K
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