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A lengyel szénbányák.
Már több izben megemlékeztünk Orosz-Lengyel- 

ország szénbányászatáról. Fiaink hősiességének kö
szönhetjük, hogy a mi kezelésünk alatt nekünk 
termelnek szenet az orosz-lengyelországi szénbányák. 
Pedig ezeknek a szeneknek nagy jelentősége volt 
Oroszországra nézve, mert ezek a bányák szolgál
tatták az orosz széntermelés javarészét és az orosz 
ipar legfontosabb tényezője éppen ez a bányá
szat volt.

Oroszországban ugyan jelentékeny mennyiségű 
angol és német szenet is bevittek a békeidőkben, 
azonban éppen a lengyelországi, az orosz viszonyok
hoz képest sürü vasúthálózat tette érthetővé, hogy 
az orosz-lengyelországi szénnek nagyobb kelendő-  ̂
sége volt, mint a nagyobb fütőértékü külföldi szenek
nek. Másrészt különösen a Dombrova körül elterülő 
szénmedence 6600 kalóriás szenet szolgáltat, amely 
elsőrendű ipari szén, csak éppen kokszolásra nem 
alkalmas.

Budapest is ezt a szenet használta egész télen. 
A nép nagy tömegei meg voltak szentül győződve 
arról, hogy porosz szenet használnak, annyira egyen
lőnek mutatkozik a közíjasználafban. Fölötte áll a 
magyar barnaszeneknek fütőérték tekintetében.

Ezzel a hódítással tehát hátározottan jól jártunk. 
Viszont Oroszország a szószoros értelmében keserves 
helyzetbe jutott e bányavidék elvesztésével. Még 
békés időkben csak segített, magán, hanem a mu
níció és élelmezési n^2?ségei között még szenet is 
importálni, túlságosan nagy feladat, különösképpen 
akkor, ha tekintetbe vesszük, micsoda nehézségbe 
ütközik Franciaországnak, de különösen Olaszország
nak szénnel való ellátása.

A dombrova-vidéki bányák huszonnégy kézben 
voltak a háboru kitörése előtt. Ezek! közül tizennégy 
kisebb társaság volt, amelyek együttvéve 240 ezer

tonnát termeltek évenkint. A tíz nagyobb társaságban 
a franciák domináltak. Volt néhány társaság, amely 
német kézen volt s egy, amelynek tulajdonosai osz-
trákok voltak. A nagyobb társaságok a követ-

k e z ő k :
T őke 

1000 fü le tek 
ben

T erm e li m eny- 
■ ny iség  lOtiő 

to n n á k b an

Sosnovici bányatársaság  francia 9750 1472
Varsói lengyel 3000 876
Saturai ném et-orosz 5000 85á
GrófRenard-féle francia 7098 704
Francia-olasz francia 2250 060
Glodzieci ném et 2625 G42
Celadzi francia 9750 617
Flóra osztrák 1050 396
Francia-orosz francia 2250 274
Schön-féle ném et-orosz ? 97

Ezek a bányák látták el egész Orosz-Lengyel- 
ország szénszükségletét és még ezenkívül jelentékeny 
mennyiségűt vittek Oroszországba. Az orosZ kormány 
értette annak a módját is, hogy a német vállalkozá
sokból a német tökét lassankint kiszorítsa. Ezek a 
bányák virágzottak leginkább, de ennek a kormány- 
intézkedésnek e bányák hanyatlása járt nyomában. 
A kormány fokozatosan ezeket is, meg az állami 
bányákat is francia kézre juttatta. E bányákba nagyon 
kevés orosz, még kevésbé lengyel tőke volt érde
kelve, ami bizonyára arra mutat, hogy Oroszország
ban nem ismerték fel a szénbányászatban rejlő rend
kívüli jövedelmezőséget és nemzetgazdasági fon
tosságot.

