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Munkaközvetítés.
A b'nyászatra nem a háború tette aktuálissá a 

hatósági munkaközvetítésnek mostanában oly sok 
oldalról megvitatott kérdését. Ha volt égető probléma 
a bányászat és kohászat terén, akkor ez mindenütt 
cs mindenkor a munkáskérdés volt; hiszen uj bánya 
s vasmű létesülésekor a szakvélemények még soha
sem mulasztották el kiemelni azt a körülményt, 
hogyan áll a szóbanforgó vidék a munkáskérdés 
szempontjából.

Ha nagyon őszinték akarunk lenni, talán bevall- 
hátjuk, hogy a bánya- és kohóvállalatok kétségbe
vonhatatlan szociális természetű alkotásai nem egye
bek, mint a munkáscsoportok helyhezkötését célzó 
intézkedések. Tagadhatatlan, hogy az egyes vállalatok 
évenként tekintélyes összeget fordítanak munkásjóléti 
intézményekre s ha még annyit vonnának is el tár
sulati hasznaikból, még akkor sem sikerült volna 
megoldaniok azt az égető kérdést, amely alatt a 
munkások toborzását értik.

A munkástoborzás ugyanis egy egészen saját- 
szerü üzletággá nőtte ki magát a bányászatban. 
Vannak, akik hivatásosan foglalkoznak ezzel s arról 
ismertek, hogy állandóan tudnak bizonyos számú 
munkást liferálni. Ezt a munkát nagyon jól meg is 
fizetik a vállalatok. A kecsegtető Ígéretek, a felpénz, 
a pálinka nem kis szerepet játszik a toborzók esz
közei között és ez a munka a vállalatok hallgatag 
elismerésével találkozott, ha ugyan maguk a vállala
tok hasonlóra nem kényszerültek.

Volt idő, mikor az állami müvek is kísérletet 
tettek a toborzással. Erre azonban felszisszentek a 
magánvállalatok s rámutattak arra, hogy az állam, 
mint vállalkozó, adóalanyai munkás-kontingenseinek 
elvonásával lényegében erkölcstelen cselekedetet 
művelne. Nem akarunk ennek megvitatásánál időzni, 
mert csak azért hoztuk fel, hogy kézzelfoghatóvá 
tegyük, milyen fontos a mi iparágainkban a munkás
toborzás kérdése.

így volt ez a békében évtizedek óta, akkor is, 
amikor aranykorbeli napokat élt ez ország határain 
belül a magyar, akkor is, amikor a keserves gazda
sági viszonyok nyomása alatt Amerikába kezdett 
vándorolni. Odaát, a nagy vizen túl, szívesen kere
sett bányamunkát a felföldi tót, az alföldi magyar és- 
az erdélyi oláh is, akik idehaza semmiféle rábeszé
léssel sem voltak rábírhatok arra, hogy bányamun
kát vállaljanak, noha viszonylag ez jól megfizetett 
munka s ehelyütt történik még a legtöbb gondosko
dás a.munkásról.

Nemcsak az amerikai kivándorlás, lely még

munkáskezeink javát is elvitte, hanem ez a mostani 
vérfürdő is, amely a bányamunkások 30%-át el
vitte, komoly gondok elé állította az összes hazai 
vállalatokat. A háborúból hazatérő bányamunkások 
esetleg más iparágakban könnyebb és jobban dotált 
foglalkozásokat fognak keresni s általában helyén
való, hogy idejében történjék valamelyes intézkedés, 
amely a munkakinálatot és munkakeresletet az 
ország minden részében bizonyos összhangban szer
vezze, hogy sehol zökkenés be ne álljon.

Már említettük a hatósági munkaközvetítést . 
megnyugtató, hogy ebben a szabályozásban a bá
nyászat is benne van. Oly fontosnak tartjuk e kér
dést, hogy a most szentesített idevonatkozó törvényt 
mi is közöljük.

1910. évi XVI. TÖ R V ÉN Y C IK K
az ip a ri, b á n y á s za ti  és  k e r e s k e d e lm i  m u n k a k ö z v e tí té s  

h a tó sá g i e llá tá sá ró l.
(Szentesítést m órt 1916. övi'március hó lí)-én. Kihirdcttotott 
a / „Országos Törvénytárában 191(i. övi március hó Üő-ón.)

MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF
ÍN K EGYELM ÉBŐL A U S Z T R IA I  C S Á S Z Á R , 

CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS
M AGYAKOlíSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA , 

emlékezetül adjuk ezennel m indenkinek, akit illet, hogy 
K edvelt M agyarországunk és társországai Iiü Főrendéi 
és Képviselői közös og.yotértéssol a kövotkező törvény
cikket te rjesztették szentesítés végett Felségünk elé

Az ipari m unka minden nem ében, úgyszintén 
a b á n y á s za t  és keroskodelem körében a m unkakereslet 
és a m unkakinálat kiegyenlitéséro az e célból kijelölendő 
városok és községok a munkaközvetítés teondőit ható
ságilag ellátni kötelesek.

Városok a rra  is kötelezhetők, hogy a munkaköz
vetítést saját hatósági területükön túl terjedő hatás
körrel lássák el.

2- §.
Azokat a városokat, am elyek a munkaközvetítést 

saját hatósági területükön túl terjedő hatáskörrel folj'- 
tatják, e célból az állami költségvetés terhére a keres
kedelem ügyi miniszter, Horvát-Szlavonországokban, oz 
országok önkorm ányzati költségvetésének terhére, a 
bán évi tám ogatásban részesitbeti.

A készpénzben álló tám ogatás mérvének megálla
pításánál a város teherviselési képességét, annak a 
területnek nagyságát, am elyre a munkaközvetítés szem
pontjából a város hatásköre kiterjed és az e területen 
lakó ipari, bányászati és kereskedelmi alkalm azottak 
szám át kell irányadóul vonni.



2 Ä B Á N Y A 1916 április 2, (14. szám )

3. §.
A hatósági m uokaközvetités a m unkaadók és a 

m unkakeresők részére teljesen díjmentes.

4‘
Azt, hogy a hatósági m unkaközvetítés mely váro

soknak és községeknek feladata, úgyszintén a lé tesí
tendő vagy a m ár létező városi vagy községi m unka
közvetítésnek területkörét, szervezetét és ügyvitelét a 
kereskedelem ügyi miniszter a belügym iniszterrel egyet
értőiéi?, H orvát-Szlavonországokra nézve pedig a bán 
állapítja meg.

5.
Ez a törvény kihirdetésétől szám ított három  hó

nap múlva lép életbe. V égrehajtásával a kereskede
lemügyi és a belügym iniszter, Horvát-Szlavonországok- 
ban pedig a bán bizatik meg.

Mi e törvénycikket s mindazt, ami abban foglal
tatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és 
elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalm unknál 
fogva helybenhagyjak , m egerősítjük és szentesítjük s 
mind M agunk m egtartjuk, mind más Híveink által 
m egtartatjuk.

Kelt Becsben, ezerkilencszáztizenhatodik évi m ár
cius hó tizenkilencedik napján.

F ekexcz J ózskk s. k.
(p . H.)

G ró f T isza  István  s. k.

HAZAI HÍREK. ^
Királyi kitüntetés. A pénzügyminisztériumnak 

évtizedes hü munkását, Padudi József kir. tanácsost, 
segédhivatali főigazgatót nagy kitüntetés érte. Őfel
sége a harmadosztályú vaskoronarendet adományozta 
neki. Minden tekintetben érdemes férfiút ért a királyi 
kitüntetés, aki Őfelsége figyelmére már régebben 
rászolgált kényes hivatalában beigazolt páratlan meg
bízhatóságával és éjt-napot egyétevő fáradhatatlan 
munkájával. A bányász- és kohász-társadalom, mely
nek kincstári ágazatairól az összes személyi és tárgyi 
dolgok az ő kezén mennek keresztül, a legnagyobb 
örömmel fogadja bizonyára ezt(ra kitüntetést.

Ugyanezen alkalommal Őfelsége Riesenberger 
János segédhivatali igazgatónak és Harsányt Elek 
irodafőtisztnek a koronás arany érdemkeresztet, Novák 
János irodatisztnek, Velősy Elvira irógépkezelőnőnek, 
Poddáni József irodasegédtisztnek, Kéler János és 
Vatter Béla kezelőknek az araHy érdem keresztet, 
Brozin Ferenc napidijasnak pedig a koronás ezüst 
érdemkeresztet adományozta.

