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Hazánk fémbányászata.
A mostani világháború bebizonyította, hogy a 

hazai föld mivelése, valamint az ország bányászata 
és kohászata nélkül a világháborút sem kezdeni, de 
folytatni sem lehet. Látjuk tehát, hogy ezen két fog
lalkozási-ág a háborúnak s egyúttal a békének is 
alapfeltétele.

Ezt már a háború kezdetén sejtetem és ezéri az 
„Országos magyar bányászati és kohászati egyesület“ 
1915. évi február hó 15 én tartott választmányi gyű
lésén egy fontos javaslatot terjesztettem elő. A javas
lat cím e: „A magyar bányászat és kohászat a háború 
előtt, alatt és után.“

Az egyesület tizenkét osztálya (egyet kivéve) úgy 
döntött, hogy javasla'om csak a világháború után 
tárgyalandó, mivel az aktiv szaktársak és lagtársak 
jelenleg a harctereken működnek és ezen fontos javas
lat ügyében személyesen közreműködni nem tudnak.

A háború megkezdése óta próbáltam a fém
bányászat statisztikáját tanulmányozni, hogy az esetle
ges haladást vagy visszaesést megismerjem. Csak na
gyon hiányos adatokat kaptam, amelyeket felelősséggel 
említeni sem szabad. Ausztria adatai se kielégitőek.

Összevontam a magyarországi és ausztriai ada
tokat a béke idejéből. Az 1911., 1912., 1913. évek 
átlagát vettem és a következő eredményt találtam

Az alant összeállított tabella a legkitűnőbb 
módon bizonyítja, hogy a magyar és osztrák fém
bányászat nagyon szomorú eredményeket tár sze
meink elé. Ha ez a békés években történhetett, akkor 
könnyen el lehet képzelni, hogy milyenek voltak az 
eredmények a háború alatt.

Az osztrák viszonyokat nagyon alaposan tár
gyalta Frieser Antal főbányainspektor. Nálunk senki 
sem foglalkozott a kérdéssel.

Az 1911., 1912., 19151. évi átlag niétermázsákban

e x p o r t

t;28r—

1-2286 —

2:520 —

évi szük
fém séglet termelés import

1. Arany 41*50 31*40 1010
2. Ezüst 740 — <>36 — 104’-
3. Higany 2190'— 8471'—
4. Zinn 3ií287*— 130- 36157*—
o. Nickel 17821*— — 17821*
6. Aluminium 3440' 1 5 7 2 6 - —
7. 427730 — 35740*— 391900'—
8. Rézvitriol 246900 149000*— 97900’
9. Zink 430040*— 193960 — 236080’—

10. Ziokórc 582610 344660“— 237950*—
11. Antimon 62G8 — 8588*—
12. Ólom 372770- 217000*— 155770*--
13. Ólomfényiem. 10870— 7700*— 3170 —

Az osztrák-magyar monarchia fémszükséglete 
ezen tabellából alaposan kiolvasható. L. St. Rainer 
osztrák bányamérnök a monarchia fémszükség
letével külön javaslatban foglalkozott. Nálunk senki. 
Amint a bevezetésben említettem, a fémek, vas, 
acél, szén nélkül, szóval a bányászat és kohá
szat nélkül még csak gondolni sem lehetett volna 
a mostani világháborúra. A védelem egészen ki 
lett volna zárva. A mindenkori magyar kormány
tól tehát az egész ország jogosan elvárhatja, 
hogy a bányászati politikáját futólépésben változ
tassa meg.

Vagy maga a kormány helyezze üzemképes 
állapotba az összes fémbányáit, tágabb értelemben 
véve indítsa meg az országban a fémércek utáni ku
tatásokat, vagy ha az nem konvenionál, buzdítsa a 
magántőkét, nyújtson a magántőkének előnyöket, 
hogy így kedve legyen az úgynevezett magán- 
fémbányászatot megindítani, vagy a kormánnyal 
együtt egy úgynevezett vegyes bányászatot indít
son meg.