Egészen bizonyos, hogy a nagy német bánya
ipar érdeklődni fog Lengyelország iránt. Ez az érdek
lődés egész bizonyosan nagy tőkebefektetésekben fog 
mutatkozni és e bányák hallatlan lendületét fogja 
maga után vonni. A lehetőség meg van erre, mert a 
szénterület módfelett gazdag. Ma mindössze 23 ezer 
munkás dolgozott egész Lengyelországban, vagyis 
annyi, mint egy-két nagyobb bányatársaság bá
nyáiban.
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^  HAZAI HÍREK. ^
Kinevezel. őfelsége Nyirő Béla bányakapitányt 

az orovicabányai m. kir. bányakapitányságnál a VI. 
fizetési osztályba kinevezte. — A m . kir. pénzügy
miniszter Szeóke Imre főbányabiztost a budapesti 
m. kir, bányakapitányságnál ebben a minőségben és 
felen állomáshelyén való meghagyása mellett a VII. 
fizetési osztályba, Ráth Ferenc bányabiztost a zalat- 
nai m. kir. bányakapitányságnál, jelen állomáshelyén 
való meghagyása mellett a Vili. fizetési osztályba 
főbányabiztossá és Herrmann Viktor bányaesküdtet 
az abrudbányai m. kir. bányabiztosságnál, jelen ál
lomáshelyén való meghagyása mellett a XI. fizetési 
osztályba bányabiztossá kinevezte.

Lakások fűtése földgázzal. Amint A Bányá-n& k je len 
tik, Torda város lakásait m ár e télen földgázzal fogják 
fűteni. Tordán ugyanis a  földgáz k ihasználására m eg
alakult a Tordai Földgáz r .- t ,  am ely hosszadalm as viták 
u tán jö tt csak létre, m ert Torda város nem akarta  el
fogadni a tá rsaság  mögött álló bankcsoport követelé
seit. Ez év folyamán létrejött a  béke és ez megint 
igazolta a rég i közm ondást, hogy száz háborúnál jobb 
egy rossz bébe. E nnek az eredm énye lesz ugyanis, 
hogy október 1-től fogva földgázzal fütenek a tordai 
polgárok. A fűtések berendezését az A uer-társaság  
vállalta el és pedig a vezetékek, mint fűtőtestek beál
lítását. A szerződés szerint A uerék október 1-éig vál
lalták a tordai lakások fűtésének üzem képes állapotban 
való átadását. Ezzel megvan nyitva a sor, m ert Torda 
az első, ahol a földgázt fűtésre használják. A tordaiak- 
n ak  nem  kell attól félniök, hogy nem lesz szenük és 
fájuk és em iatt Ínségnek és uzsoráuak lesznek kitéve. 
A földgáz köbm éterét 8 fillérjével fogják fizetni. Itt 
em lítjük meg, hogy Tordán már négy  ipartelep, hajtó
ereje  a földgáz és pedig egy szóda-, egy cement-, eg y  
gypsz- és egy  sörgyár.

Megint elhalasztották a Magyar Földgáz alaku
lását. A Magyar Földgáz r.-t., amelynek megalaku
lása junius 6-ára volt kitűzve, ismét elodázta meg
alakulásának tervét. Már minden előkészület meg 
volt téve, azonban közbejöttek a magyar bankok uj 
nitrogén-gyár alapítása, a hadügyminisztériummal 
€ tárgyban folytatott tárgyalások s igy részben ez 
okból is elodázták előbb májusra, most juniusra, 
legújabban pedig bizonytalan időre a Magyar Föld
gáz r.-t megalakulását. Szó van arról is, hogy a 
tervbevett 20 millió alaptőke 27 millióban állapíttat
nék meg. Ezt szeretnék az alakuló közgyűlésen ki
mondani, azonban a pénzügyminiszter, akinek ebbe 
a kérdésbe beleszólása van, ezt az ujabb momentu
mot nem látná szívesen az alakuló közgyűlésen. 
Mindazonáltal úgy remélik, hogy az alakuló köz
gyűlést junius végén, vagy julius elején megtarthatják.

Német festék Amerikában. Jelen tettük  már, hogy 
A m erikában m icsoda zavarokat okozott a  ném et 
festék-anyag állandó bevitelének m egakadályozása. 
A  Y o rk sh ire  P o st  cimü angol lapban olvassuk, hogy 
-az am erikai posztógyárak egyöntetű fellépésre hatá
rozták  el m agúkat az angol korm ánynál, am elynek 
«ólja az volt, hogy Anglia adjon szabad u ta t a  ném et- 
o rszági féstékes hajóknak. A nglia ebhez hozzá is 
já ru lt, de a  ném et korm ánynak is volt esze és k ije le z  
te tte, hogy  m ég aranyban  sem  fogadja el a  fizetést, 
•c sa k — gyapotban, v$u ebből az am erikai gyapot
p iacnak elég. E z inöst eg y  bete történt. A  német 
w ashingtoni nagykövet közbelépésére 15 ezer tonna 
szabad  elhajózása biztosíttatott, de ez csak hat havi

szükségletet fedez. A m erika ezt a m ennyiséget m ég 
N ém etországban fizeti ki, hogy ez a  festékáru az 
Óceánon m ár mint am erikai tulajdon szerepeljen.

