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A kincstári fémbányamüvek 
ismertetése.

1. Selmeci m. kir. bányamüvek.
E név alá foglalt telérsorozat a selmeci bánya

hivatal alá tartozik. E telérek nevezetesebbjei a kö
vetkezők :

Grüner ér. A Selmecbányái érctelércsoport délkeleti 
határát képezi. Hasadéka Piroxen-andesitban képződött 
s fehérszinű, mállott Trachyttal van kitöltve, melyben 
különböző vastagságban s a legváltozatosabb irányban 
quarc- és mangántartalmu érces mészpát fordul elő. 
Az ércak: Stephanit, Polybasit, Argentit, egyes helye
ken kisebb-nagyobb lencséket képezve lépnek fel, 
melyek a szélek felé mindinkább gyérülnek s végül 
csak zúzás által értékesithető terménybe mennek át. 
Áz ér csapása északkelet-délnyugati, dőlése 70—80* dél
keletnek. Vastagsága á Ferenc József-akna mellett
20—25 m. Csapás irányban mintegy 3000 méterre van 
feltárva.

A Grüner érnek két mellékága vau Máriaakná- 
nál a 4-ik ér és a Ferenc é r ; maga a Grüner ér pedig 
a légaknától északnak két ágra szakad, egy fedií- és 
egy fekülapra.

István ér. A Grüner érből szakad ki s több hasa- 
dókból áll. Az érclerakodások quarc- és manganokal- 
citos kitöltésben fordulnak elő. Vastagsága az István- 
akna körül a 10 m.-t is meghaladja. Északkeletről 
délnyugatnak csap s 80° alatt dől északnyugatnak. 
Miivelése a Ferenc József-aknai bányamű vezetősége 
részéről történik.

Spitaler ér. A Grüner értől nyugatnak, mintegy 
1440 m.-nyire fekszik a Spitaler ér. A piroxenandesit- 
ban létrejött repedések egész csoportjának tölteléke. 
Számos lapból áll, melyek nemcsak a kitöltő anyagra, 
de terjedelemre nézve is különböznek egymástól. 
Csapása északkeleti, dőlése pedig délkeleti, mely a 
felső szinteken 45, az alsóbbakon azonban már 70—80®* t 
tesz. Vastagsága, különösen ott, hol több lapja egy
mástól távolodik, az 50 m.-t is meghaladja; az egyes 
lapok vastagsága rendesen 1—2 m., néha azonban 
8—10 méterig terjed.

Az ér kitöltése főként Quarc, melyhez Mangano- 
kalcit, Mészpát, Barnapát, Sulypát, másodlagos képződ
mények, nem ritkán pedig a mellékkőzet töredékei 
csatlakoznak. Ércei aranytartalmu ezüstére. Erzsébet- 
aknától Mihályaknáig s azon túl is csak Galenit fordul

elő tömegesen Sphalerittel és Chalcopyrittel; ez elő- 
jövetel- délnek a mélység felé húzódik, azonban Miksa- 
aknán úgy a felsőbb, mint az alsóbb szinteken már 
ritkaságszámba megy az ólomérc.

Biber ér. A Biber ér a Spitaler értől nyugat felé 
530 méternyire fekszik. Kitöltése általában quarcos, a 
délnyugati részben agyagos s eb bon fordulnak elő az 
érctartalmu quarcos és mészpátos szakadékok. A 
kling ertárói völgytől északkeletnek a cinopeles kitöl
tés Galenit, Sphalerit, Chalcopyrit és Pyrittel van be
hintve, mely délnyugatnak a mélység felé folytatódik, 
úgy hogy a mélyebben fekvő szinteken már a déli 
részben is előfordul. A délnyugati részben az ólmos 
kitöltés ritkábban jelentkezik s inkább ezüstércek: 
Stephanit, Argentit és Polybasit fordulnak elő.

Csapása északkelet-délnyugati, dőlése 40—45° dél
keletre; vastagsága néhány métertől 40 méterig terjed.