Ha másképp nem lehetséges, létesítsünk egy 
uj bányatörvényt, ott írjuk elő a magántőkének a 
megkönnyített útját.

Eddig évtizedeken át tapasztaltuk, hogy az 
eddigi fémércpolitika magáb3nvéve nem elég, sőt 
hátrányos.

A magántőkét különböző módon lehetne a bá
nyászatra és kohászatra terelni

1. Hogy ha a kormány a magánkutatásokat 
szubvencionálja oly módon, hogy később az állam 
a szubvenció fejében beáll részvényesnek.

2. Vagy lehetne ott, ahol a magántőke kutat, 
vagy fémérceket talál, jó közlekedési utakat, vasuta
kat, csatornákat létesíteni.

3. Különösen támogatandók ama magánválla
latok, amelyek o’yan fémércet termelnek, amelyeket 
jelenleg drága pénzen importálunk.

4. Az uj bányatörvénnyel kell a magántőkét 
támogatni, hogy a magántőke a fémbányászattal 
nagyobb kedvvel foglalkozzon, az adókat, illetéke
ket kell súlyosabb viszonyok mellett dolgozó bá
nyáknál mérsékelni.

A világháború mostan megtanított bennün
ket sok dologra, talán a háború alatt tett tapasz 
talatok a magyar fémbányászathak is segítségére 
lehelnek.

Budapest, 1917. évi május 29.
A n d re ic s  J á n o s .
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K  HAZAI HÍREK.
Halálozás. Martiny István m. kir. főbányataná

csos, helyettes bányaigazgató május 14-én Buda
pesten rövid szenvedés után elhunyt.

Chorin Ferenc ünneplése. A Magyar gyárparosok  
országos szövetségének május 11-én tartott nagygyűlése 
meleg ünneplésben részesítette dr. Cho rin Ferenc elnököt 
75-ik születésnapja alkalmából. Hegedűs Lóránt fejezte 
fii a magyar gyáriparosok őszinte tiszteletét és ragasz
kodását s  javaslatára elhatározta a választmány, hogy 
az elnök szobrát ez alkalomból elkészítteti. Azt hisszük, 
hogy ez a szobor ne na koznapias elintézése egy születés- 
napi évfordulónak, hanem valóban szimbóluma annak a 
valóban megérdemelt nagyrabecsülésnek, a melyet Chorin 
Ferenc évtizedekre terjedő nagy munkájával s különösen 
pedig a m agyar gyáripar szervezésével végzett.

A Schlick-gyár tőkeemelése. A Schlick Nicholson 
gépgyár r.-t. legközelebb tartandó igazgatósági ülésén 
el fogja határozni a társaság alaptőkéjének felemelését. 
A társaság legutóbb 1912-ben, amikor a Nicholson- 
gépgyárral egyesült, emelte nyolcmillió koronára alap
tőkéjét. A tőkeemelést a vállalat terjeszkedésével 
indokolják.

Uj bányavállalat. Brasse-Háromszeki szénbánya, r.-t. 
Brassó cég alatt 1,200.000 korona alaptőkével uj vállalat 
alakult a Brassói általános takarékpénztár égisze alatt.

Rendelet a világító kőolaj forgalmának szabályozásáról A. hi
vatalos lap egyik legutóbbi száma rendeletet tartalmaz, amely 
a kereskedelmi vállalatok (ideértőcloek a  szövetkezetek is) 
birtokában meglevő és utóbb hozzájövő világító kőolajkészletek 
zár alá vételét mondja ki. A zár alá vett mennyiségek c s a k i s  

a n n a k  a törvényhatóságnak első tisztviselője vagy az általa 
felhatalmazott hatóság engedélyével szolgáltathatók k i ,  amely- 
n e k  területén a készletek nyugosznak. Engedély c s a k i s  köz
érdekű célokra, továbbá a  mezőgazdasági, bányászati é s  ipari 
(háziipari is) üzemek folytatásához nélkülözhetetlenül s z ü k 

séges világitó kőolaj kiszolgáltatására adható. A hatóság a 
rendelkezésre álló világitó kőolaj figyelembevételével meg- 
á l l a p i t h a t j a  azt a sorrendet, amelyben az említett szüksége 
l e t e k  kielégítést nyernek. Az üzemben levő ásványolaj finomít ó k  

b ir t o k á b a n  vagy őrizetében levő világitó k ő o la j r a  a  jelen ren
delet nem vonatkozik. A jelen rendelet május lu-án lépett 
életbe és érvénye 1017 augusztus 31-én szűnik meg.

