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A hazai kénkovandbányászat 
fejlődése a világháború alatt.
A kénkovand egyik nagyon fontos, sőt nélkülöz 

hetetlen nyersanyaga úgy a békés, mint a háborús 
bányászatnak s ennek folyományaképp a vegyipar
nak is.

Ezen jelentőségre a kénkovand azóta emelkedett, 
amfcta a kénsavnak belőle való gyártása a múlt század 
első felében megkezdődött. A kénkovand e téren a 
termésként pótolja.

Az a körülmény, ho?y kénen kívül vasat és több
nyire — bár kis mértékben — de gyakran kiterme
lésre érdemes mennyiségben rezet, sőt más fémeket is 
tartalmaz, értékét növeli, mivel ezen alkatrészei a vas-, 
illetőleg a fémipar előnyösen használja fel már a bé- 
kében is, fokozottan pedig a bábomban.

A kénkovand utáni élénk kereslet megteremtette 
az önálló kénkovandbányászatot nemcsak a külföl
dön, de hazánkban is s ha ez utóbbi nem is emelke
dett, a termelés tömegét tekintve, kisebb méretű elő
fordulásai miatt annyira, mint Európa egyes nyugati 
országaiban, mégis igen figyelemreméltó s a mostani 
világháborúban, amikor a kénkovandnak a külföldről 
való beszerzésétől el vagyunk zárva, egyenesen hon
mentő annál is inkább, mivel Ausztria kénkovand- 
bányászata alig jöhet számba s ipara a békében is 
hazai kovandunkra van utalva.

Hazánkban a mozgósítás előtt a következő rendes 
üzemmel biró kénkovandbányákat ism ertük : a szo- 
molnokit (Szepesmegyében), a kénesdit (Alsófehér- 
megyében Zalatnálól 8 kilométerre), a tekerőit (Hu- 
nyadmegyében Zalatnától 24 kilométerre) és az órád 
nait (Besztercenaszód megyében).

Az első három bánya a Felsőmagyarországi bánya- 
és kohómü r.-t tulajdona, amely 26 év óta üz kén
kovandbányászatot, mig az utolsó helyen jelzett bánya 
a m. kir. kincstár birtoka s mindössze 9 év óta termel 
kénkovandot, de utóbb szintén fenti bányatársaság 
érdekkörébe kerü lt

Az általános mozgósítás erős visszahatással volt 
kénkovandbányáink termelésére, mert a mérnökök, 
fel őrök s a munkások nagy részének hirtelen bevonu
lása a hadizászlók alá a bányamunkákat érezhetően 
csökkentett«, sőt pl. a kénesdi és a , tekerő í bánya ve- 
zetők hiányában öt hétig szünetelni volt kénytelen, de 
mivel a különféle lőszergyártáshoz a kénkovand nél

külözhetetlen alapanyag, hadiérdekből a sinylődésnek 
indult, vagy éppen szünetelő üzemeket élénkíteni, ille
tőleg uj életre kellett hozni, sőt amikor a nagy lendü
lettel megindult, de általánosan rövidnek képzelt hábo
rúról hamarosan kiderült, hogy az a falevéíhullással 
korántsem fog véget érni, hanem hosszú háborúra kell 
felkészülnünk, amelynek tartama alatt mindinkább 
s*ját termékeinkre és terméoyeinkre szorultunk, akkor 
a rohamosan növekedő municiószükséglet érdekében a 
kénkovandtermelést nemcsak biztosítani, de a lehetőség 
határáig fokozni volt szükséges.

Ennek elérésére a következő teendők vezethettek 
célhoz :

a) A munkáslétszám emelése,
bf a munkaidő hatásosabb kihasználása,
c) a kovandpászták szaporítása,
d) uj kovand feltárások, illetőleg uj bányák 

nyitása.
Az a) és b) alatti teendőkben a hadvozetőség a 

saját hatáskörében úgy segítette a bányákat, hogy a 
hadköteles népfölkelőket hadmentesitette, majd a front
szolgálatra alkalmatlanná vált katona-bányászokat ve
zényelt ki s munkásokat katonai fegyelem 
alá helyezte, továbbá a munkaszüneteket csak a törvé
nyes munkaszüneti napokra szorította, ami különösen 
az oláh vidéken birt jelentőséggel, a 8 órás műszakok 
mellett pótmüszakokat engedélyezett s végül a lefoglalt 
üzemi anyagoknak és élelemnek megszerzését és vas
úti elszállítását elősegítette.