Teréz ér. Kitöltése kemény Quarc, mely helyen
ként Jaspis jelleget vesz fel. Van benne Manganocalcit, 
veres Mangán, Mészpát, Barnapát, Chalcopyrit s 
meddő zárványok a mellékkőzetből- Északkeletről dél
nyugat felé csap dőlése változó. Déli részében 70°-nál 
valamivel nagyobb, keleti északkeleti részében 75— 
80° nyugatnak.

2 . Hodrusi m, kir bányamüvek.
Józse f és M indszent ér. E két ér tulajdonképen 

egy érrendszer elvetett része, melynek déli részét képe
zik. A fedüközet Biotitandesit, a fekü pedig Orthok- 
lastrachit. Kitöltése Quarcból, Aplit- és Mészpátból, 
helyenként Barnapátból áll. Ércei Pyrargyrit, Stephanit, 
Argentit, Pyrit és Rézkovand.

Ezen erek csapása megegyez a többi telér csapá
sával, dőlése is azonlejtü, de a dőlés foka1 különböző: 
a Mindszent ér alig 20* alatt dől, vastagsága 1—20 m. 
között változik.

Finsterort ér. A Finsterort érnek több lapja isme
retes, melyek között különös említést érdemel a fedü- 
és fekü-érces ér. Elsőnek csapása átlag 1 h 10° s dőlése 
401 keletnek ; utóbbi csapása ugyanaz, de meredekebb, 
45—60° dőlésű. Mindkét ér kitöltése Quarcból és Mész
pátból áll, vastagsága 1—13 m.

Unversagt—Erzsébet ér. A hodrusi erek között a 
legnagyobb hosszban van feltárva. Kitöltése Q larc, 
mállott Trachyt és Mészpát. Több lapból áll, amelyek
kel együtt 20—30 m.-ig is kivastagodik. Csapása 1—3 h, 
keleti dőlése 40—60° között változik. Az érc (Pyrargyrit, 
Proustit, Polybasit) oszlopos kiképződésben fordul elő :
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egyes ércesedések hozott hosszú meddő közök lépnek 
feJ. Mivelése a Finsterorttáró és Antaltáró bányamüvek
ben történik.

Schöpfer ér. Schöpfertáró m. kir. bányamű bánya
művelésének tárgyát jelenleg a Schöpfer ér képezi. 
Bars- és Hontmegye határán fekszik; csapása északkelet
délnyugati, tehát párhuzamos a többi S e lm e c b á n y á i  

erekkel; 35—40° keleti dőléssel bír, de vannak mere- 
dekebb részei is, különösen az északi részben.

Az érnek ugy fedő, mint fekvő kőzetét Bliotit- 
ortoklas-Trachit képezi. Az eret a fedő, valamint a 
fekvő kőzettől Iegtöbbnyire sima csúszási lap választja 
el, csak az északi részében, ahol az elvetés hatása 
már feltűnik, nincs meg a sima lap. Az ér kitöltése 
Quarc, Mészpát, Mstgánpat, de heivenkint a mellékkőzet 
jobbára mállott, darabjai is keverve vannak az ér anya
gával; sőt vannak hosszabb kiterjedésű meddő oszlo
pok is. Az ér kiképződése a déli részben 1500 rn. 
hosszban eléggé szabályos ugy csapás-, valamint dőlé
sében is s vastagsága tetemes: 1 — 8 m., de ezen ré 
szében a kitöltés igen szilárd, Csak repesztéssel dolgoz
ható le ; az 1500 m.-től északra pedig a kitüliés por- 
hanyós, prózus, könnyen iemivelhető és itt-va*t-gsága 
helyenkint a 18 m.-t is eléri.

Az érben előforduló nemesfém aranyos ezüst 
egy kevés vas- és rézkovand. Az aranyos ezüst mint 
dús érc vagy mint zúzó érc igen finoman behintve for
dul elő az érben, A dusérc métermázsánként 0.300—G.O 
kg. aranyos ezüstöt tartalmaz. Egy kg. aranyos ezüst
ben rendesen 6—10 gramm arany van. A dusérc ugy 
kristályos, mint tömött alakban, majd fészkekben, majd 
pedig különböző vastagsága zsinórom és erek alakjában 
fordul elő. A dusércet főleg Stefanit, Pyivirgyrit és 
Polybasit alkotja.