A Ganz Danubius tőkeemelése. A Ganz és Társa— 
Danubius gép-, vaggon- és hajógyár r.-t. a napokban 
tartotta meg Tolnay Lajos v. b t. t. elnökletével évi 
rendes közgyűlését. Az előterjesztett zárszámadás 
3.438,181-91 korona üzemnyereséget mutat, amelyből 
1.284,491 50 korona értékcsökkenési leírások levonása 
után tiszta nyereségképpen 2.153,690'41 korona marad; 
levonva ebből az alapszabályszerű igazgatósági jutalékot 
és hozzáadva a múlt évi nyereségáthozatot, 2 385,180 61 
korona állott a közgyűlés rendelkezésére. Az igazgatóság 
javaslatát elfogadva, a közgyűlés elhatározta, hogy rósz - 
vényenkint 160 korona, vagyis 1,728,000 korona oszta
lékra, 100 000 korona pedig a nyugdíjalap dotálására 
fordittatik, mig 557.180’61 korona maradvány uj szám
lára vezettetik elő. Ezután az igazgatóság előterjesztette 
az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslatát, melyhez 
képest a közgyűlés elhatározta, hogy a társulat rész
vény! őkéje 7200 darab 800 korona névértékű, névre 
szóló uj részvény kibocsátása által 8,640.000 koronáról 
14,400 000 koronara felemeltessék. A részvényeit birto
kában levő minden három darab részvény után két uj 
részvény illeti meg darabonkint 2900 korona vételáron, 
hozzáadva ezen összeg után az 1917 január 1 tői szá
mítandó 5°/o kamatot. Az elővételi jog gyakorlása a 
Hitelbanknál vagy a Leszámitolóbauknál junius 17-ig 
érvényesítendő. Az osztalék egyébként e hó 14 tői 
kezdve fizettetik ki.

A gyárakban fölszerelt féme t r e k v ir á lá s a , A kormány május 
22-iki kelettel 628/1917 M. E. szám alatt rendeletet bocsátott 
ki, amellyel mindén ipari és más tizemben levő készülékek, 
gépek és berendezések rézből, ólomból, ónból, ezek ö t v ö z e t e i b ő l  

és nikkelből készült részeit hadicélokra igény h e v e i t e k n e k  

jelenti ki. A tulajdonosnak bele kell abba egyeznie, hogy a z  

illető berendezési tárgyakat o’y an formán alakítsák át. hogy 
az említett fémeket nélkülözni lehessen. Egyelőre a z o n b a n  

senki sem köteles az ilyen fémeket még leszerelni, a m í g  erre 
nézve a honvédelmi miniszter külön rendeletet n e m  bocsát k i ; 
aki azonban a maga jószántából leszereli, azokat n e m  id e g e *  

nitheti el, hanem csakis a Fémközpontnak szabad eladnia. 
Ha a honvédelmi miniszter ezirányu rendele te megjelenik, a  

tulajdonképpeni rekvirálást erre a célra alakítandó bizottságok 
fogják végezni, amelyeknek összetételéről már most intézkedik 
a kormány rendelete. L*gyaucsak a honvédelmi miniszter fogja 
megállapítani a lekvirálandó fémekért fizetendő téri lést.

Aldptokeemelés. Poldikohó részvénytársaság leg
utóbbi közgyűlése elhatározta, hogy a részvénytőkét 
20 millió koronáról 26 millió koronára emeli fel.

