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A bánya- és kohóipari minisztérium.
— Az átmeneti gazdaság szervezése. —

A kormány központi hatóságot létesit az átmeneti 
gazdaság szervezésére. Az átmeneti gazdaság helyes 
szervezése döntő fontosságú az ország sorsára egy 
nemzedék idejére. Ezért szükségesnek tartom a ma
gyar bányászati és kohászati kérdéseket részletesebben 
megvilágítani, megjegyezvén, hogy az ország érdeke 

en iparágak átszervezését legsürgősebben meg
kívánja, mert egy kincs kitermelése akkor lehet a 
legnagyobb, ha minden dolgozó ember munkáját a 
legjobb termelőrendszerrel és a legjobb termelő eszkö
zökkel végzi el. Szükséges,hogy minden termelő munkát 
yégzp ember a lehető legracionálisabban dolgozzék.

A legnagyobb munkaeredmény csak úgy érhető el, 
ha a szellemi vagy izomerő m un k áss ágnak olyan keresete 
van, hogy az a mindenkori életviszony oknak megfeleljen. 
vVA; A; jpun^a^redméíiy azonkívül az egyének lelki 
t$iíy$p$itől is függ, vagyis ha a munkálkodó egyének 
mintfenkojr jól érzik magukat.

Az egész ország munkájának eredménye annál 
nagyobb lesz, minél célszerűbben fogjuk a munkákat 
osztályozni, csoportqsitani, összesíteni. Ezek volnának 
azok az elvek, amelyek minden űzhető helyes gaz
daságpolitikának irányitói kell, hogy legyenek.

Ezek az elvek a magj ar bányászatra és kohá
szatra is alkalmazandók.

A papil&pok sz&krovatai az utolsó negyedévben, 
fejUoiibözŐ minisztériumok létesítésével foglalkoznak : 
Szociális minisztérium, egészségügyi minisztérium, 
badiözvegyek, hadiárvák, rokkantak minisztériuma stb.

Szék azonban mind olyan szervezetek lesznek, 
amelyek óriási vagyont, lökét, pénzt, jövedelmet 
ejnépztenek, de soha Jövedelmet nem produkálnak.

Ahány jövedelmet fogyasztó minisztériumot léte
sítenek, éppen annyi tőkét produkáló minisztériumot

éfletbe léptetni, mivel különben felborulna a pénz- 
ufi^t j^ ie to tó ly  az egész országban. 
t A löa£ya£ } h á n y h a t  és kohászat gazdasági át- 
s z e r z é s e  pjffi i)|^n célszerű jövedelmi forrást képez- 
betne. Az átjB zerv^||^él sz;em előtt tartandó, irány
elvnek kimondanod Folna, hogy minden elem, ásvány, 
feőzet, anyag, $mely a földgömb atmoszférájából, 
hidroszférájából,, litboszférájából nyorhető és feldolgoz
ható, a  bányászati és kohászati minisztériumhoz be
osztandó. Ezen osztályokhoz kell még a segédfórumo
kat is beosztani, valamint az összes szükséges segéd- 
hivatalokat szintén hozzácsatolni. A bányászati és 
kohászati minisztérium a fenti élv szerint a következő 
«fcztályokból és ágakból állhatna:

Á bánya- és kohóipari minisztérium szervezése*
A létesítendő fő- és alosztályok volnának :

J . & ö $ ö 8  b á n y a h a t ó s á g i  o s z t á l y ,
1 . B 4 á y & ^  é s -  k ö b  ó r e n d é s z e t i ,  f e l ü g y e l e t i  o s z t á l y ,
2. bányatárs] ádák osztálya, nyugdíj osztály stb.,

3. munkásügyi osztály, m unkásbiztosit äs,
4. munkaközvetítési osztály.

II. Közös geologiai osztály.
1. Kutatási osztály,
2. mélyíurászati osztály.

III. Közös gépészeti osztály.
1. Bányászati alosztály,
2. kohászati alosztály.

IV Közös tervezési osztály.
1. Bányászati,
2. kohászati.