Hozzájárult a termelés fokozásához a „Mindszent—- 
nagyalmási bányatársnlat'1 megszerzése, amelyeknek 
szomszédos területébe a Facebánya-völgy túlsó olda
lán a kénesdi kénkovand település folytatódik, ahol ez 
már tárószerüen meg is volt nyitva s igy további mi- 
velóse lehetővé vált, csak a fejtmény> elszállításának 
útját kellett kiépíteni, ami egy 110 méter hosszú ket
tős vágányu külsikló és egy 45 méter hosszú külszíni 
vasu(nalc létesítésével s ezeken kivül egy 206 méter 
hosszú már felhagyott tárónak a helyreállításával ére
tett el, mely szállító ut 1915 évi február havában jött 
üzembe.

Ennél sokkal nagyobb eredménnyel járt a kén- 
kovandtermelés fokozása érdekében e bányaműnél 
egy uj tárónak üzembehozatala, ahol a kénesdi kénko 
vandtelepen a í’őszállitó tárónak a talpa alatt 18 mé
terrel mélyebben folytak a feltárások. A telepnek ez a 
része a legszebb és legjobb minőségű 6 — 8 méter vas-
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tag, tiszta, be1yenkii.it öntvényszerüen tömött szőve - 
tökkel, máskülönben szemcsés, jegecekkel pompázó, 
ódorokban dús, szürkéssárga színben fénylő érces 
fálai ragyogó látványt nyújtanak a szemlélőnek.

Itt a mivelés megindítása szintén a szállító u<nak 
<a megépit'.sét követelte, ami egy 52 méter hosszú ket
tős vágányu motoros felvonó siklónak s egy 200 mé
ter hosszú külszíni bánya vasútnak a fcntemlitett 
s újból helyreállított táróhoz való kapcsolásával történt.

A felvonó hajtására 200 Volt fes2Ü tség mellett 
egy 10 lóerős forgóáramu villamosmotor szolgál, mely 
innen a 3*6 kilométernyire fekvő alsókénesdi érc^pri- 
tóban e célra felállított 22*5 kilométer forgóáramu gene
rátortól kapja a 3150 Voltos áramot, molyet az elektro
motor mellett felállított transzformátor 200,115 Voltra 
alakit át.

Ezen berendezéshez szükséges viilamosgépe.knek. 
veze'ékeknek a  háborús viszonyok közötti nehéz b e
szerzése, elszállítása és szerelése miatt a szállító üzem 
csak 1915 szeptember havában indult meg, úgy hogy 
az 1915. év termelésére csak rövid ideig volt befolyás
sal, de a.égis sikerült ezen bányán a z  előző é v  I T V u -ö s  

visszaesését behozni és az 1913. békés évvel szemben 
8*2,Vo nyi termelés emelkedést elérni.

Annál hatásosabban érvényesült ez azonban az 1916. 
évi termelésre, moly az 1913 ik évivel szemben 87 87 
százalékkal volt kevesebb.

A munkaerőnek hatásosabb kihasználása s eset
leges hiányának pótlása végett a vállalat e bányán 
1916. év folyamán egy pneumatikus furógéptelep épí
téséhez fogott, amely egy 70 lóerejü s z í v ó  gázmotor- 
ból s egy percenkint 8 4 m3 levegőt bészivó kompres 
sorból áll és 8—9 furókalapácsot képes táplálni.

Mindezzel meg vau adva a mód és a remény a 
folyó évben további kedvező eredmények elérésére.

A kénesdi bányához csatlakozó te k e rő i  bányánál 
az üzem további kifejlesztésére nem volt alkalom s itt 
meg kellelt elégedni a munkások intenzivebb foglal
koztatásával és az elhalasztható meddő munkák szü
netelésével, ami által 1914. évi 10’8%-os vissza
esés kiküsiöböltetett, sőt az 1913. békés évvel szemben
1916 bán 13*3Vo os javulás éretett el a kénkova Hő
termelésben.