A GrófCsáky László prak falvi vas- és acélgyár r.-t. 
május 24 én tartott közgyűlésén elhatározta, hogy a 
100 koiona névértékű részvényeket 200 korona név- 
értéküekre vonják össze és 1250 darab 200 korona név
értékű uj részvény kibocsátásával az alaptőkét 2 millió 
koronárol 4 1 >-2 millió koronára emelik tel. A jelenlegi 
részvényesek két darab 100 korona névértékű részvény 
után 1 V4 uj részvényre 220 korona árfolyamon junius 
10-ig elővételi joggal bírnak. A vállaUt üzemének 
főtelepét Prakfdlváról Budapestre (Erzsébet királyné ut) 
helyezi át. A legújabb technikai berendezésekkel fölsze
relt uj acélüzem még ez év folyamán megkezdi üzemét.

Az Általános műszaki részvény tár* jmi. 9 re 
rendkívüli közgyűlést hivoit össze a jelenlegi 150.000 kor. 
alaptőkének 500.000 koronára va ó felemelése végett.

A Ganz-féle villamossági r.-t. május 19 éu tartott 
közgyűlése elhatározta az alaptőkének 12 millió koro
nárol 18 miiho koronára való felemelései 15.000 darab 
400 korona nérér<ékü uj részvény 520 korona árfolya
mon való kibocsátásával. A jelenlegi részvényesei 2 : 1 
arányban juuius 15-ig elővételi joggal bírnak. Az 1916. 
évi i ,229.888 korona tiszta nyereségből (az elő*ő évben 
1,334 841 kor.) az osztalék 32 kor. =  8 °/o (28 kor. =  7 %), 
a tartalékalapra 125 000 (75.000) kor., a tisztviselők 
nyugdijai apjára 50 000 (20 000) kor. jut, az átvitel uj 
számiara 368.848 (348 949) korona.

Az ásványi szenek leggazdaságosabb kihasználásáról t a r t o t t  a

Mérnök-Ó3 Épitészegyletben előadást Pfeiferlgnác műegyetemi 
tanár, e kérdés egyik legkiválóbb ismerője. A széles köröket 
érdeklő előadást az alábbiakban ismertetjük vázlatosan

Az előadó hivatkozóit a Mérnöke/y esül el 15 év előtt 
ugyanezen kérdésben el őierj esz tett javaslatára, amely a kül
földi szénbehozatal korlátozása < óljából a hazai szeneknek egy  
létesítendő szénkisérleti állomáson váló rendszeres megvizs
gálását javasolta. A szénkisérleii állomás Magyarországon még 
máig sem létesült, azonban Svájcban, Németországban igen 
nagy síkénél működnek ilyen állomások. Kámutatott arra, 
hogy a háborúval kapcsolatban fe merülő szükségletek az 
ásványi szenek melléktermékei számára egészen uj értékesí
tési módokat biz tu flottak, úgy hogy Németországban ásvány
olaj hiányában a tengeralattjárók és más motorok íütő és 
kenő olajait ásványi szenek melléktermékeiből sikerült elő
áll i tani. Nemkülönben ezen an vágókból a technikai célokra 
szolgáló zsirszükség is enyhíthető volt, amennyiben az ásványi 
szenek termékeiből zsírsavakat, .ezekből, pedig szappanokat 
sikerült előállítani, ami által az ásványi szenek mellék termékei 
olyan célszerűen valtak értékesíthetővé, hogy Németországban 
a háború alait t bb mint 100 millió márka neruliazissal barna 
szenek feldoL ozására uj telepeket létesítettek, amelyek a 
melléktermékek jó értékesítése l'olytán olyan olusó energia* 
forráso at biztosítana k. amelyek még a gazdaságos régi erőkkel 
is versenyezhettek. Miután rámulatott arra,hogy Magyarország 
már a háború előtt is négymillió koronánál többet adott ki 
telitési'célokra használt kátrányulaj behozatalára, amely pedig 
magyarországi szenek melléktermékeiből is clőá.iitható volna, 
újra megfontolásra aj mlja a hazai szeneknek ez irányban 
való rendszeres megvizsgálását.