A némát vasipar legfőbb képviselői, m iként ezt la
punknak  D üsseldorfból jelentik, e  héten összejövetelt 
tartottak s  ennek folytán a helyzet következőképpen 
alakult : A fé lg yá r tm á n yo k  te rén  a  belföldi szükség
le t ugyanakkora m éretűnek bizonyait, m int az előző 
hónap szükséglete. Figyelem rem éltó körülm ény, hogy 
több nagy  külföldi szállítási ajánlatot azért mellőztek, 
csakhogy a  belföldi szükségletet kifogástalanul k ielé
gítsék. V asúti fe lép ítm ényekné l a  porosz állam vasutak 
a  folyó üzletévre rengeteg m egbízást ad tak  ki, külö
nösen apróbb 'vasgyártm ányokra. A müvek em ellett el 
vannak készülve a rra , hogy sínek és vastalpak még a 
m egrendelteken felül is ú jra  szóba fognak kerülni. 
A neutrális áUámi&kal m indezen cikkekre nézve is 
jö ttek  lé tre  kötések, ha nem  is olyan nagy  m értékben.

Báaayasinekre nézve rendkívüli m értékben emel
kedett a  k e res le t; Mig januárban  az em elkedés szeré
nyebb volt, februárban, éppan m ég egyszer anny ira  rú 
gott, m int az előző év feDruárjában.-

A formált vasak tekintetében változatlaa a  hely

zet. Az épitőpiac szükséglete szikrányit sé változott, 
ellenben a vasuti kocsiépitő és általában a  vasszerke
zeti gyárak  igényei állandóak. Az utolsó hetekben a 
második évnegyedre erős vételkedv u ra lkodo tt Végül 
megjegyezzük, hogy ez év január és februárjában a 
múlt év végével szem ben egyszerre felszökkent a  
neutrális államok felé irányuló szállítás.

Az Iron A ge  szerint az am erikai vasutak 370 ezer 
tonna acélsínt rendeltek  az utolsó héten. Ezeknek 
nagy  részét az idén, a  többit a jövő év folyamán kell 
leszállítani. Bizonyos h irek  szerint ezzel nincsenek 
még kim erítve a sinrendelések, m ert kb. Va millió ton
nára  számit az acéltröszt.

A bolgár szénipar. Két bulgáriai szénvállalat 71 millió léva 
alaptőkével Bolgár Xemzeti Szénbánya Részvénytársaság cimmel 
részvénytársasággá alakult át. Az alakításban a berlini Dis- 
conto-társaság, a bolgár nemzeti bank, a bolgár mezőgazda- 
ságíbank és egy német-osztrák bankkonzorcium is részt vettek.

Földgáz. A Magyar Földgáz Részvénytársaság 
megalakulására vonatkozó előkészületek megtörténtek 
és az alakulás, mint értesülünk, a közel jövőben fog 
megtörténni. A vállalat elnökét a törvény értelmében 
a pénzügyminiszter nevezi ki és az ő választása 
Teleki Artúr erdélyi földbirtokosra esett. A vállalat 
igazgatója Picker Frigyes, a Magyar Kárpáti Petró
leum r.-t. vezérigazgatója lesz.

Mint tudósítónk kíizli, Brassó város közgyűlésén 
Schnell Károly dr. polgármester közölte, hogy a 
Deutsche Bank igazgatója Ígéretet tett arra vonat
kozóan, hogy Brassónak a földgáz-hálózatba való 
bekapcsolását a bank kész finanszírozni.

Az „Ilse“ . Ez a neve annak ä szénbrikettező tá r
saságnak, am ely még a legközönségesebb — bár ele
gendő bitum entartalm u — lignit brikettezésével is fog
lalkozik. A ném et vállalkozó szellem, tőkeerő, technikai 
fejlettség s  üzleti m erészség diosérete az a  mérleg, 
am ely ebbői az üzletágból 11 és 1/2 millió bruttó  
nyereséget m utathat ki és hogy szép jövője is van, 
ezt azzal dokum entáljuk, hogy feltüntetjük tavalyi 
nyereségét 9*/4 m árkával.. A tiszta nyereség  millió 
v o lt V an-e nálunk lignit, am ely egyáltalában rentábilis 
vállalkozás ? Pedig lignit van, több a kelleténél.