M egjegyezzük, hogy a  ném et festékipar főlényét 
a kínai sintetikus indigó biztosítja, am elyből az évi 
80 milliónyi szükséglet 95°/o-át éppen N ém etország dol
gozta fel.

A Balkán szénpiac ellátás. H atásában talán kiszá
m íthatatlan az a kezdem ényezés, am ely a Balkán Szén
kereskedelm i R.-T. m egalapításában nyert kifejezést. 
Ez a társaság most ta rto tta alakuló közgyűlését. Az 
akció célja a Balkán-állam oknak szénnel és koksz- 
szal való ellátása. A tekintetbe jövő fogyasztási piacok 
eddig évenkint több miot 30 millió m éterm ázsa angol 
szenét im portáltak, am ely m ennyiségben K isázsia fo
gyasztása nem foglaltatik beun. Tekintettel a Balkánon 
és K isázsiában m ár eddig kiépített és a legközelebbi 
jövőben még tovább kiépítendő vasutakra és az ott 
várható gazdasági fellendülésre, ezeyi szénszükséglet
nek m indenesetre lényegesen fokozódó em elkedése 
várható. A haladéktalanul foganatosítandó berendezé
sek utján számolni lehet azzal, hogy ezen területek 
állandóan a központi hatalm ak részére biztosítva m a
radnak  és azokból az angol szén ki fog szorulni. T e
kintettel arra,, hogy M agyarország szénben behozatalra 
szorul, a m agyar bányáknak tetszésükre van bizva, 
hogy — am ennyiben időnkint a belföldi szénfogyasz- 
tás károsítása nélkül ez lehetségesnek és tanácsosnak 
mutatkoznék — a szállításokban résztvegyenek. A szén
nek a Balkán állam okba való szállítása részben vas
úton, főleg azonban viziuton történnék. A Balbánon a 
követelm ényeknek megfelelően rak tárak  fognak léte- 
sittetni és pedig elsősorban az Első Cs. és K ir. Dona- 
gőzhajózási Társaság és a M. Kir. Folyam- és Tenger- 
hajózási R észvénytársaság  az Aldunán fekvő állomá
sainak e célra leendő igénybevételével.

E vállalat lé tesítésének gondolata a M agyar Á lta
lános Hitelbankból indult ki.

Ullmann  Adolf főrendiházi tag  vezérigazgató és 
S te rn  Ede igazgatóhelyettes, nevezett intézet szén
osztályának vezetője között egyrészről és Arnhold  
tanáesos, a Caesar W ollheim berlini cég főnökének 
elnöklete alatt, D rogé  k irályi bányaig*zgató, a  Caesar 
Wollheim cég igazgatója, O ppenheimer dr., az Em anuel 
Friedlaetider és Co. cég beltagja, • e/sen valóságos 
belső titkos tanácsos, fő bányakapitány, Polenski 
titkos főbányatarácsos a porosz királyi bányakincstár 
részéről (a két utóbbi a porosz kir. kereskedelm i mi
nisztérium  képviseletében), Saeger  dr. igazgató, a 
Bergw erksgesellschaft G eorg von Giesche és Erben 
megbízottja, P istorius , a F ürstlich  PJessiscln B erg
w erke igazgatója és B/e, az O berschlesische K oksw erke 
und Chem ische F abrike  A. G. igazgatója között m ás
részről Berlinben ismételten folytatott tá rgyalások az t 
eredm ényezték, hogy a  nevezett cégek, am elyek Felső- 
Szilézia egész — 440 millió m éterm ázsára rugó — 
szén- és kokszterm elését képviselik és am elyekhez az 
O strau Dombrau Karwioi-i szénvidék bányái közül az 
O sterreihische Berg- und H üttenw erksgesellschaft és a 
K. k. priv. K aiser Ferdinands N ordbahn m ár csatla
koztak közösen „Balkán Szénkereskedelm i R észvény- 
tá rsa ság u cég alatt berlini székhellyel rész vény tá rsa
ságot alakítanak, a m ely n ek  üzletvezetösége Budapesten  
lesz. A részvénytársaság  alaptőkéje egyelőre 4,000.000 
m árkára fog rúgni. Az igazgatóságba Ullm ann Adolf 
főrendiházi tag elnökként, D röge Adolf és O ppen
heim er dr. alelnökökként, továbbá V elseu valósagos 
belső titkos tanácsos, Polenski főbányatanácsos, Bie H., 
Pistorius, S aeger dr. igazgatók, G ünther G yörgy, a 
a Berg- und H üttenw erke vezérigazgatója, H errm ann 
H ugó, a Nord bahn vezérigazgatója, Domony Móric dr.