A Schöpfer ér mellék és szomszédos erei az Ist
ván ér, a Keleti ér. a Kelemen ér és a Három király 
aknai erek.

3. Körmöcbányái m, k ir. bányam ű.
A körmöci m. kir. bányahivatal kezelése alatt á l l :

1. a nándoraknai bányamű, 2. a ludovikaaknai bá
nyamű, 3. a N and oral táró. A Nándoraknai bányamű 
mintegy 1800 m. hosszúságban és 1500 m. szélesség
ben K ö n n ö c  város területe alatt fekszik. Változó vas
tagságú erei zöldköves andesitben fordulnak elő, mely 
általában engedékeny, jól megmunkálható. Vastagsá
guk 0*5—3 mM tölteményük főleg1 elváltozott pyrites 
anyag quarc erekkel áthatolva, helyenként azonban az 
ér egész vastagságát Quarc tölti ki. A nemes fémtar
talom főleg a quarchoz van kötve, de az erek egész 
kitöltése, sőt némely esetben a mellékkőzetnek pyrites 
része is felzuzásra méltó- Az arany finoman elosztva 
jön elő, de nem ritkán 2—G°,-o-os aranyércek is talál
tatnak.

Közlekedésre két akna szolgál az északi részben 
az I-ső mély nyilámig a Xándorakna és a déli rész
ben a I l  ik mély nyilámig a Ferencakna. A ILik mély 
nyilamról való szállítás még nehézkes, mert az anyag 
a Ferencaknán át az I-ső nyilamra, ezen vasúton a 
Nándoraknához és ezen át szállíttatik a kiilre, azonban 
a Il-ik  mély szinten levő fő vágatnak megfelelő elő- 
haladása és a Nándoraknának 48 m-rel való lemélyí
tése után az egész szállítás a Nándoraknánál fog össz
pontosulni.

Az aknaszallitás Nándoraknánál ugy gőzerővel, 
mint villamoserővel is eszközölhető, mely célból a 
kötéldobok megfelelő átvitellel a dynamo tengelyével 
kapcsolhatók.

A ferencaknai szállítás gőzerőre van berendezve.
A vizemelést a Ferencaknán át a II. nyilamról 

villamoserővel hajtott triplex szivattyú végzi,
A külre szállított zuzóérc a Nandoraknai akna

házzal összekötött 1-ső sz kaliforniai zuzóba szállitta- 
tik. E zúzó 20 drb egyenként 200 kg. nehéz forgó s 
8 drb egyenként 360 kg os kaliforniai nyíllal dolgozik. 
A neues fémnek legnagyob része a tolókás köpükben 
és közvetlenül előttük a kiömlésnél elhelyezett ezüs- 
tözött rézleme-ek által foncsor alakjában ny éretik ki, 
a higany önműködő Mollerup-féle higanyadagoló ké
szülékek segélyével adagoltatik a köpükbe. A rézleme
zeken íefolyó vagy osztályozó tölcsérekbe jut, honnan 
kellő osztályozás után szemnagyság szerint kiiiön- 
külön Bartsch-féle körlököszérekre vezettetik s a lisz
tekből a szi n por k íny ere tik.

Az ülepítőkben felfogott sz inpor még egy tisztálási 
folyamatnak lesz alávetve, hogy azután a rendelkezésre 
álló központfutó gép segélyével némileg szárittassék 
és igy beváltásra készen hordókba csomagoltassék.

A szinporok q-ként 0’006—0*007 kg. G  QH'ft, 1 kg. 
O S ) pedig 140-200 gr. aranyat tartalmaznak.

Az erővizet a turbina a körmöci patakból 800 
átmérőjű öntött vascsöveken kapja.

Ludovika-akna bányamű 3000 m. hosszú és mint
egy 1200 m. széles Zöldkő-trachyt tömeget egész hosz- 
szában átható arany és ezüst tartalma 50—60 méter 
vastagságig terjedő erek közül ezidőszerint a 3—50 m. 
vastagságú Schrämen-éren, a Főéren és a Kirchberg- 
éren vannak mivelések ; a mollékerek le vannak fejtve.