A Chaudoir jó iizletéve. Március 22-én tartotta a Cliaudoir 
rézmüvek közgyűlését igazgatósági elnöke, Chaudoir Gusztáv 
elnöklete alatt s ez alkalommal elhatározták, hogy az előző 
évi 7 °/o os, vagyis 28 koronás osztalék helyett 48 koronát, 
vagyis 12 */o-ot fognak fizetni.

A Tordai Cementgyár részvénytársaság m árcius 30 án 
tarto tta m eg évi rendes közgyűlését. M érlegszám lája a  
következő : Vagyon  : Befektetések : telkek, épületek és 
berendezések, még el nem szám olt m unkálatokra, szá l
lításokra és egyéb teljesítm ényekre eszközölt fizetések 
2,791.061-75 K. L e ltá r: építési szerelvények, berende
zések és zsákkészlet 77.793 25 K. A n y ag o k : különféle 
anyag- és nyersanyag-készletek 62.704 50 K. A d ó so k : 
bankbetétek és különféle adósok 938.253*49 K. Itirték- 
p a p iro k : a tárcában 650.000'— K. Letétek és óvadé
kok 131.29676 K. P énztár 1791*67 K. Összesen 
4.652.891-42 K. T e h e r : Réázvénytőke 4,500.000*— K; 
Hitelezők 152.891*42 K. Összesen 4,652.891*42 K.

Nyersolaj-vezeték. A napokban helyezik üzembe 
a Drohobyc—chyrowi 65 km. hosszúságú veze
téket, amelyet a hadvezetőség saját költségén épít
tetett s melyen állítólag csak a már feldolgozott 
petróleum-termékeket fogják szállítani. A csővezeték 
60 ciszterna napi teljesítőképességű jesz, ami nem 
kis könnyebbséget jelent a vasutaknak. A csővezeték 
az osztrák közmunkaügyi miniszteriunt kezelése alá 
fog tartozni s kétségkívül jelentékenyen fel fogja 
lendíteni a Drohobyc—borislawi petróleumvidéket. 
Ennek a vezetéknek megépítésével a hadügyminisz
térium maradandó, szinte örökké emlékezetes kultur- 
müvet alkotott. A háborúban, a pusztítás és a rom
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bolás uralma idején, egy ilyen kulturális célzatú és 
nagy gazdasági jelentőségű mü létesítése olyan 
dicséretes valami, amely mellett szó nélkül nem 
lehet elmenni.

Bányakatasztrófa tizenegy halottal. Beuthenből jelentik, hogy 
a Miecbcwitz mellett levő porosz tárnában szerdán este be- 
omlás következtében robbanás történt. Húsz embert temetett 
cl a beomló föld. Eddig tizenegy embert huztak ki holtan a 
tárnából. Az üzem nem szenvedett nagyobb zavart. Eddig 
határozottan megállapították, hogy a szerencsétlenséget nem 
bányalég-robbanás idézte elő.

A Magyar Ruggyantagyár r.-t. igazgatósába március
15-én ta rto tt ülésében m egállapította az 1915. évi m ér
leget és elhatározta, hogy a  közgyűlést március 28 ára 
hívja össze. A  tiszta  n yereség  1^920.027 07 korona  
(tavaly 1,583.456 72 korona), am elyen felül még az 
1914. évből eredő m agas nyereségáthozat, G67.Ü01 ko
rona 52 fillér áll rendelkezésre. Az igazgatóság a köz
gyűlésnek indítványozni fogja, hogy a m egengedett 
legm agasabb o sz ta lék : 33 korona =  1612°/o fizettessék, 
a fenm aradó nyereségből a rendes tartalékalap n öve
lésére 750.000 korona, a  rendkívüli tartalékalap növo- 
lésére ugyancsak  750.000 korona fordittassék, úgy 
hogy ezen két tartalékalap az uj kibocsátás által
6,000.000 koronára emelt alaptőkének teljes m agasságát 
érje el és hogy a m aradvány, 53.425-89 korona, uj 
szám lára vezettessék elő.