és Kornfeld Pál dr. választattak. A társaság  ügyvezető
igazgatójává S tern Ede neveztetett ki.

A márványárak emelkedése. Még a márvány is megunta 
a régi árakat s még ennek az ára is megdrágult. Tudvalevő, 
hogy Németország beviteli tilalmat bocsájtott ki, úgy a nyers, 
mint a fűrészelt m árváDyárukra, mint amely nélkülözhető 
cikkeknek tekint, főképen azért, hogy a schweizi közvetítők 
ezúton is ne ronthassák a márka árfolyamát. Eddigelé kü
lönösen Olaszország importált rengeteg mennyiségű márványt 
•Schwei/.on át Németországba, ahol kezdtek tisztába jöani 
azzal, hogy monumentális munkák kivitelénél, vagy bútor
lapoknál igazán nélkülözhető és más márványfajtákkal he
lyettesítő az olasz márvány, pláne, mikor amúgy is megszűnt 
az építkezési ipar és a szobrászok, asztalosok és minden 
ipar jsokként munkaerővel dolgozik.

Bajok a Zsilvölgyében.Az ország legnagyobb szén- 
m edencéjében, a Zsilvölgyében n a s y  bérm ozgalm ak 
folytak le a héten. A mozgalom az Urikány-Zsilvölgyi 
K osién  bánya r. t. lupényi bánya müv«’ben indult ki, 
de az igazgatóság tapintatos föllépése pár óra múlva 
megszüntette a mozgalmat. Á tbarapózott azonban a 
napokb in  a Salgótarjánt Kőszén bánya összes zsil- 
völgyi bá 'yamüveire. Sztrájkban állottak a  m unkások 
ezenkívül a felsőzfcilvöliiyi bányákban és az állami 
szénbányáknál is. A sztrájk oka főképpen az volt, 
hogy a m unkások 10 korona napiber-m inim um ot kö
vetőitek.

A Dr. Lipták és társa építési és vasipari részvénytár
saság minap tarto tta  ötödik rendes közgyűlését. A köz
gyűlésnek  bem utatott zárszám adások szerint a vállalat 
az elmúlt évben 1,881 976 92 K-t helyezett az érték
csökkenési tartalékalapba és ezenfelül 982.594 26 K  
tisz ta  nyereséget m utatóit ki. A közgyűlés elfogadta az 
igazgatóságnak azt az indítványát, hogy a kim utatott 
nyéreségből az elmúlt üzletévre 6°,o osztalék fejében
300.000 K osztassák fel a  részvényesek között, a ta r 
talékba 297.Í.'00-^6 K helyeztessék és az alapszabály
szerü levonások utáu fen maradó 288.84069 K  az 1916. 
üzletév szám lájára vitessék ál.

A közg37ülés után a tá rsaság  igazgatósága ülést 
•tartott, amelyben ÍApiák Pál dr. vezérigazgatót a vál
lalat körül kifejteti érdem es tevékenységének és elért 
eredm ényeinek m éltánylásául «z igazgatóság második 
aleJnökévé választotta meg. E gyúttal pedis: az igaz
gatóság  a vezérigazgató indítványára Cséti Róbertot, a 
M agyar A célárugyár ríszvénv társaság  igazgatóját a 
vállalat ügyvivő-igazgató jává  nevezte ki, aki is ezon 
minőségben működését a v 'lla la tnál már legközelebb 
meg fogja kezdeni.