A szomolnohi bányaműnél szintén nem nyilt tér az 
üzem bővítésére, azért a figyelem itt is csak a munka
erőnek hatásosabb kihaszná^sára fordittatolt E\ ég
ből az ércapritó főtransz missziójára egy l 5-ként 25  ms 
levegőt beszivó kompressor kapcsoltatott, mely egy
idejűleg 3 darab furókalapácsot képes táplálni. E^ek 
a  helyenkint rendkívül kemény kénkovandpásztáknak 
megfúrására szolgálnak s 1916. évi julius havában 
vétettek használatba. Ez a bánya 1913, évvel -szem
ben a múlt évben 11-5%-al termeit többet

Á fentiekben vázolt, bányaberendezések fejleszté
sénél azonban a világháború kénkovand szükségleté
nek fokozott fedezésére sokkal jelentősebb az óradnai 
határban megnyitott á n y e s i  és kobase li kénkovand* 
bányáknak üzembehozása.

(Folytatjuk.)

Ha é r d e k l ő d i k ,  ha  r e n d e l ,  
h i v a t k o z z é k  „A B á n y á “-ra.

HAZAI HÍREK. ^
Bíró Ármin kitüntetése. A király Hámori Biró 

Árminnak, a Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Rész
vénytársaság vezérigazgatójának a Ferenc József-rend 
középkeresztjét a csillaggal adományozta.

Biró Áriiiiünak legfelsőbb helyről ért kitüntetése 
mind hivaialos, mind az érdekelt körökben, vala
mint a főváros társadalmában általános megelégedést 
kelteit, mert egy érdemes, hosszú munkásélet ered
ményének királyi elismerését jelenti.

Közös szénbizottsag a hadügyminisztériumban.
Az Ausztria-Magyarországnak a külfölddel és fő
képpen Németországgal való kőszénforgalmának sza
bályozására létesiteti középpont 1917 április 2 án 
tartotta alakuló ülését. E hivatal neve Cs. és kir. 
hadügyminisztérium! közös kőszénbizotiság s veze
tője karstenfelsi és hegyaljai Pakor József vezér
őrnagy, akit őfelsége nevezett ki e hivatal élére. 
Székhelye Bécs, H., Grosse Mohrengasse 3/a. A bi
zottság állandó tagjai a hadseregfőparancsnokság, a 
hadügyminisztérium, a hadügyminisztérium tengeré
szeti osztályának, a középponti szállítási vezetőség
nek, a külügyminisztériumnak, a közös pénzügy- 
minisztériuiimak, a vasutügyi minisztériumnak, a 
közmunka- és kereskedelemügyi minisztériumnak s 
a magyar kereskedelmi és pénzügyminisztériumnak 
kiküldöttjei. Szükség esetén más szakembereket is 
bevonhatnak a tanácskozásokba. A bizottság hatás
körébe tartoznak mindazok az ügyek, amelyek a 
Németországgal és egyéb külföldi országokkal egy
részt és Ausztria-Magyarországgal másrészt lebonyo
lított szénforgalmat illetik, továbbá a két kormány 
informálása és javaslatokkal való elláiása. A bizott
ság a kizárólagos képviselője az osztrák-magyar 
érdekeknek a berlini birodalmi szénelosztó biztossal 
való közveden érintkezésben s a bizottság gondos
kodik elegendő mennyiségű szén behozataláról, va
lamint a két országnak szénnel való ellátásáról. 
A bizottsághoz intézett beadványokat a magyar szent 
korona területeiről az Országos Szénbizottsághoz kell 
megküldeni, amelynek helyisége Budapest, IV, Haris
köz 3. A közös szénbizottság határozatait a hadügy
minisztérium XVII. osat4ly> hajtja végre. Ennek az 
osztálynak vezetője egyúttal elnöke a bizottságnak.

Híláloiás Roszner Vilmos m. kir. bányamérnök 
április 12-én, munkás életének 37-ik és hivatalos 
működésének 15 ik évében Aknaszlatinán elhunyt.

Az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Nagybánya-vidéki Osztáíya április hó 14 én a bánya- 
igazgatóság tanácskozó termében közgyűlést fsrtott.

Uj részvénytársaság. Magyar vastermék és vas
hulladék kereskedelmi r.-t. cég alatt Budapesten 
(Váci ut 18) uj vállalat alakúit 500 000 korona 
alaptőkével.