Nyugateurópa rézkészletei. Egy megbízható f o r r á s  szerint 
Nyugateurópában jelenleg közel 20.000 tonna rézkészlet van, 
melyből Franciaországra és Angliára 7988 tonna esik. Chilé
ből utón van 2000, Ausztráliából 4500 tonna. Fájdalom, ezek
ből a készletekből és szállítmányokból nekünk semmi sem jut.

Itt említjük meg, hogy a londoni rézpiacról a rögtöni 
szállításra szóló standard-réz elérte 118l, fonttal a rekor 
árát. Az emelkedés nyilván onnan ered, mert a kormány 
minden spekulációt májusra beszüntetett. Anglia rézkószletei 
csökkenő irányzatot mutatnak. A tisztított réz értéke ugyan 
nem változott, de eltekintve attól, hogy Napoleon idején 
'200 fontot is elértek a rézárak, a mai árak már meghaladták 
az emlékezetes 1907. évi válság 111 fontos rézárait.

Trifaili bányatársaság — mint értesülünk — a ta
valyi üzletév m értékén, 10 koronán marad. A társaság  
széntermelése az 1914. évét felülmúlta, de azért nem 
érte el az 1913. békeév term elési summáját. A tá rsa 
ság cem entbányája az általános üzleti viszonyok sze
rint gyöngébb volt.

MeflhivÓ. Az Országos Magyar Bányászati ős Kohászati 
Egyesület budapesti osztálya április 6-án este 6 órakor az 
Országos Erdészeti Egyesület székházéban (Alkotmány-u. G) 
tartja rendes osztálygyülését a következő tárgysorozattal 
ífyAfy Móric dr. főgeológus előadása ,, Az arany geológiai 
VÍBróityaa Magyarországon“ cim alatt. A pénztárvizsgáló- 
bizottság megválasztása. Indítványok. Az osztálygyülést meg
előzőleg fél 6 órakor választmányi ülés.

1916 április 2. (14. szám.)

Amerikai tőke délafrikai aranybányákban. Az am eri
kai tőke eddigelé csak K ínában keresett az am erikai 
kontinensen túl elhelyezkedést, de a mostani rengeteg 
pénzbőség kirándulásra bátorítja az A tlanti-tengeren 
innen is. E gy londoni pénzügynök ugyanis a Deep 
Lovel M inen kiaknázásra alakított: konzorciumot. Olyan 
aranytelepről van szó, am ely 3—400 m éter m élységig 
húzódik s e végből is óriási tőkék igénybevételét teszi 
szükségessé. Az am erikai Adolf Lew ison  & Sons is 
mert nagy réz-cég áll a csoport élén. A Tim es  nagyon 
örvend ennek az alakulásnak, m ert szerinte a Dél- 
A frikabau dolgozó ném et bankok és bankárok most 
majd háttérbo fognak szorulni. Itt em lítjük meg, hogy 
az angol koreskedelmi m iniszternek az angol parla
mentben tett kijelentése szerint a brit birodalom ta 
valyi aranyterm elése 59 millió font s terlingre becsül
hető. Az am erikai Egyesült-Á llam okban 20 3 millió, u 
többi aranyterm elő országban pedig 17 7 millió, vagyis 
az angol becslés alapján összesen 9G 4 millió font é r
tékű aranyat term eltek az 1915-iki háborús évben.

Hol pereljen a bányamunkás? Erről a közérdekű kérdé. 
közöljük a következőket

A bánya üzeménél balesetet szenvedett alkalmazott kár
térítési követelésének a bíróság előtt való érvényesíthetősége 
nincs ahhoz az előfeltételhez kötve, hogy kárkövetelésének 
megállapítása végett előbb a bányatársladálioz forduljon. (C. 
1915 aug. ol. Rp. VI., szátn.J