A Ludovikaaknai mező foere a Schrämen é. Ha
talmas quarckitültése helyenként 40—50 m. vastagsá
got is elér, de néhol 3 —4 m-re összeszorul, sőt több 
lapra oszlik focsapása északi, dőlése keleti. A Quarc 
csak gyéren van piritekkol impraegnálva, de finoman 
elosztott szabad aranyat tartalmaz, melynek mennyi
sége igen különböző és fordított arányban áll az ér 
vastagságával.

A vastagabb erek kereszt és oldal főtepászták se
gélyével fejtetnek, mig a vékonyabb ereken főtepászta 
fejtés van alkalmazásban, a lefejtett közök tömedékkel 
berakatnak,

A bányatermények bányavasuton és magyar csil
lékkel szállíttatnak az aknákhoz, amelyeken át a külre 
emeltetnek.

A ludovikai mező két szállító aknával rendelkezik,
u. Ludovika-aknával, amelynél villamos erőre
berendezett kasszáliitás van alkalmazva és a Mária- 
aknával, melynél egy víz kerék bödön szállít ást végez.

Az aknákon kiszállított bányatermények, a zúzom;’ 
turbinája által hajtott Black-féle kőtörőgéppel meg
felelően előaprittatnak és igy kerülnek feldolgozás 
végett a zuzóba.

A quarcban elosztott szabad arany végtelen finom 
sága folytán a zuzóércek feltárása tökéletes kell, hogy 
legyen, a szemnagyság maximuma 0*2 mm.

A szabad arany lehető kinyerésére foncsoritó asz
talok alkalmaztatnak. A zuzóércekből tonnánként ki
nyerhető zúz óarany mennyisége 1—10 gramm között 
ingadozik, az arany finomsága 640 ezredrész.
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A körmöci bányaterület mélységének z a v a r ta n  
mi vetésit és a már megnyitott mélyszintek vűteleni- 
tését a Nándor altáró van hivatva lehetővé tenni. Nyí
lása a Gara-völgyében, Szt.-Kereszt község mellett az 
úgynevezett „Szmolnik“ hegy tövében van.

(Folytatjuk.)

5* H A Z A I H ÍR E K . K
Kinevezés. A pénzügyminiszter a sqbányászatnál 

alkalmazott orvosok létszámába Fröhlich Jenő dr. 
désaknai bányaorvost jelenlegi állomáshelyén bánya
főorvossá nevezte ki.

Áthelyezés. A Selmecbányái m. kir. bányaigazgató
ság id. Riedl Fereoc művezetőt Magnikáról Selmec
bányára, Prücklechner István művezetőt pedig Sel
mecbányáról Magnikára helyezte át.

Halálozás. Dérer Mihály főbányatanácsos, az 
állami vasgyárak központi igazgatóságának főfelügye
lője és műszaki osztályának főnöke, október 22-én 
68 éves korában elhunyt. Dérer negyvenhárom évig 
állott az állam szolgálatában és ez alatt az idő alatt 
mint hazai vasbányászatunk fejlesztésének egyik út
törője és bányászati oktatásügyünk lelkes munkása, 
kiváló érdemeket szerzett.

Báró Kornfeld Pál balesete. Sajnálatos baleset 
érte báró Kornfeld Pált, a Magyar Általános Hitelbank 
igazgatóját, aki önként jelentkezett katonának és mint 
népfelkelő tüzérzászlós az Olaszország ellen operáló 
csapatoknál teljesít szolgálatot, Laibach közelében az 
országút egyik kanyarulatánál hadiszolgálat közben 
autója fötborult és oly szerencsétlenül zuhant ki a 
kocsiból, hogy karját törte. Azonnal kocsira tették és 
ápolás végett a laibachi kórházba vitték.