Tőkeemelés. Láng L. gépgyár r-t.  április 21-én 
tartott közgyűlésén az alaptőkét 5 millió koronáról
8 millió koronára emelte fel. A részvénytársaság 
1916. évi mérlege 742.393 korona (az előző évben 
424.431 korona) tiszta nyereséggel zárult.

A nemrég alapított Magyar nitrogén műtrágya
gyár részvénytársaság legközelebb alaptőkéjét 15 millió 
koronára emeli fel. A részvénytársaság tudvalévőén 
Dicsőszentmártonban nagyszabású földgázüzemü 
műtrágyagyárat létesít, amelynek építési munkálatai 
immár befejezésükhöz közelednek. Ezzel az üzemmel 
kapcsolatosan újabban más, nagy üzemek létesítését 
is tervbe vették és ezeknek a terveknek megvalósí
tása igényli az alaptőke felemelését.

1917 április 22. (9. szám.)A 15 A N V A
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Magyar általános kőszénbánya részvénytársulat igaz
gatósága e hó 11 én tat tolt ülésében megállapította az 
1016. íizle év mérlegéi és elhatározta, hogy a társulat 
évi közgyűlését f. hó 28-ra fogja egybehívni, A tár
sulatnak ez a huszonötödik évi közgyűlése lesz és bár 
a viligháboru közepette az igazgatóság minden ünnep
ségtől t  rtózkodni óhajt, nem mehei el észrevétlen e 
negyedszázados halárkő mellett ü g y  véli a legméltób
ban megünnepelni a társulat é .elének e korszakos 
évfordulóját, ha ez alkalomból munkásai és tisztviselői 
sorsáról a rendesnél toyábbmenő mérvben gondoskodik. 
Ezért tisztviselői nyugdijintézetének alapszabályait kor
szerűen módositoUsar kedvezőbb nyugdíjjogosultságot 
biztosilván tiszlvi létéinek. A nyereség felhasználása 
tekintetében p£dig a következő javaslatokat terjeszti 
a közgyűlés e lé ; Java*ölni fogja, hogy az Értókcsök- 
fc$$íp iaHaiéknak 2,500,000'— koronával (változatlan), 
Xp4?í üzemeik külön értékcsökkenési tartalékának 
1,500000 — koronával (500 000 — koronával több, mint 
tavaly) történt gyarapítani után fenmaradó G millió 
-328.394 08 korona tiszta nyereségből (880.657*07 koro
nával több a tavalyinál) az Általános tartalékalapra
950.000 — (+125 000—) korona íordiltassék A társulat 
25 éves fennállása alkalmából javasolja, hogy az évek 
során át gyűjtött Munkásjóléti tartalékalap 1 >400.000*— 
korona összegét ezúttal 400000*— korona atuta ásával 
1,800.000’— koronára emojék fel és ebből az alapból 
azon beteg u unkásaik részére is szakszerű és gondos 
intézményes gyógyk«?elést b ztositanak, kiknek keze
lése és ápolása a tatabanyai bányakórházboz csatolt 
tüdőbeteg, pavillonban helyszűke miatt nem lehetséges. 
►Ugyancsak javasolja az í^azgatóíág a 25 éves évfor
duló alkalmából, hogy a háborub n megrokkant mun
kásaik éá az eiesottek családtagjainak támogatására 
korábban létesített Háborús segelydlaput 800.000*— 
korona adománnyal 000.000*— koronára emeljék, a 
bányamunkások lárspénztáránsk 200,000— koronát, a 
tisztviselői nyugdíjalapnak 100.000*— koronát, a Szende 
Lajos a lapnak 25.000*— koronát, a Magyarországi 
ilk lapirók Nyugdijegyesületének 15.000 — koronát 
ju t t t t^ á ^ k ;  Égyfcéii javasolja, hogy 80.000 darab rész 
vény ütáu 42—  korónás osztalékul (tavaly 3 8 — K)
3.360.000 — korona fordiltassék, a fenmaradó 337.418*91 
korona, figyelemmel a jelenlegi valutaviszonyokra, az 
^Elsőbbségi kölcsön szolgálatára re id o l t  tartalék41 hoz 
csatolt ssék, végül a múlt évi 897.687 86 korona nyere- 
ségáthozat változatlanul uj számlára vitessék á t