I. .4 budapesti kir. tábla: Az elsőbiróság ítéletét m eg
változtatja s kimondja, hogy a kereset a miatt, mert felperes 
kárkövetelését a bánvatársládánál még nem érvényesítette, el 
nem utasítható. Indokok Jóllehet az 1907 : XIX. t.-c. o. £ ának 
1. pontjában megállapítást nyert, hogy a bánya- és az ott fel
sorolt egyéb üzemekben alkalmazottak balesetbiztosítási köte
lezettség alá esnek, mégis a bányatörvény hatálya alá tartozó 
bányaüzemeknek o l y  alkalmazottaira, akik a bányatörvény 
alapján létesített és az idézett törvénycikk 155. §-ában körülirt 
alapszabályokkal ellátott bánya társládának tagjai, az 1907. évi 
XIX. t. e. rendelkezései ki nem terjesztettek, hanem ezeket 
illetően iudazokra a kérdésekre, hogy az ilyen alkalmazottak 
az alkalmaztatásuk ideje alatt az üzom körében szenvedett 
balesotiik következtében kártalanítást kitől, mily mértékben 
és mily feltételek mellett igényelhetnek, a törvényhozás további 
intézkedéséig, a korábbi jogállapot minden változtatás nélkül 
fentartatott. Minthogy pedig a fennálló jogszabályok szerint a 
bánya üzeménél balesetet szenvedett kártérítési követelésének 
a bíróság előtt való érvényesíthetősége nem volt és nincs 
ahhoz az előfeltételhez kötve, hogy a sérült munkás kárköve- 
telésének megállapítása végett előbb a bánvatársládához for
duljon s ug3'anozért felperes, aki a nem vitás tényállás szerint 
az alperes üzeménél fennálló bányatársládának a tagja volt 
és aki vitaija, hogy őt a baleset alperes gondatlansága miatt 
érte, nincs elzárva attól, hogy az őt netalán megillető bér
követelésének érvényesítése végett alperes ellen a bíróság 
előtt felléphessen, a kereset tehát amiatt, mert fe'peres kö
vetelését a bánvatársládánál még nem érvényesítette, el nem 
utasítható ennélfogva az elsőbiróságot ítéletének megváltoz
tatása mellett az iigy érdemében ujabb határozat hozatalár 
kellett utasítani.

II. A. kir. < A másodbirós*' 
fogva helybenhagyja.

A barnaszén-árak emelkedése. D üsseldorfból jelenti 
lapunknak, liogy a rajnai barnaszén-szindikátus e hé 

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

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

*

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ Szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦

%



4 A B Á N Y A 1916 április 2 .  (14. szám.)

tón elhatározza az 1916/17. évre a barnaszén-árak em e
lését. H áztartási szükségletre vaggononkint 10 m árká
val, ipa ri szükségletre hasonlóképpen fogják emelni 
az árakat.

Nehézékalap nem bányatárspénztár. Gyulafehérvárról jelenti 
tudósítónk, hogy az ottani törvényszék itéletiJeg döntötte el 
ezt a kérdést. A törvényszék ugyanis egy nehezék-pénz
alaphoz tartozó bányatársulat felebbezése folytán kimon
dotta, hogy az Ábrudbánya-verespataki nehezékalap bánya- 
társpénztámak nem tekinthető s az alaphoz tartozó bányabir
tokosok. és társulatok munkásaikat az Országos Munkás- 
betegsegélyzo és Balesetbiztosító Pénztárnál bejelenteni kötelesek. 
Félperes bányatársulat annak kimondását kérte, hogy az 
Ábrudbánya-verespataki nehezékalap körzetébe tartozó 
bányatársulatok alkalmazottai a gyulafehérvári munkásbizto- 
sitó pénztárnál (alperes) betegsegélyzés végett ne legyenek  
biztositandók, erre nem is kényszeríthetők s minden ilyen 
hivatalból eszközölt biztosítási ős fizetési meghagyás érvény
telen és semmis. Hivatkozott a 126.688. számú m. kir. pénz
ügyminiszteri leiratra s az 1915/717. számú bányabiztossági 
rendeletre, amelyekről a- kir. törvényszék azonban megálla
pította, hogy egyik sem vonja a nehezékalapot a bányatör
vény alapján szervezett társládákkal egy tekintet alá, ameny- 
nyiben a nehezékalap elaggott, munkaképtelenné vált tag
jainak nyugbért és végkielégítést nem biztosit. Az általá
nos bányatörvény 210. és 213. §-ai alapján létesült társpénz
tári biztosítás a következőket foglalja m agában: orvosi és 
szülésznői gyógykezelés, gyógyászati segédeszközök, táppénz, 
gyermekágyi segély, hozzátartozók gyógykezelése és ingyen 
gyógyszerekkel való ellátása, halál esetére pedig temetkezési 
segély. Azonban az Ábrudbánya-verespataki nehezékpénzalap 
a társpénztári biztosításnak felsorolt ágai közül csak az in
gyen orvosi és szülésznői gyógykezelést s a munkaképtele
nek részére az ingyen gyógyszert ismeri, a betegeegélyezés 
leglényegesebb ágát, a táppénztár intézményét nem rend
szeresíti s még kivételesen sem biztosítja. Minhogy pedig a 
nehezékpénzalap a társpénztári biztosítás leglényegesebb 
ágait nem rendszeresíti, társládának ezen alap nem tekint
hető s megállapítható, hogy tagjait betegség esetére társládák 
módjára nem biztosítja, — a kir. törvényszék megállapítása 
szerint az Ábrudbánya-verespataki nehezékpénzalap az álta
lános bányatörvény alapján létesített bányatársládákkal egy 
tekintet alá nem vonható, felperes az 1907. évi XIX. t.-c. 
154. §-ában foglalt mentességre nem hivatkozhatik, bánya
munkásait betegség esetére való biztosítás céljából az Orszá
gos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztárnál be
jelenteni köteles.