Bányabetyárok. Hogy divatba jö ttek  M agyarorszá
gon a németek, a  jól ism ert bányabetyárok is kivetik 
hálójukat, hogy holdbéli bányáikat a ném etek nyakába 
sózzák. A rra szám ítanak, hogy a ném et jóhiszemű és 
a „lovag iad  m agyar részéről nincs kitéve becsapás
nak. É ppen most halljuk hirét annak, hogy egyes k áv é 
házi fezőrök vas- és szénbányákat kínálnak eladásra
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és telelárm ázzák N ém etországot M agyarországon fekvő 
k incseket érő banyáikkal. Az ilyen em berek nem tö 
rődnek- azzal, m ennyit ártanak az ország jó hírnevének 
és általában a m agyar bányászat jövőjének könnyelmű 
ígérgetéseikkel és feltáratlan, va^y üzem en kívüli b á 
nyáikkal és legtöbb esetben csak zártkutatm ányi jogaik 
áruba bocsátásával. Mint bányákat, bocsátják áruba  a 
zártkutatm ánvokat, am elyeknek elsőbbségéről se biz
tosak. Egy adott esetben m ár a budapesti kir. ügyész
séget foglalkoztatta egy ilyen notórius bányacsalás, 
azonban az ügyészség  nem szentelt kellő gondot ennek 
a kérdésnek végleges tisztábahozatalára és igy történt, 
hogy az ország hitelének és közgazdasági fejlődésének 
óriási hátrányára, ez a kérdés nem nyert tisztázást. 
Most m egint ajanlgatják a m agyar zártkutatm ányokat, 
m int bányákat, am ire a bányatörvény fogyatékossága 
s elavult volta bőséges tápot ad.

Uj nitrogéngyar. Említettük már, hogy a Hitel
bank egy nagy gyáralapitásban fárad, amely össze
függésben van a Magyar Földgáz r.-t. megalapítá
sával. Ez az uj gyár a svédországi minta után indul 
s a lég nitrogénjenek felhasználására, amely nagy erő 
és hő jelenlétét követeli, akarnak gyárat alapítani. 
A Hitelbank az alapításra nézve a Kereskedelmi 
Bankkal lépett érdekközösségbe és sűrűn tárgyaltak 
a Deutsche Bankkal Berlinben, mivégből cgy-két hete 
Hegedűs Lóránt igazgató Berlinben tárgyait. A rész
vénytársaság legközelebb 9 millió korona ala tőkével 
fog megalakulni és Dicsőszentmártonban akarják lé 
tesiteni a nitrogén-művet. Az építő munkát azonnal 
megkezdik s miután az összes tárgyalásokat befejez
ték, a gyártelep egy éven belül átadható lesz rendel
tetésének. Az uj vállalat az üzeméhez szükséges 
földgáz szolgáltatását az alakulásban levő Magyar 
Földgáz részvénytársasággal kötött szerződésben már 
biztosította. A két bank által tervezett nagy erdélyi 
gyártelep ezidőszerint elsősorban hadügyi céii szol
gál. Később a magyar mezőgaz számára 
nitrogén-műtrágyát fog előállítani

Bulgária és Szerbia aranybányái. Mint értesülünk, 
rövid idővel ezelőtt megkezdték a Glacsovica falu oiol- 
lett levő aranybánya kiaknázását. A bányában, amely- 
nok naponta felkiíó az aranyterm olése, 200 munkás 
foglalkozik. Szerbiában a Timok és Pék vidékén sz in 
tén gazdag aranybányák vanna*. Ezekben a bányákban 
évek óta egy francia tá rsaság  kuta to tt olyan ered 
ménnyel, hogy Szerbiának évi másfél millió d inár jöve
delme volt e bányászatból A nyugatszerbiai K opaonik 
és a déli hegységek is, továbbá Fe.izovics, az ijsz k ü b — 
M itrovica-vonal szintén gazdag aranybányákban.

A Masyarhoni Földtani Társulat junius 7-éu a magy. kir. 
Földtani Intézc-t üléstf.’ijiébi’n szakülóst tartott. Klöadást tar
tottak 1. ß iü Jrn rg g cr  fiókért dr. Hilgard E. W emléke
zete. Fcjci'V itr  Géza Oyula báró j-'osí/.ihs bók'k a 
pUspökfiirdői pici cénböl.

3__A B A N Y A

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

BUDAPEST, 1., Budafoki-ut 13533. hrsz.