A z 1916. ovi m érleg  a követkőzi adatokat tünteti fel: 
Vagyon: Bányabjrtok 12,278.154*05 K, ingatlanok, felszere
lésed ós anyagok a) telkek, épületek, gyárak, gépek és 
leltárak 42,217.004*74 K; b) erdőállományok 3,539.186 09 K; 
•c) üzemi anyag-,* bányafakészletek és fogyasztási cikkek 
5,437>73r08 K; d) szén-, cement-, brikett-, mészkő- és tűzifa* 
készletek 743.980-20 K, összesen 51,937.902*11 K; pénztárak 
és értékpapír ók: a) pénztári készletek 37ö;325*74K; b) belétek 
pénzintézeteknél 6/87 .̂676*91 K; e) értékpapírok 8,588.914*74 K; 
d) Nyugaimagyarországi Kőszénbánya r.-t. részesedés 5 millió 
korona; e) küld vények 24.697 45 K; f) idegen letétek és 
óvadékok 745.848 03 K, összesen 21,611.462*87 K; adósok:
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a) szén-, mész- és cem-jntadósok és egyéb künulévőségek 
8,570.230*20 K; b) átmeneti adósok 390 715 01 JK. összesen 
8,960.94527 K; nyugdíjalap 2,456.830 87 korona, végösszeg: 
97,245.301*17 K.

Teher: Részvény tőke 80.000 darab részvény 200 - -  K-val:
16,000.000'— K: 4V2(), o-os elsőbbségi kölcsön 9/>2ü 080*— K; 
tartalékok: értékcsökkenési tartalék 28,783.324 12 Ív; ipar- 
vállalataink külön értékese.iltenési tartaléka 4,500.000*— K; 
tartalékalap 7,391.200*— K; tőketartalékalap 6,000.000 K; 
kétes követelések taitaléka 100.000'— K; tartalék az elsőbb
ségi kölcsön szolgálatára 698.26424 K: külön tártaié kalap 
300.000*— K; munkásjóléti tartalék 1,400.000.— K, összesen 
49,172.788’36 K; hitelezők nyilt számlán 6,135.803 76 K: 
átmeneti számlák 3,236 146.56 K: hátralékos bányászbérek 
decemberre 453.200*95 K felvételien kötvények és beváltatlan 
kötvényszelvények 638.225 84 K; felvitelien osztalék 835 ezer 
868 *' K ; elsőbbségi k ölesön iin te 1917. február 1 én esedékes 
függő kamatai és járulékai 424 360 86 K; idegen letétek és 
óvadékok 745.818 03 K, összesen 12,469.514*— K; nyngdij- 
alap 2,456.83687 K háborús segélyalap 600,000*— K; nyer 
ség mint egyenleg 7,226.081‘94 K, végösszeg 97,245.301.17 K.

N yereség-vcszteségszüm ln. Tartozik: Értékcsökkenési 
tartaléideirásott 2,500.000— K; iparvállalataink külön érték
csökkenési tartalék-lei? ás=ii 1,500.000' K ; elsőbbségi kölcsön 
kamatai és járulékai 981.230 27 K ; adók, üzleti költségek 
és fizetések 1,767.018'20 K; tiszta jövedelem: nyereség áiliozat 
az 1915. évről 897.687 86 K ; az 1916. év tiszta  jövedelm e  
6,328.394.08 K, összesen 7,226.081*94 K, végösszeg 13 millió 
^74.330*4 7 K, — K övetel. creségáihozat az 1915. évről 
897.687*86 K: kamatjöwdelem 924 288*02 K; az üzemek 
brutto hozama 12,152.354*59 K, végösszeg 13,974.330*47 K.

Utolsó határidő a fembeszo!galtatasradprilis30-ika.
Utána életbe lépnek a szigorú megtorló intézkedések 
és már ezért is a saját érdekében cselekszik min
denki, ha a hivatalos fémbeváltóknál még idejében 
beváltja a beszolgáltatásra kötelezett féméit. Hogy 
milyen fémtárgyak esnek beszolgáltatás alá, arra 
nézve felvilágosítást nyújt Sárkány Oszkár dr. hon
védelemügyi miniszteri titkárnak ájékoztató a ház 
tartási fémek rekvirálásáról cinui 50 filléres füzete.