Kén8&v részvénytársaság. Ezen a címen uj tá rsaságot 
jegyzett be a  budapesti törvényszék. E tá rsaság  tisztán 
hadijellegü alakulás, m ert a cs. és kir. hadügym inisz
térium  kívánságára a vállaltnak a kénsav előállításához 
szükséges nyersanyag  beszerzése és szétosztása a  célja. 
A társaság  célja elérésére alkalm as m indennem ű ü gy 
lettel foglalkozik s ezen célból külföldi üzletek m eg
kötésére is jogosult. Tartam a határozatlan időre terjed, 
ami azt jelenti, hogy m indenesetre dolgozni fog a  há- 
bóiu  alatt, de ha a konjunktúrák kedveznek, nincs 
kizárva, hogy m egm arad a  háború után is. E nnek  a 
300 ezer koronás alaptőkével alakult tá rsaságnak  lét
alapját a  háború, illetve a  hadsereg  kénszükséglete 
terem tette m eg s az a  körülm ény, hogy fogytán va
gyunk a kénnek. E zért feladata a tá rsaságnak  a had 
sereg  m indenkori kénsav- és oleum szükségletéről való 
gondoskodás. E hhez képest feladata a  vállalatnak, 
hogy ezen szükséglet előterem tése céljából m e g fe le lő  
in té ik ed éseke t javasoljon 8 h o g y  ezen in tézked éseke t 
foganatosítsa. Továbbá, hogy a  hadsereg  szükségleté
nek  kielégítése után m ég fennm aradó kénsav, illetőleg 
oléum m ennyiségeket a kénsavat fogyasztó m agáncégek 
között felossza. Az alakuló közgyűlésen az igazgatóság 
tagjaiul m egválasztattak : báró K ohoer  Adolf dr., Benes  
József, P hilipp  Ervin, K ahlenberg  H erm ann dr. és 
G oldstein Pál.

A petrélem ára Svájoban. A petróleumra vonatkozóan 
Svájoban az utóbbi napokban állapították meg a maximális 
árat. A nagykereskedők 2*85 frankkal, a détail-kereskedők 
pedig a nagykereskedők részére fizetett árnál Öt frankkal 
drágábban árusíthatják a petróleumot, úgy hogy a fogyasztás 
részére eo$k 37 centiínebe kerül egy liter petróleum.

A Sotilick-Nicholson gép-, vaggon- és hajógyár r.-t. igaz
gatósága, legutóbb tartott ülésén megállapította az 1915. évi 
mérlegét, mely 1,568.420 K 09 f eredménnyel zárul; ebből

450.000 K értékcsökkenés és 376.082 K 07 f kétes követelé
sek leírása után 742.338 €  02 f  tiszta nyereség marad az 
előző évi 4986 K 26 f-rel szemben. Az igazgatóság a már
cius 30-án megtartandó közgyűlésen tiz korona osztalék 
fizetését fogja indítványozni. Ezenkívül a rendes tartalék- 
alapot 50.000 koronával javadalmazza és 205.122 K 22 fillért 
visz át az uj esztendőre. Az igazgatóság Junker Géza cég
vezetőt aligazgatóvá, Kunvári Menyhért főmérnököt cégveze
tővé és Kxmitzer Alfréd főtisztviselőt igazgatósági titkárrá 
nevezte ki.