A gróf Csáky László prakfalvi vas- és acélgyár r.-t. 
rendelésekkel annyira el van látva, hogy — mint ve
lünk ezt közük — a vállalat kibővítése vált szüksé
gessé. A vállalat 625.000 korona részvénytőke mellett 
205 748 K nyereséget mutat ki, október 30-iki közgyű
lésen elhatározta, hogy alaptőkéjét 625.000 koronáról
1 millió koronára emeli fel. Ennek csak örvendeni 
lebet, hogy ez a magyar iparban hiányt pótló vállalat, 
mely éveken keresztül fedetlen mellel volt kitéve a 
külföldi verseny öldöklő golyózáporának, vezetőségé
nek emberfeletti fáradozása folytán most már a jól 
megérdemelt boldogulás mosgyéjére került.

Áldozatkészség. Krayer E. és Társa festék-, kence- 
és lakkgyári cég — mint értesülünk — háború kez

dete óta 52.240 K-át adott jótékonysági célokra. Eb
ből az összegből majdnem minden hadialapra jutott 
másadomány. Most ismét 10.000 K-át adott háborús 
célokra.

Szállítás. Köszéji. A nagybecskereki kir. ügyészség 
hivatali helyiségeinek, továbbá a nagybecskereki kir 
törvényszéki fogház helyiségeinek 1916 január 1-től
1916 junius 30-ig költségvetési év fűtéséhez sziiaséges 
mintegy 885 mm, hazai származású elsőrendű minő
ségű darabos kőszén, vagy mintegy 750 mm. első
rendű darabos porosz kőszén, vagy koksz szállítása ér
dekében november 22-én a kir. ügj'észségnél (II. em. 96.) 
árlejtés lesz, amelyen az ajánlatié/Ők részt vehetnek.

A kőszén szállítására vállalkozni szándékozók fel
hivatnak, hogy zárt és lepecsételt borítékban elhelye
zett, az egy koron ás bélyeggel ellátott ajánlataikhoz a 
vállalati összeg o°/o-ának megfelelő készpénz va*y óva
dékképes értékpapíroknak a budapesti m. kir. "állam- 
pénztárnál vagy bármelyik m. kir. adóhivatalnál tör
tént letételéről a hivatalos nyugtát mellékeljék.

Az ajánlatok „A kir. ügyészség vezetőjének, 
Nasrybecskerek. Ajánlat a 17/C. 89/915 ein. számú 
versenytárgyalási hirdetésben kiirt kőszén szállítására."1

Az ajánlatokat november hó 20. délelőtt 12 órájáig 
kell a kir. ügyészség iktatóhivatalában benyújtani.

Az Orsovai Petróleumgyár r,-t. uj tulajdonosa. Az
1891-ben alapított orsovai petróleumgyár két millió 
korona névértékű részvényei a bécsi Mineralöl-Indus
trie A.-G. — ezelőtt Fanto Dávid és társa — tulajdo
nában voltak, Most az összes részvényeket megvásá
rolta ettől az osztrák vállalattól a Bihar-Szilágyi Olaj
ipar r.-t. A tranzakció közelebbi részleteiről kevés 
pozitív adat szivárgott ki a nyilvánosságra és rész
vények átvételi áráról, főleg egyes részvényes sportok 
kivételes kezeléséről különböző — ellenőrizhetetlen 
hír kering.

Megcáfolt hírek a Prágai Vasipar és az Alpesi, fúzió
járól. A Prager Eisenindustrie és az Alpesi fúziója 
az elmúlt napon sok szó esett a bécsi és budape;’ 
bankkörökben. Illetékes helyen most megcáfolták ezt 
híresztelést, amely ez idő szerint semmi alappal ne- 
bír. A fúzió gondolata két évvel ezelőtt merült fel, de 
azóta egy lépéssel sem közeledett a megoldás felé.

A széntermelés növekedése. Az osztrák közmii nkami- 
nisztérinm kimutatása szerint szeptemberben 18.601.079 
métermázsa kőszenet (tavaly 2,178.198 mázsával keve
sebbet) és 18,601.404 métermázsa barnaszeuat ilav«. 
1,348.581 mázsával kevesebbet) termeltek. Az év eleje óta
120,889.618 mázsa kőszenet (+3,884.207) és 163,674.813 
(—19,702.458) mázsa barnaszenet termeltek.

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.