A Schlick-Nicholson gép-, vaggon és hajógyár r.-t 
április hó 14-én tartotta közgyűlését Weis.' Fiilöp 
elnöklésével. A közgyűlés az igazgatóság javaslatára, 
elhatározta, hogy az 1,265.54018 K át kitevő tiszta 
nyereségből a részvényszelvények 10 százalékkal, azaz 
szelvényenkint 20 K-val történő bevallására 800.000 K. 
a tartalékalap gyarapítására. 100.000 K, t szí viselői 
nyugdíjalapra 25 000 K fo* dittassék, mig a fenmaradó 
246.998 38 K a jövő év számlájára vitessék át. Az 
igazgatóság uj tagjai «gyanánt meg választattak Péteri 
János, az EgyesiUWíuda.pesti Fővárosi Takarékpénztár 
ügyvezető igazgatója óŝ  Conrád Ottó, a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank aligazgatója. A közgyűlést követő 
igazgatósági ülésen az igazgatóság elnökévé ómoravicai 
Heint ich Ferenc magy. kir. udv. tanácsost választot
ták meg és Junker Géza aligazgatót igazgatóvá ne
vezték ki.

A Mérnök- és építész-egylet közgyűlése a múlt napokban 
folyt le mérsékelt érdeklődés mellett. Az elnöki megnyitó 
általános háborús fejtegetések után a háború befejeztével a

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz. « K í E ! «
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
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mérnökségre váró nagy feladatokat érintette, majd kiemelte 
a műegyetem prorektorának a folyó tanév megnyitásakor 
mondott betz dében a második műegyetem fölállításának 
szükségességéről előadott fejtegetéseit; megemlékezett az 
egyletnek az uj szabadalmi törvénytervezetek megvitatásában 
kifejtett tevékenységéről és különös melegséggel szólott 
Sebustér Rudolf dívnak, a szabadalmi tanács elnökének az 
uj törvénytervezetekben kifejezésre juttatott ama törekvéséről, 
mely a mérnöki munkának az iparjogvédelem körében az 
eddiginél nagyobb szerepet kivan juttatni.

Az egylet a jubileum alkalmából májusban lesz 
ugyanis az egylet ötven éves évfordulója — a béke helyre
álltával ünnepi közgyűlést fog tartani, amelyen az ötven 
éves egyesületi működés és a magyar mérnökség tevékeny
ségének eredményéről Zelovich  Kornél műegyetemi tanár 
fog ünnepi előadásban beszámolni.

A Magyar nitrogén miitrágyaipar r.-tM amely mész- 
nitrogéngyára üzemét néhány hónapon belül fogja 
megkezdeni, egyidejűleg nagyarányú uj berendezése
ket is létesit, amelyekkel űzőmét egészen uj irányban 
szándékozik kifejleszteni.- A di csőszén tm ár tón i gyár
telepen ugyanis elsősorban a konyhasó elektrolízisére 
rendezkednek be és a 3000 kilowatt megtei helésü 
üzembon klórt és marónáttont fognak gyáitani. A klór 
a háború folyamán nem mint ilyen fog forgalomba 
kerülni, hanem előbb foszgénné, ezt pedig klór és 
metilalkohol felhasználásával a hadvezetőség céljaira 
perklórszármazékká dolgozzák fel. A marónátron 
ugyancsak a hadvezetőcég céljaira fog szolgálni, amely
nek é termékre a merev rendszeiü léghajók töltésére 
szolgáló igeii tiszta minőségű hidrogén uj rendszerű 
előállítása céljából nagy mem yiségben van szüksége. 
Az uj elektrolit]bús üzemen kivül Dicsőszentmártonban

egy nagyobb próbagyár is épül, amelyet a vál
lalat a Holzverkohlungs Industrie A G. (Konstanz) 
vállalattal egyetértőíeg létesit a földgáz értékesítése uj 
lehetőségeinek megteremtése, illetőleg a metán köz
vetlen értékesítése céljából és amely üzem egyelőre 
próbaképpen a metán klórozása utján metilalkohol 
gyártását fogja végezni. A metilalkohol ugyancsak a 
hadvezttőség szükségleteit lesz h ivatja résfcbéii fedezni.

Mérlegek. A K aU ni bánya- és kohó r . - t  1916- bán 1,360.438 
(az előző évben 1,176.058) K nyers hasznot ért el, amihői a 
tiszta nyereség 756-711 K, az előző évi 736.490 K-val szemben.