*

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
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4 A B Á N Y A 1916 junius 11. (23. szám.)
Háború előtt és háborttban. A M a g y a r  A célá rugyár  

a háború  alatt jelentékeny fejlődésnek indult. A had* 
vezetőség foglalkoztatja erősen a  g y ára t és ez nagy 
lendületet adott eDnek az am úgy is jól bevezetett g y á r
nak- Tiszta nyeresége 205 ezer korona volt, majdnem 
m égegyszerese az 1913. év végével kim utatott nyere
ségnek  és mig most kerek  félmillió a  tartalékalap, 
1913. év végén csak 65 ezer korona volt s  emellett 200 
ezer koronával dotálták az értékcsökkenési tartalék- 
alapot s egyidejűleg fejlesztették az üzemet, ami mind 
a  háborús konjunktúrából k e l t

Hadífém-Bízottaág. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter megbízásából a Magya** Mérnök- és Építész-Egylet, a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Osztrák és Magyar 
Elektjomos Müvek Szövetségének magyar osztálya „Mű
szaki és Elcktrötechnikai Hadifém-Bizottságot1' alakított 
(Budapest, Erzsébet korút 49.)

E bizottság a kormány és üzemek között álló oly au 
műszaki tanácsadó és agitáló szervezet, mely a hadviselés 
céljaira minél nagyobb mennyiségű, műszakilag ezidőszerint 
diszponibilis, vagy többé-kevésbbé helyettesíthető hadifémet 
törekszik megszelezhetövé tenni, egyben azonban ügyel arra, 
hogy az üzemekben a mindenkori lehetőség határain belüí 
ezáltal kár ne essék?

A bizottság tanulmányozza a hazai nagyobb ipartele
peket és közlekedési vállalatokat, elsősorban a villamos- 
telepeket oly szempontból, miként volna lehetséges a telep 
berendezéséből a hadicélokra szükségelt fémek, elsősorban 
a vörösiéz és ólom bizonyos részének kivonása, leszerelés, 
átalakítás, vagy más anyaggal való pótlás ulján, azonban 
oly módon, hogy a jelenlegi üzem teljesítőképessége ezáltal 
lehetőleg ne csökkenjen.

Elavult berendezések modernizálására, valamint hadi
fémekből készült tárgyaknak hadicélokra nem szükséges 
fémekből való előállítására vonatkozó előterjesztésekkel ós 
propagandával a bizottság nemcsak a hadifémek kivonására 
irányuló működésre szorítkozik, hanem éppen evvel kap
csolatosan rámutat esetről-esetre a modernizálás révén elérhető 
műszaki és gazdasági előnyökre, valamint ama jelentőségre, 
amelyet az átalakítás révén az üzemek tulajdonosai szolgálnak.

A bizottság tárgyal minden, a hadifémekkel kapcsola
tos, a kereskedelemügyi m. kir. miniszter által a bizottság
hoz utalt műszaki kérdést és működésének eredményéről 
javaslat kíséretében a kereskedelemügyi m. kir. miniszter
nek jelentést tesz.

A bizottság szervezetéből kifolyólag nem foglalkozik 
sem fémek vételével, sem pedig azok rekviziciójával. A 
fémek vételét továbbra is a Magyar Szent Korona Orszá
gainak Fémközpontja r.-t. (Budapest, Városház 10) eszközli, 
vagy az, aki a fémek beszerzésére felhatalmazást nyert, 
mig a rekviziciós ügyeket továbbra is a kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium< intézi.

A hadifémek kivonására irányuló tanulmányok ered
ményességének fokozása céljából a bizottság általánosság
ban felhívja az üzemek figyelmét arra, hogy e művelet a 
következő gyakori esetekben fog eredménnyel járn i: üze
men kivül álló villamosgépek értékesítésével; kapcsolótáb
lák rézgyüjlősinjeinek vas- vagy esetleg cinksinekkel való 
pótlásával; régi rendszerű, sok rezet tartalmazó transzfor
mátoroknak és áramszámlálóknak modern készülékekkel 
való k icserélésével; nagyfeszültségű, azonban kisterhelésü 
vörösrézvezetékeknek vasdrótokkal való pótlásával; két
vágányú villamos vasúti vonalaknak kétvezetékes rendszer
ről három vezetékes rendszerre való átalakításával; állomáso
kon, kitérőkön stb. a villamosvasutak rézmunkavezetékének 
vasdróttal való helyettesítésével; háromvezetékes egyenáramú 
hálózatok néhány foederje középvezetőjének elhagyásával; 
kisfeszültségű elosztó rendszereknek nagyobb feszültségre 
való átépítésével. Mindezek a műveletek elektrolytikus vörös
rezet fognak szolgáltatni, mely hadviselésünk céljaira rend
kívül beesés. Nem kevésbbé fontos azonban az ólom kivo
nása is akkumulátorokból, páncélozott kábelekből stb.