V Közös jogügyi osztály.
1. Bányászati,
2. kohászati.

VI. Közös iroda vezetési és kezelési osztály.
1. Bányászati,
2. kohászati.

VII. Közös kereskedelmi, elárusító osztály.
1. Bányászati,
2. kohászati.

VIII. Közös anyagbeszerzési osztály.
IX. Közös főpénztári osztály.
X. Közös számvevőségi és könyvelési osztály.

XI. Közös egészségügy i osztály, orvosi, kórházi, 
betegápolási osztály.

XII. Közös élelmi, ruházati, lakásügy, munkásjóléti 
osztály, népfürdő, sport, testápolás stb.

XIII. Közös munkás oktatásügyi, iskolaügyi, népneve
lési osztály.

XIV. Közös főiskolai, bányaiskolai, szabadalmi osztály. 
XV. Fémkohászati osztály.

XVI. Pénzverószeti osztály.
XVII. Fémjelzési osztály (Puncierung).

XVIII. Vaskohászati osztály.
1. Nyersvas gyártás.
2. Kovácsolt vas gyártás.
3. Acélgyártás.
4. Összes vas- és acéláruk gyártása.
5. Hidépitészeti osztály.
6. Ágyugyártás.
7. Hidfelszerelések gyártása.
8. Általános fegyvergyártási osztály.
9. Kokszgyártás.

10. Csavar- és szerszámgyártás.
11. Vasúti és építkezési anyagok gyártása.
12. Gazdasági gépek, vasúti gépek gyártása.
13. Csőgyártás, edény gyártás stb.
14. Az összes villamosgépek és felszerelések gyártása. 

XIX. Sóbányászat, sóárusitás.
XX. Szénbányászat és szénárusitás.

XXI. Vasércbányászat.
XXII. Fémbányászat.

XXIII. Közös vegyelemzési osztály.
XXIV Drágakövek, az egész kőbányászat, nyers kövek 

termelése és elárusitása, magnezit termelése. 
XXV. Az összes vizierők kihasználása erőfejlesztésre, 

érc élőkészitésére, aranymosásra, szénmosásra stb. 
XXVI. Földgáz, földszurok, földolaj termelése, felhasz

nálása, elárusitása, kutatása.
XXVII. Kálisó termelése, kutatása, sóoldatok felhaszná

lása, vegyészeti ipar létesítése.
XXVIII. Tengeri só termelése.

XXIX Calciumkarbol gyártása, gipszgyártás, galicgyár- 
tás, asbest termelés, graphitr. és tőzegtermelés, 
asphalt termelés stb.
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XXX. Az Összes, a levegőből termelendő elemek (nitrogén) 
műtrágyához stb.

XXXI. Agyag- és márgaterihelés, cementgyártás, agyag
ipar, alumíniumgyártás, téglagyártás, kvarc- és 
homokterme'és az üVeggy irtáshoz stb.

XXXII. Alagutak kijavítása, kutak mélyítése, földalatti 
csatornák építése, vizforrások kutatása, földalatti 
vízvezetékek kiépítése stb.