A K ábelgyár r.-t. (Pozsony) az 1916. évre U13.140 K 
tiszta nyereséget iLiuat ki, szemben 745 695 K-val az előző 
évben.

A M agnezitipar és bányászati r . - t  1916. évi mérlege
1 millió K alaptőke mellett 55.943 K veszteséggel zárul, szem
ben az előző évről áthozott 58.074 K veszteséggel.

Osztrák bánya- és kohóoiü r . - t  mérlege az 1916-iki évről 
21,852.901 K bruttó nyereséget tüntet fel. Ebből 9 216,595 K át 
fordítanak leírásokra. A háború által sújtott alkalmazotUk ja* 
várai,000.000 K át utalnak ki. A vállalat 1916. évben 30*25 millió 
q szenet, 7 66 millió q kvkszot, 238.262 q kátrányt, 1,113.710 q 
nyert ércet, 1,857.446 q nyers vasat, 2*017.278 q ingotot, 1,575.960 
q hengerelt és 277.377 q öntött vasárut és 382.909 q vasszer
kezetet állított élő. Az előző évhez képest a növekedés a szén
nél 9 31 millió, a koksznál 2 84 millió, a nyersércnél 222.391, a 
nyersvasnál 178.938, az ingotuál 276.077 és a hengei élt áruknál 
205.896 q. Az 1916-iki termelési mennyiségek meghaladják bár
mely előző évtermelését. A termelt kokszból 2 millió q a vállalat 
üzemeiben használtatott, 5 6 millió q piacra került. A mérlegben 
a bányák 10,988.804 EC, a gyári épületek, és lakházak 20,790.000 
K-val, a gépberendezések 29,859.209 K-val szerepelnek. 
A részvénytőke 45 millió korona (múlt évben 7 millióval 
emelték), ehhez járul Frigyes főherceg 25 millió kölcsöne, 
a felsősziléziai kokszmüvek 7 millió kölcsöne, a tartalék 
kerek 18 millió koronát tesz ki, a tiszta nyereség 12 63 millió 
(4 millióval több, mint 1915 ben).

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Vom Slahlwerksvarbande berichtet man uns aus Dortmund,
2. d s .: Wie ich höre, ist der in der letzten Mitglieder
versammlung gefasste Beschluss, die Verkaufspreise für 
Halbzeug und für Formeisen zur Lieferung im zweiten 
Quartal 1917 stärker hinaufzusetzen, nachträglich noch Gegen
stand Vorverhandlungen zwischen der in Betracht kommenden 
Preisprüfungsstelle und der Verbandsleitung gewesen. Als 
Ergebnis dieser Verhandlungen kommt eine Ermässigung des

urspitinglich beschlossenen Aufschlages um etwa 20%  in 
Betracht. Es ist auzunehinen, dass der verringere Preis auch 
auf solche Abschlüsse in Halbzeug in Anrechnung kommen 
wiid, die bereits von der endgültigen Genehmigung der 
Abscblusspreise getätigt worden sind. Formeisenverkauf für 
das laufende Vierteljahr ist noch nicht aufgenommen; es sind 
noch immer beträchtliche Mengen aus früheren Abschluss
perioden abzuliefern.

Kohlanschürfimgen in dar Schweiz. In Bern hat sich 
die Schweizerische Kohlenbohrgesellsöhaft konstituiert, 
die den Berner Ju ra  nach entbauwürdigen Kohlen
lagern untersuchen lassen will. Viele Bohrversuche, so  
bei Rheinfelden, Zeilingen usw. hatten keinen Erfolg. 
Bessere Resultate ergaben die Schürfungen in äen 
Kantonen St. Gallen, Oberland, Zürich und Wallis. D ie 
letzteren Bergbaue liefern aber derzeit erst circa 
300 Meterzentner pro Tag. Es ist geplant, die Walliser 
Kohlenwerke auf eine Förderung von 10.000 Meter
zentner tägl ch zu bringen.