A tlhói szénbánya. Hogy nem minden szénbánya
üzlet nyereséges vállalat, legjobban m utatja a  tihói 
és szurduki szénbányák sorsa. Amig a szurduki szén
bányába 11 millió K alaptőke van befektetve és fel
szám olni kénytelen, épp úgy  a Tihói kőszénbánya r.-t. 
se tud  m ég m indig nyereséget kim utatni. Az alaptőkéje 
félmillió kor. volt s m ég m indig 80.000 K veszteséget 
tüntet fel mérlege. Pedig fekvésük, az ország  azon ré 
szét tekintve, szinte parancsolólag irná  elő e bányák 
felvirágzását. Azonban nincs kizárva, hogy am it nem 
hozott meg a múlt, azt m eghozza a  jövő.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Chaudoír-Metallwerke A. 6. In  der am 22. März unter 
Vorsitz des P räsidenten  H errn  Gustav Chaudoir statt- 

efundenen G eneralversam m lung wurde über A ntrag 
es V erw altungsrates beschlossen, für das abgelaufene 

G eschäftsjahr eine D ividende von 12 Prozent =  48 K 
(gegen 7 Prozent =  28 K  im V orjahre) zur A usschüttung 
zu bringen.

Amerikanisches Kapital in der südafrikanischen Gold- 
industrle. E in Londoner F inanzagent ist aus New-York 
zurückgekehrt, wo er eine einflussreiche F inanzgruppe 
für den A usbau der D eep L eve l Minen g e wonnen hat. 
E s  handelt sich dabei um Goldlager, die in einer Tiefo 
von 3000 bis 4000 F uss verlaufen und  schon deshalb 
sehr grosse K apitalien zu dem Aufschluss nötig  machen. 
An der Spitze der am erikanischen G ruppe steht die 
bekannte am erikanische K upferfirm a Adolph Lewison
& Sons. V eranlasst w urde die ganze Bew egung durch 
die Unm öglichkeit, heute in E ngland Geld für Südafrika 
aufzubringen. Die Tim es begrüsst diese Erscheinuog, 
weil dadurch  die seither in Südafrika arbeitenden 
deutschen B anken und B ankiers au f die Seite gedräng t 
w ürden

Vom Londoner Kupfermarkt. Milte dieser Woche erreichte 
Standard-Kupfer den Rekordpreis von 118 Vs L. St. für als
baldige Lieferung. Die Steigerung fusst anscheinend auf der 
jüngsten Anordnung der englischen Regierung, wonach alle 
offenen spekulativen Geschäfte bis zum 31. Mai glattgestellt 
werden müssen. Der Preis von gereinigter Ware hat sich in 
der letzten Zeit nicht verändert. Abgesehen davon, dass Kupfer 
während der napoleonischen Kriege den Preis von 200 L. St. 
die Tonne berührte, kommt dem jetzigen Wert von Standard 
am nächsten der Preis von 111 L. St. im Boom-Jahr 1907.

Bevorstehende Preiserhöhung für Braunkohlen. Ende 
dieser W oche findet eine S itzung des Rheinischen 
Braunkohlensyndikats statt, in der die Preisfrage für 
das A bschlussjahr 1916—1917 besprochen w erden soll. 
E s ist in A ussicht genom men, die P reise für H ausbrand 
um durchw egs 10 Mk. per W aggon zu erhöhen und die 
P reise für Industriokohle in ähnlichem U mfange hinauf
zusetzen.

TrífailerKohlenwerksgesellsohafL Wie in finanziellen Kreisen 
verlautet, wird die Dividende der Trifailer Kohlenwerksgesell- 
schaft für das abgelaufene Geschäftsjahr mit 10 K wie im 
Vorjahre bemessen werden. Die Kohlenproduktion der Gesell
schaft war höhgr als im Jahre 1914, blieb aber noch immer 
stärker gegenüber dem letzten Friedensjahre 1913 zurück. 
Die Zementfabrik war entsprechend dom allgemeinen Ge
schäftsgänge in dieser Industrie schwächer beschäftigt.