♦
 Ólomkábelek. Villamvilágitási veze

tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhu zalok , okonitvezetékek,

♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦(106tí|24J
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. F ia t^ au to m o b iíg y á r nyeresége. A Frankfurter 
Zeitung1 értesülése szerint a turini F iat automobilgyár 
a háború követker-tében óriási nyereségre tett szert. 
a  válla at 17 millióról 25‘1/a millió lírára emeli fel alap
tőkéjét, anélkül, hosy  a részvényesek befizetnének 
valamit. Az osztalékot jelentékenyen felemelte.

Közgyűlések. Rock István és Első Brünni Gépgyár 
r.-t. november 12-én tartja meg VI. rendes közgyű
lését. Mérlegszámlája a következő : Tartozik : Telkek 
és épületek 2,157.379*45 K. Gépek és felszerelések 
1,212.16S*58 K. Pénztár 15.805 30 K. Értékpapírok 
116.103*10 K. Váltók 61.024 29 K. Adósok 713.798-36 K. 
Aruk és anyagok 1,324.157*99 K. Veszteség* 76.385 11 K. 
Összesen 5,676.822’18 K. Követel Részvénytőke
1,500.000 K. Hitelezők 1,502.848*03 K. Első Brünni 
Gépgyár Részvénytársaság 2,049.651*89 X. Tartalék- 
alap 91.227*76 K. Értékcsökkenési tartalék 420.14186 K. 
Gyári alkalmazottak segélyalapja 10.000 K. Nyereség
áthozat 26.142‘35 K. Összesen 5,676,822*18 K. — Béla- 
apát falvai Portlandcementgyár r.-í. november lo-én  
tartja meg IV. évi rendes közgyűlését

C égjegyzési h irek. Hazai m árvé n y  ipar r.-t. Quitter 
Vilmos igazgatósági tagját bejegyeztette. — tiinger 
Henrik utóda-féle Magyar csiszoló koronggyár r.-t. 
legutóbb tartott rendes közgyűlés által elhatározott 
alapszabály módosításait bejegyeztette. Ezen módosított 
alapszabályok szerint 500 darab, egyenkint 200 korona 
névértékű eddig kibocsátott társulati részvény mind
egyik névértékének 10 korona névértékre való lebé
lyegzése által a társaság eddigi alaptőkéje 95.000 ko
ronával leszállittatván, ezidőozerinti tényleges alaptőkéje 
5000 korona, amely 500 darab egyenként 10 korona 
névértékű bemutatóra szóló részvényre oszlik.

Románia vegyészeti ip a ra  és a m onarchiával való 
kereskedelm e. A monarchia 1913-ban 95*4 millió korona 
értékű árut hozott be Romániából és 1147 millió ko
rona értékűt exportált oda. A passzívum tehát 193 
millió korona. A Romániából behozott áruk értéke 
2*8°/o-át teszi ki a monarchia importja érté«ének és 
igy Románia a nekünk importáló államok között a 
kilencedik helyen áll. Ausztria-Magyarország ösísz- 
kivitelének 3*7 százaléka ment 1913 bán Romániába, 
tehát Románia az ötödik helyen áll azon államok kö
zött, amelyekbe exportálunk. A vegyészeti iparban 
a kivitel és behozatal viszonyát az alábbi összeállítás 
világítja meg:

Behozatal Kivitel
1911 1912 1913 1911 1912 1913

ezer koronákban
Ásványolaj . 788 985 2522 8 16 16
Vegy i " segédanya

gok és vegyi
cikkek . 175 363 114 2345 2869 2275

Firniss, festék,
gyógy- és illat
szer 2 4 — 799 649 945

Gyertya, szappan
és mosószerek 1 1 1 41 54 43

A petróleum  term ékek  á rh a tá ra . Bécsi jelentés szerint 
illetékes kormánykörökben beható tanácskozás folyt 
aziránt, hogy az ásványolaj finomít vány ok árát a nyers
olaj és a feldolgozás költségével arányossá kell tenni. 
A kormány részéről elhatározták, hogy a petróleumra 
és a benzinre, szintúgy a többi olajgyártmányokra 
maximális árat fognak megállapítani.