A bizottság tagjait és választott tisztikarát a-kereske- 
delemügyi m. kir. miniszter megerősítette.

A bizottság elnöke Zipernotcszky Károly, társelnöke 
Balla  Pál, ügyvezető-igazgatója Jakobovits Dániel, jegyzője 
Szilas Oszkár dr.

meldet, schweben aussichtsreiche Verhandlungen, die 
auf den Erwerb der Kuxe der Gewerkschaft West
falen seitens einer grossindustriellen Montangruppe 
hinzielen. Dabei handelt es sich jedoch nach unse
ren Informationen nicht um die Harpener Bergbau- 
Gesellschaft. Die Verhandlungen sollen sich auf der 
Basis eines Verkaufpreises von etwa 2900 M. pro- 
Kux bewegen, so dass bei einer Gesamtzahl von
10.000 Kuxen ungefähr 29 Mill. M. zu zahlen sein- 
würden.

Aus dem oberschiesischen Kohlengebiete schreibt uns 
ein gelegentlicher B erich ters ta tte r: „Den vielseitigen 
Bem ühungen und Bauten gelingt es allmählich, die 
oberschlesische K okserzeugung nach dem Auffinden 
w eiterer geeigneter Rohkohle zu heben. Von den 
neueren K okereibauten kam dem V ernehm en nach 
vor 14 Tagen die Gräflich B allestrem ’sche K okerei in 
R uda in Betrieb, deren E rzeugnisse durch  die F irm a 
Erbanuel F riedländer & Co. mit vertrieben w erden und’ 
zw ar u. a. auf dem Berliner M arkte. D ie E rzeugung  
ist zunächst noch klein, soll aber später geste igert 
werden.

Cr. Upták &. Co. Dio fünfte ordentliche Generalver
sammlung der Aktionäre dieser Gesellschaft wurde jüngst 
abgehalten. Das Unternehmen weist in seiner der General
versammlung unterbreiteten Schlussrechnung für das ver
gangene Jahr, nach Rücklage von 1,881.976*92 K in die 
'Wertvercninderungsreserve einen Reingewinn von 982.594 2R 
K auf. Die Generalversammlung akzeptierte den Vorschlag 
der Direktion, dass von dem ansgewiesenen Reingewinn 
für das vergangene Geschäftsjahr als ü0/o-igo Dividende
300.000 K unter den Aktionären zur Verteilung gebracht 
werden, dass die Reserven mit 297 900*86 K zu dotieren 
seien und dass die nach den statutenmässigen Abzügen 
verbleiben den 1Í88.84G69 IC auf Rechnung des Geschäf*s- 
jahres 1916 vorgetragen werden.

Nach der Generalversammlung hielt die Direktion der 
Gesellschaft eine Sitzung ab, in welcher Generaldirektor 
Dr. Liptak  in Würdigung seiner um den Aufschwung des 
Unternehmens entfaltete erfolgreiche Tätigkeit und der 
erreichten Resultate, zum zweiten Vizepräsidenten der Direk
tion gewählt wurde. Gleichzeitig ernannte die Direktion 
über Vorschlag des Generaldirektors Dr. Liptak Robert von 
Cséii, bisher Dire. tor der Ungarischen Stahlwarenfabriks 
Aktiengesellschaft zum geschäflsführenden Direktor des 
Unternehmens. Cséti wird Heine Tätigkeit bei dem Unter
nehmen in dieser Eigenschaft bereits in der nächsten Zeit 
beginnen.

5£ DEUTSCHER BERICHT. K
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Eine neue Transaktion in der rheinisch west 
fälischen Kohleninduntrla scheint ihrer Verwirklichung 
entgegenzugehen. Wie unser Berliner Berichterstatter