XXXIII. Az összes ásvány vizforrások kezelés*-, kutatása, 
értékesítése.

XXXIV. A lőpor, robbanóanyagok gyártáa és a gyárak 
ellenőrzése.

XXXV. Az összes bánya- és kohóadók kivetése, ellen
őrzése, helyes megítélése.

XXXVI. A bányám onopoliümok elleaőrzése, kezelése, cél
szerűbb értékesítése.

XXXVII. Az Összes külföldi bánya- és kolióiigvek állandó 
tanulmányi osztálya.

XXXVIII. Az összes belföldi állami éó magánbánya- é3 
kohóüzemeket ellenőrző osztály, üzleti szem
pontból véve.

Indokolás: Ezen fenti osztályok ma is léteznek, 
óriási személyzetet foglalkoztatnak, drága kezelési költ
ségeket okoznak. Az eredmény azonban negativ, 
mert a központi vezetés hiányzik Ha az összesítés a 
fenti elvek szerint egy külön minisztériumban össz
pontosítva lesz, akkor az állam óriási jövedelmeket 
képes lesz igazságos, megengedhető módon és utón 
produkálni. Jelenleg négy minisztérium foglalkozik a 
fenti ügyekkel, a pénzügyminisztérium, a föidmivelési, 
a kereskedelmi, a honvédelmi minisztériumok. Sokszor 
hatás összeütközések keletkeznek, amelyek az egész 
vezetés hátrányára szolgálnak, különösen a bánva 
hatósági és iparfelügyeleti közreműködés most sincs 
élesen elkülönítve, sok esetben zavarokat okoz.

Vannak még furcsább esetek, például a sósfürdők 
Vízakna, Marosujvár, Aknaszlatina, Dés, Szováta, R e 
mete stb., a sós vizet a bányák s a pénzügyminiszter 
adja, a fürdőt azonban már a föidmiveíésügyi minisz
ter kezeli, ilyen eset jelenleg igen sok van.

Különböző engedélyadások fordulnak elő, ahol ma 
sem tudják, ki a jogos engedélyező fórum, a bánya
hatóság, a kereskedelmi miniszter, vagy a közigazga
tási hatóság. Tiszta lelkiismerettel állítom, hogy ezen 
minisztérium, ha ügyesen össze lesz állítva, kipróbált 
emberek kerülnek az osztályok élére, óriási jövedelmet 
lehet az államnak biztosítani anélkül, hogy a jövedelem
emelés uj terhek alapján keletkezzen. A főelőny volna 
még azonkívül az, hogy a magyar bányászat és kohá
szat rendszeresen és hirtelen fejlődne és ezen uj mi
nisztérium létesítésével nem utánoznánk a külföldet.

Ilyen helyes és jó beosztás és központi vezetés 
oddig sehol a világon nem létezik. Ezen uj intézmény 
nem az állami bánya- és kohóipart emelné, hanem a 
magánüzemeket is erősen támogatná. Ha ezen terve
zet a harmincnyolc osztálya miatt nagy költségeket 
okozna, vagy a tervezet kivitelét megnehezítené, akkor 
a harmincnyolc osztály igen könnyen a következő fő
osztályba Összefoglalható :

1. Bányahatósági és jogügyi osztály.
2. Geologiai és kutatási oöztály.
o. Bányászati osztály.
4. Vaskohászati osztály.
5. Fémkohászati osztály.
6. Tanügyi osztály.
7. Egészségügyi osztály.
8. Kereskedelmi osztály.
9. Pénztári osztály.

10. Számvevőségi osztály.
11. Beszerzési és eladási osztály.
12. Földgáz osztály.
13. Üzemi osztály.
14. Monopolium osztály.

A n d re ic s  J á n o s • 
oki. bányamérnök.

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

Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kik
nek előfizetésük lejárty hogy azt meg
hosszabbítani szíveskedjenek.

Uj titkos tanácsosok. A király Müdarassy Gábor 
pénzügyminiszteri és Perényi Zsigmond báró belügy
miniszteri államtitkárnak a belső titkos tanácsosi 
méltóságot adományozta.

Kinevezés. A király Réz Géza főbányatanácsost 
és Kövesi Antalt, a Selmecbányái bányászati és erdé
szeti főiskola II. osztályú rendes tanárait folyó évi 
május 1-től számítandó joghatállyal a VI. fizetési 
osztályba 1. osztályú rendes tanárokká kinevezte.

A ni. kir. pénzügyminiszter Panyi Imre ideig
lenes bányagyakornokot jelen állomáshelyén va*ó 
meghagyaba mellett a X. fizetési osztályba segéd
mérnökké, Krutkovszky  Károly, Eácz Lajos, Lengyel 
József, Fallen Gusztáv és Steuer Simon ideiglenes 
bánya^ya konokokat jelen állomáshelyükön való meg
hagyása mellett a X. fizetési osztályba ideiglenes mi
nőségű segéd mérnökökké kinevezte.