1917 junius 3. (11. szám )
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A Magyar földgáz részvénytársaság elad mérlege. A Ma*
gyár földgáz részvénytársaság most tette közzé az első 
mérleget A mérleg természetesen még nem számolhat 
be üzlöti eredményről, az eredm ényszámának teher- 
rovatán az üzleti költségek szerepelnek 174.515 koroná
val, műszaki bizottság tiszteletdija címen kifizetlek 
14.099 koronát, a háború folytáu előállott közvetlen 
károk cimén 24.352 koronát számolnak el s az eredmény
számla vagyoni rovata 144 610 korona veszteséget mutat, 
mint az első esztendő üzleti eredményét. A földgáz 
részvénytársaság magyarsárosi gázmérője és bányája 
179.915 korona^ a magyarsáros—dicsőázentmártoni föld- 
véteték 4Ö3.353 korona értékkel szerepei a mérlegben.

A Magyar Fémközpont május 6-án tartotta II. rendes köz
gyűlését, A közgyűlésen előtörj esztelték az igazgatóság jelen
tését, a mérleget és a zárszámadást. A mérleg 1.005.059 88 
korona fölösleget tüntet fel, amelyből az 5 ° jü- o s  maximális 
osztalékon felüli részt tartalékolták. A Fémközpont a lefolyt 
tizletévbemmntegy 84 millió korona értékű fémet forgalmazott 
és e forgalom érte el az említett fölösleget, amely az 5 w/o 
osztalékon kivül tudvalevőleg az alapszabályok szerint a 
magyar királyi kormánynak egy, m  utóbbi által megjelölendő 
közhasznú cél javára lösz rendelkezésre bocsátandó. A mérleg 
megállapitása után a közgyűlés az Igazgatóságnak és a fel
ügyelő bizottságnak az elmúlt évre megadta a fölment vényt, 
naajcl sz  igazgatóság tag-

llerczegh Józsefet, Hubert 
Lipótot (uj)j Jónás Ármint, dr. Mály Ferencet (a m. kir. keres
kedelemügyi minisztéiium képviseletében), Neszmély Lajost, 
Stromszky Sándort, Urbán Leót (uj), Vajkay Károlyt, Vázsonyi 
JöiiÖt(am.km k eresk ed eletnü g} i minisztérium kép viselet ében), 
Veith Bélát, Wahl Oszkárt, Wlcar Ileínholdot, a felügyelő 
bizottság tagjaivá Bonin Alfrédet, Hu bort Emilt és de. Maeb- 
Xjűip

Ár öílklliy-^ziflyölgyi kőszónbánya közgyűlése. Az
urfkány^—ÄSiivölgy i k őszénbány a részvenyiár^a ság 
Uilmann Adolf elnöklete alatt május 12-én tartotta 
közgyűlését. Az igazgatóság jelentése szerint a társaság 
a szabályszerű leirások figyelembevételével 1,234 185 
korona tiszta nyereséget ért el s ebből a részvénye
seknek 5°/o-os osztalékot, 10 koronát fizetnek. Az igaz
gatósági jelentés megemlékezik azokról a károkról, 
amelyeket az oláhok okoztak a Zsilvölgyében. Leg
inkább a bányák belső berendezésében történt kár, 
továbbá a készletekben és anyagokban. Három hónapig 
taitótták öiegszállva a Zsil völgyét s november végén, 
amikor kitak^rodtak onnan, szabadultak fel a társaság 
bányatelepei. Növetüber IS án kezdték meg újra a 
bányaüzemet s ma mar a rendes kerékvágásba terelő
dött a termelés. A bányák széntermelése a múlt évben 
kitett 409 950 tonnát, az előző esztendőben 600.150 tonna 
volt az eredmény.