S zénszá llítás a  fő v á ro sb a . A magyar királyi állam
vasutak igazgatóságától vett értesülés szerint a mult 
hét folyamán az összes budapesti állomásokra vas

úton és vizen az önkezelési célokat szolgáló szénkül
deményeken kivül 96.770 mm. porosz és lengyel és 
127.020 mm. hazai szén érkezett.

A rom án nyerso laj á ra . Románia nyersolaj term e
lése augusztus hónapjában 128.550 tonnát tett ki a 
juliuöi 134.000 tonnával szemben. A benzinből augusz
tusban mintegy 36 millió kilogram, a fiíiomitott petró
leumból 23-8 millió, a kenőolajakból pedig 14*69 millió 
kilogram volt a gyártás. A petróletnfttermelést úgy
szólván teljes mértékben exportálták, mig a kenőolaj
ból összesen 9'64 millió kilogramot vittek ki. Az üzlet 
iránya nyugodfabb, mert a kisebb- és középíinomitók 
már biztosították az áruszükségletet. A nyersolaj ára 
3—3*10 frank között változik.

^  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

A lexander w erk  A. von d e r N ahm er in Remscheid. 
Der Abschluss für 1914/15 ergibt nach 232.538 M. 
(1913/14. 296.138 M.) Abschreibungen einen Überschuss 
von 692.798 M (640.921). Daraus sollen 231.000 M 
(184.939). Rücklagen gestellt und 6 pCt. (4 pCt.) Di
vidende gezahlt werden. Auf neue Rechnung werden 
62.910 M (43.178) vorgetragen.

Die A usnahm etarife  fü r  Petro leum . Die kön. ung. 
Staats bahnen haben eine Tarifm assnahm e getroffen, 
derzufolge rücksichtlich sämtlicher Auslands verkehre 
die bestehenden Ausnahmetarife für Petroleum und 
dessen Derivate ab 25. November laufenden Jahres 
nur für Erzeugnisse ungarischer und österreichischer 
Petroieumraffinerien Gültigkeit besitzen. Hieraus geht 
hervor, dass für Sendungen von Petroleum usw. bei
spielsweise aus Rumänien, welche in einer im íj ari
schen Station zur Neiuufrfabe gelangen, die bezüg
lichen Ausnahmetarife koino Gültigkeit besitzen, be
ziehungsweise, dass in solchen Fällen nur mit den 
bestehenden normalen Frachtsätzen gerechnet werden 
kann.

Eine ne ;e Petroleum quelle in Rumänien. In Naieoi, 
zwischen L njpina und Ploesti^, hat die Steaua 
Romana cii neue, ungewöhnlich ertragreiche Font an 
gefunden, dl*' bereits a n  ersten Tage 400 Waggons 
lieferte. oiter und Pumpen sind zur Stelle, um die 
Oelmeng" 'nt'zu fangen.

A ktiengesellschaft Dynamit Nobel. Der Verwaltungs
rat dieser Gesellschaft hat den Beschluss gefasst, fűi
den 14. Oktober d. J. eine ausserordentliche General
versammlung einzuberufen, der ein Antrag auf Erhöhung 
des Aktienkapitals von 6,000.000 K  auf 6,600.000 K. 
mithin um 600.000 K durch Ausgabe von 1500 Stück 
neuer Aktien á 400 K unterbreitet werden soll. Die 
vorgeschlagene Kapitalsvermehrung soll dem Ver
walt ung^srate die Möglichkeit geben, die geplante E r
werbung eines Etablissements im gegebenen Zeitpunkte 
du chzuführen.

ÖNKIÜRÜLŐ SZEKRÉNYKOCSIK
1 köbméter űrtartalommal, 600 in/m. nyomtávolsággal, telje
sen vasból, nyeregalaku fenékkel, felette erős kivitelben, 
mindkét oldalra öűKiürülő, szén-, salak-, kő-, érő- és liomok- 
szállitásra egyaránt alkalmas, használt, de garantált üzem
képes állapotban azonnali szállításra jutányosán kapható
SC H W IT Z E R  L IP Ő T  ÉS T E S T V É R E  CÉGNÉL 
B u d a p e s t, V., C sáky»u tca  24« :: T ele fo n  104-69«