Halálozás. Hámori Bíró Armin, a Rimamurány- 
Salgóturjáni Vasmű Részvénytársaság vezérigdzga'ója 
Karlsbad bán hirtelen elhunyt. Haláfa a magyar vas- 
iparra, amelynek vezére volt, n ély gyászt jelent.

A Rimamurányi az ő vezetése alatt fejlődött azzá 
a hatalmas tényezővé, amely ma már a nemzetközi 
vasipari körökben is tekintélyes szerepet játszik. Egész 
fiatal korában Ausztriából jött M agyarországba s itt 
egész tudásával arra törekedett, hogy a magyar vas
ipart oly faktorrá tegye, amely a legádázabb verseny
ben is megállja helyét. Alapos ismeretei és rendíthe
tetlen igazsá^szeretete folytán bel- és külföldi szak
körökben egyaránt nagy tekintélynek örvendett Né
hány hónappal ezelőtt egész csendesen megünnepelte 
negyvenéves működésének évfordulóját. Nagy érde
meit legfelsőbb helyen is méltányolták, régebben a 
magyar nemességet kapta, a közelmúltban pedig a 
Ferenc József-rend csillagos középkeresztjével tüntették 
ki. Halálát felesége, született Lanczy Anna, gyerm ekei: 
Biró Pál dr. és Bíró Rudolf, a Rimamurányi' igaz
gatói, Biró Leó, a Kereskedelmi Bank aligazgatója, 
leá iiya: Helén és ennek ferje gyászolják.

Holttestét Karlsbadból hazahozták és temetése 
junius 7 én a Rimamurányi Nádor-utcai palotájából 
volt, amelyen közéletünk számos kitűnősége jelent meg.

Kirendelés. A hadügyminisztérium B. Koráts Géza 
bányatanácsos tüzérfőhadnagyo't Nagybányára rendelte 
a bányászat katonai parancsnokául.

Hibakiigazítás. A hazai kénkovandbányászát fejlő
dése a világháború nldit cimü cikkünkben a következő 
sajtóhibák fordultak e lő : 22*5 „kilométer ‘ helyett 
„kilowatt“ ; „kevesebb* helyett „több41; „de utóbb szin
tén fenti bányatársaság érdekkörébe került" megjegyzés 
más kéziratból tévesen került a cikkbe. Második c ik k : 
,,1 1/3 tonna" helyett j;15 tonna ', „5 W y tonna1* helyett 
„5 W g.u, „Ljitás" helyett „építés“, *55 kilométer“ helyett 
„5 5 km.w, *46 kilométer“ helyett „4G km.u értendő.

A Gyáriparosok szövetségének uj igazgatója. A Magyar 
gyáriparosok országos szövetsége a külügyminiszteri 
ősziályfőnökké kinevezőit Gratz Gusitáv helyébe 
Fenyő M ksát választotta meg a szövetség ügyvezető 
igazgatójává. Ezt a választást Őszinte örömmel fogadják 
az összes érdekeltek, ahol Fenyő Miksa értékes mun
kásságát régóta ismerik és teljes mértékben megbecsülik.

A gróf Csáky László prakfalvi vas- és acélgyár r.-t.
évek óta szünetelő antimónbányáját— mint értesülünk — 
üzembe helyezte.

A B A H t  A 1917 junius 17. (12 szám,}
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A Magyarhoni Földtani Társulatnak junius 6-án, a magy. 
kir. Földtani Intézet üléstermében szakülést tartott.