Méri egek. A Dr. W agner Jenő és Emil szénsav- és 
oxigén g yú r  \-t. f. évi közgyűlését május 21-én tartotta meg» 
amelyen a következő mérlegszámtól terjesztette elő: Vagyon 
készpénz 2279*48 kor., értékpapír 8210 kor., letét 768 kor., 
ingatlan és épület 204.583 56 kor., gyári berendezés 418.549*22 
kor., átmenő tételek 70.30055 kor., összesen 704.640 81 kor. 
Teher, liészvénytőke 500.000 kor., tartalékalap 4128*75 kor., 
értékcsökkenési alap 7:3.188 kor., folyó számlák 86.929*09 kor., 
tartály betétek 4015 kor., nyereség 86.881*97 kor., összesen 
704.640 81 kor. — Nyereség- és veszteségszámla. Tartozik: 
Üzemköltség 219,666*56 kor., adó, illeték 10.16811 kor., kamat 
7674*85 kor., biztosítás 2165*26 kor., értékcsökkenési alap
15.000 kor., nyereség 36.884*97 kor., összesen 291.009*25 kor. 
Követel. Gyártási termékekért 287.096*75 kor., nyereségáthozat
8692.50 kor., összesen 291.059 25 kor.

A M agyur-bclgn fém ipar r.-L 1916. évi zárószámadásai
ban 1,715.619 (1915-ben 1,118.293) kor. nyers hasznot mutat ki, 
amiből a költségek és 250.000 (0) kor. értéke olckenési leírás 
levonása után a tiszta nyereség 559.8U8 kor. az előző évi 
411.422 koronával szemben.

A Kénsav r.-t, amelynek a részvénytőkéjéből csak
90.000 korona van befizetve, 20.729 korona nyereséget 
mutat ki a 67.561 korona bruttó bevételből. A részvé
nyeseket az üzleti költségből ezideig külön 62.512 korona 
hozzájárulás is terheli, s a legközelebbi közgyűlés fog 
dönteni arra nézve, ho^y ezt a külön költséget hogyan 
illesszék be a társaság terhei közé.

 ̂ Magnezit és bányászati r.-t. május 12-én tartott közgyű
lésén elhatározta, hogy székhelyét Budapestről Becsbe (Wohl- 
lebengasse 4) helyezi át.

Cégjegyzési hírak. M agyar vnggon 'PFyur
Bitre zn Arnold főmérnököt cégvezetői jogosultsággal 
házta fel.

SitígőU ’jűni kőszénben v ; i\-L Burehnni Ivonrád volt 
igazgatósági tagját a cégjegyzékből töröltette.

A német széntermelés növelése. A széntermelés növelése ér
dekében a raj na-vesztfáliai üzemek legutóbb azt a kérést 
intézték illetékes helyre, hogy 19 000 munkást és technikai 
ügyekben jártas hivatalnokokat engedjenek át az üzemek 
részére. Rövidesen a raktáron levő szénmennyiségeket is 
valószínűen elszállítják.

Bulgária bányászatának alakulása a i 1910 1916. évek közében, 
illetőleg az uj bulgár bánya- és kohótör vény életbeléptetésé
től 1916. év végéig. A Rado*lavov bányamérnök, a bányászati 
és kohászati osztály vezetője Szófiában által összeállított, de 
hivatalosan még közzé nem tett elaborátitma szerint 1910-ben 
209, 1911-ben 107, 1912-ben 172, 1918 bán 44, 1914-ben 17, 
1915 ben 296 és 1916-ban 264 kutatási jogosítványt jelentettek 
be Bulgáriában az 1916 év foyamán bejelentett jogosítvá
nyok közüi kőszénre 12tí, tőzegre 1, föld olajra s kőszénre 
együtt 7, csupán petróleumra 2, ozokeritre 1, aszfaltra 1, 
bitumenekre álta-ában 15. kősóra 2, ’anvra 4, rézércekre 24,

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz. ZZ.
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Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolítíkus 
vörösréz huzal ok, okonítvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦



4 A K A a V A 1917 junius 3* (11. szám.)

ólomércekre 1, vaskövekre 7, mangánércekre 27, tál k kő re 5, 
aszbesztre 3, grafitra 3, ólom- és czüstércekre 13, réz- és 
ólomércek re 5, réz- és vasércekre 7, réz- és cink ércekre 4, 
vasmangánércekre 4, talkkövekre és aszbesztre 2, vaskövekre 
'és aszbeszirfe 3 vonatkozott Kerületek szerint az 1916. évben 
bejelentett jogosítványok a következőképpen oszlanak meg*: 
Burgas 11, Várna 27, Viddia 16, Vratza 27, Giumoldsma 48, 
Küstendil20, Philippopel 5, Ple ven 1, Szófia58, Stara-Zagora 32, 
Struma 17 és Tirnovó 2.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Neue Schürfbohrungen nach Erdgas und Erdöl. Wie
bekennt, hat Ministerialrat Hugo v .B o c k h  nachgewiesen, 
dass die mit derEötvös’scben Drehwage vorgenommenen 
Messungen bei den Schürfungen nach Erdgas und Erdöl 
mit grossem Erfolg verwendet werden können Das kö
niglich ungarische Finanzministerium wird auf Grund 
dieser Erhebungen demnächst bei Kecskemét und 
Debrecen Bohrungen nach Erdgas vornehmen lassen. 
Ausserdem werden in Kroatien südlich von Lipik 
Bohrungen nach Erdöl vorgenommen werden. Auf Grund 
der bisherigen Untersuchungen darf ein günstiger Erfolg 
fast sicher erwartet werden ; ein solcher aber wäre vom 
wirtschaftlichen Standpunkt natürlich nicht hoch genug 
einzuschätzen.

Gründung einer neuen keramischen Aktiengesellschaft. Tn
Meiningen wurde, wie man uns berichtet, die Keramischen 
Werke A.-G. (Keramag) neu gegründet. Das Grundkapital ist 
zunächst auf 110.000Mk. festgesetzt. Zweck des Unternehmens 
ist Erwerb sanitärer Steingutfabriken usw., besonders der 
bisher im englischen Besitz befindlichen zwangsliquidierten 
Werke von Alfred Johnson, Steingutfabrik in W esel und der 
Twyford’schen Feuerton werke in Ratingen bei Düsseldorf. 
Das Aktienkapital soll später auf vier bis fünf Millionen Mark 
erhöht werden. Gründer und Beteiligte sind die Bank für 
Thüringen vorm. Strupp in Meiningen, ferner Generaldirektor 
Luitwin von Boch in Firma Villeroy und Boch (Mettlach), 
Kommerzienrat Bamberger (Firma Bamberger, Leroi & Co., 
Frankfurt a. M.), das Bankhaus Gebrüder Arnhold in Dresden 
die Diseontogesellschaft in Berlin und die Deutsche Ton und 
Steinzeugwerke A.-G . in Charlotten bürg. Es wird beabsichtigt, 
den Sitz später nach Koblenz zu verlegen. Den ersten Auf- 
sichtsrat bilden die Herren Bankdirektor Ludwig Fuld (Mei
ningen), Generaldirektor von Boch (Mettlach), Kommerzienrat 
Bamberger (Frankfurt) und Hans Arnold (Dresden). Zu Direk
toren sind ernannt Otto Benzinger, Direktor der Diamant
steingutwerke in Flörsheim und Gerichtsassessor a. D. 
Dr. Fritz Eulau in Meiningen.

Schlick-Nicholson Maschinen-, Waggon- und Schiffbau- 
A.-G. Diese Aktiengesellschaft hat in ihrer Direktions
sitzung beschlossen, mit Rücksicht auf ihren namhaften 
Beschäftigungsstand und von dem Bestreben geleitet, 
die rationelle Ausnützung der erweiterten Betriebs
anlagen auch für die zu erwartende Friedensperiode in 
einem gesteigerten Masse möglich zu machen, der 
ausserordentlichen Generalversammlung vorzuschlagen, 
das Aktienkapital durch Emission von 20.000 Stuck 
Aktien im Nominalwert von je 200 K von acht Millionen 
auf zwölf Millionen Kronen zu erhöhen. Die Feststellung 
der Emissionsmodalitäten bleibt der Generalversammlung 
Vorbehalten.