Die Erdölausfuhr der Vereinigten Staaten betrug im Fiskal
jahre 1915/16 2443*47 Millionen Gallonen im Werte von 
166*4 Millionen Dollar gegen 2187*34 Mill. Gallonen 1914/15 
und 2281*61 Mill. Gallonen 1913/14. Die Ausfuhr hat also das 
letzte Friedensjahr bedeutend übertroffen. Der Kriegszustand 
hat besonders eine vermehrte Ausfuhr von Gasöl und Heizöl 
nach den Enten tel ändern verursacht (897*9 Mill. Gallonen 
gegen 673 M il. in 1914/15 und 475*1 Millionen in 1913/14). 
D;e Leuchtölausfuhr ist dagegen infolge des Ausfalles der 
Lieferungen an die Zentralmächte stark, von 1157*3 Millionen 
Gallonen in 1913/14 auf 823*2 Millionen in 1915/16 zurück
gegangen. Die Benzin aus fuhr ist trotz der starken Nachfrage 
aus den Ententel ändern infolge des gesteigerten Inlands- 
verbrauohs von 156*9 Millionen Gallonen in 1914/15 auf 
100*1 Millionen in 1915/16 zurückgegangon.

Die Deutsch-Österreichische Bergwerks Gesellschaft zu Dres
den, die der Dresdner Bank und dem Weinmann-Konzern 
nahesteht, erzielte im Jahre 1916 einen Überschuss von
3,130.969 (in 1915: 2,666.138) Mk. Die Abschreibungen werden, 
wie bei dem Unternehmen üblich, nicht angegeben. Die Divi
dende wird von 12 auf 14°/o erhöht und nimmt 2,520.000'
(2,160.000) Mk. in Anspruoh. Auch dió Tantidmen werden 
jentsprechend erhöht Im Geschäftsbericht wird bemerkt, dass 
die Leistung der deutschen Werke nicht nennensweit ver- 
grössert werden konnte. Überall landen, wie weiter bemerkt 
wird, beträchtliche Steigerungen der Selbstkosten statt. 
Erhöhungen der Verkaufspreise wurden von der Regierung 
hinsichtlich des österreichischen Absatzes erst für das 
Jahr 1917 genehmigt, ln der Bilanz erscheinen unter anderem 
Debitoren mit 3 5 (2) Mil ionen Mark, Effekten mit 0*9 (07) 
M llionen Mark, während Kreditoren von 5 auf 6 6 Millionen 
Mark gestiegen siud.

Erzgebirgischer Stein kohlen -Aktienverein in Schedewifr. 
Nach dem Geschäftsbericht für 1916 erzielte das Unter
nehmen einschliesslich «es Vortrags einen Gesamtgewinn 
von 2*88 (210) Millionen Mark. Nach Abzug der Un
kosten, Steuern usw. sowie der Abschreibungen von 
736.920 (728 452) Mk. ergab sich ein Reingewinn von 
492.347 (475.248) Mk., aus dem, wie schon gemeldet, 
eine Dividende von 80 (70) Mk. auf die Aktie verteilt 
und 12.347 (25 248) Mk. vorgetragen werden. Angesichts 
des günstigen wirtschaftlichen Ergebnisses des Kokerei
betriebes beschloss man, die Anlage um weitere 20Koks- 
öfen nebst den erforderlichen Apparaten für die Gewin
nung von Nebenerzeugnissen zu vergrössern. Die 
Baüarbeiten wurden anfangs 1917 begonnen. In der 
Vermögensrechoung erscheinen u. a. W arenbestände 
und Werkstoffe mit 1*21 (0*43) Millionen Mark, W ert
papiere mit 0 68 (0 77) Millionen Mark, Aussenstände 
mit 0*90 (0 95) Millionen Mark u n d  laufende Schulden 
mit 1 92 (1*76) Millionen Mark.

1917 április 22. (9. szám.)

(Jan fi cid Richard A lbert tőkepénzes, providencei lakos, 
mint az 56.668. számú és

„ P A L A C K G Y Á R T Ó  G É P “
cimü magyar szabadálom tulajdonosa, szabadalmának 
gyakori atbavétele céljából magyar gyárosokkal öss eköt- 
tetést keres. Hajlandó a szabadalmat teljesen eladni, 
esetleg arra gyártási engedélyeket adni. — Bővebb fel

világosítás nyerhető 
D r. W irk m a n n  J ó z s e f  és B é re s t R ó b e r t  hites szaba
dalmi ügyvivők irod ájában B udapest, VII., Erzsébet-k Örut 28.
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