Harkorl'sche Bergwerke und chemische Fabriken zu Schwelm 
und Har körten, A.-6. in Gotha* Das geldliche Ergebnis der Werke 
in Siebenbürgen ist in der ersten Hälfte 1016/17 im Vergleich 
zum selben Zeitraum des Vorjahrs zurückgegangen; der Ausfall

ist jedoch durch die deutschen Betriebe ausgeglichen worden, 
so dass das Gesamtergebnis am,ä,hernd dem im Vergleichs
zeitraum des vorigen Jahrs entspricht. Die weitern Aussichten 
lassen sich zurzeit nicht beurteilen.

Weiterer Ankauf von Braunkohlenfeldern durch die 
sächsische Regierung. Aus Dresden wird gem eldet: Zum 
Ankauf von Braunkohlenfeldern im Zi tauer und Leipzig- 
Bornauer Revier beantragt die sächsische Regierung die 
Bewilligung von 25 Millionen Mark beim sächsischen 
Landtag. Mit der Bewilligung dieser Summe würden 
sich die bisher für diesen Zweck genehmigten Staats
gelder euf 82 Millionen Mark erhöhen.

Eisengiesserei und Maschinenfabrik Friedenheim-Minchen A,-G.
i. Uqu In der Generalversammlung, in der zwei Aktionäre 
ein Aktienkapital von 739.000 Mk. vertraten, erstattete der 
Liquidator Kaufmann Max Ossenbrunnor einen Bericht, dem 
zu entnehmen ist, dass bei einem Verlust von 375.337 Mk. 
der uaverteilte Gewinn um 9700 Mk. auf 20.082 Mk. stieg. 
Der auch vom Leiter der Versammlung, Kommereienrat 
Jonas M ay er  befürwortete Vorschlag des Liquidators, hieraus
2 °/o auf das nominelle Aktienkapital von 750.000 Mk. neuerlich 
zur Rückzahlung zu bringen, wurde einstimmig angenommen. 
Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Regu
larien wurden im übrigen ohne Erinnerung genehmigt.

A.-G. für Maschinenbau verm. Brand &Lhuillier, Brünn. In der 
unter dem Vorsitz des Präsidenten Luitpold Brand abgehal
tenen Verwalt ungsratssitzung der A.*G. für Maschinenbau 
vorm. Brand & Lluiülier wurde beschlossen, nach gegenüber 
dem Vorjahre wesentlich erhöhten Abschreibungen und nach 
verstärkter Dotation des Reservefonds der am 6. Juni statt
findenden Generalversammlung die Auszahlung einer 14proc. 
Dividende, das sind 28 Kronen (gegen 10 °/o =  20 Kronen im 
Vorjahre) pro Aktie vorzuschlagen. Für Beamten-und Arbeiter- 
Kranken unterstützungsz wecke werden 100.000, für 
fürsorgezwecke 50.000 Krönen gewidmet.

Zongorák, pianinók,
újak, átjátszottak, első
rendű gyártmányok 1000, 
1200, 1600, 2000, 3000, 
4000 koronáig vásárolha
tók, cserélhetők, bérelhetők-.

Mindennemű javítások, 
hangolások, bőrözések 
vidékről is elvállaltalak  
zongorakészitő telepemen.

K E R N Á C S ,
BUDAPEST, Szerecsen-ti. 33. (Operánál). 

TELEFON: 5 6 -7 6 .

Mc. ('•a r ly  f ín rry  Crouse magánzó, willi&msporti lakos, 
mint a 49.832. számú és

, . B I Z T O N S Á G I  S Z E L E P “
ciaiü magyar szabadalom tulajdonosa, szabadalmának 
gyakoriatbavétele céljából magyar gyárosokkal összeköt
tetést keres. Hajlandó a szabadalmat teljesen eladni, 
esetleg arra gyártási engedélyeket adni. — Bővebb fel

világ ositás nyerhető 
Z )r. W irU m ann  J ó z s e f  és B é re z i R ó b e r t  hites szaba
dalmi ügyvivők irodájában Budapest, VII., Erzsébetek örut 28.