Kutató-kirendeltség felállítása. A m. kir. pénzügy« 
miniszter áz ország délnyugati Vészeiben végzendő 
kutató-furások vezetésére Kaposvár székhellyel egy uj 
kutató-kirendeltség felállítását rendelte el és a kutató- 
kirendeltőéghez tízmolk a Nándort, a kolozsvári m. kin 
kutatóbányahivatalnál szolgálatot teljesítő bányafőmér- 
xiököt, valamint Pávai Vaja a Ferenc dr.-t, a Selm ec
bányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskolánál 
szolgálatot teljesítő geologus mérnököt áthelyezte, 
Jambrich  Jánost, a pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság 
mellé rendelt számvevőségnél szolgálatot teljesítő szám- 
tisztét pedig ugyanoda kirendelte.

Rudv&S rekvirálása. A honvédelmi miniszter junius 1-i 
kelettel 11.667/eln. 20/b—1917. szám alatt rendeletet bocsá
tott ki, amely szerint a junius 5-én a Magyarországon lévő 
'építőmesterek, építő vállalatok, vas kereskedők, építőanyag- 
kereskedők, kereskedelmi és gyári vállalatok képviselőinek 
és ügynökeinek, bankok áruosztályainak, raktári és szállít
mányozó vállalatoknak birtokában vagy őrizetében lévő 5—20 
min. vastag gömb és négyzetvasat; beleértve a beton vasat 
is , ju n ius 20—30 közö tt a budapesti cs. és kir. .erődépítési 
igazgatóságnak be kell szolgáltatni. Készleteiket nem tartoz
nak beszolgáltatni a vasmüvek és vasat feldolgozó gyárak, 
továrbbá azok, akiknek egé&z készletük nem éri el az 1000 
kgrmot és azok sem, akiknek a birtokukban levő árura a 
katonai igazgatás megrendelései ék teljesítésére van szük
ségük, Azok, akiknek a készletük az 1000 kgrmot megha
ladja az egész mennyiségnek 2Ö1/o át visszatarthatják. A. 
rendelet a beszolgáltatandó rúd vasért 100 kgrmonkint 45 ko
rona alapárat állapit meg a szokásos felárakkal.

AlaptőkeemelÓ8. A Schllck-Nicho'son g ép -, vasrgon 
4s hajógyár r.-t. legutóbbi rendkívüli közgyűlésén 
a társaság alaptőkéjének 8,000.000 K-ról 12 millió K-ra 
való felemelését határozta el 20.000 darab, egyen-

:-.SÖp K névértékű uj részvény kibocsátást utján. 
Az uj részvényekre a részvényeseknek elővételi jogot 
biztosítanak olyképpen, hogy minden két darab régi 
Jészvény után egy d irab  uj részvényt kaphatnak 320 K 
kibocsátási árfolyamon.

A szénbányák bevonult munkásainak hazaküldése. Köztudomású, 
hogy széntermelésünk fokozásának legfőbb akadálya a mun- 
Jkéshiány. A bányavállalatok a háború kezdete 6 a szünte
lenül kérték a hadvezetőséget, hogy szabadságolja, iletve 
ossza be a régi munkahelyükre a bevonult tanult bánya
munkásokat. Csak most sikerült e rész^ en olyan eredményt 
elérniök, mely alkalmasnak látszik arra, hogy 'régi pana
szukat teljes mértékben orvosolja. Értesüléseink szerint a 
•hadsereg főparancsnokság május 22-én rendeletet bocsátott 
•ki, amely szerint a harctéren levő és bármely évjáratba tar
tozó összes legén ység i állományú katonákat, akik bevo
nulásuk elő tt a mon&rkia területén, va g y  külföldön vala
m e ly  szénbányában dolgozták , halüdék nélkül vissza kell 
küldeni. Ezeket a szabadságolt katonákat a szénbányák ter
melésének fokozása érdekében szét fogják osztani a külön
böző bányavállalatok között.

A Lipták dr. és társa építési és vasipari r.-t. igaz
gatósága junius 6 án állapította meg az 1916. üzletév 
mérlegét. A mérleg adatai szerint az értékcsökke
nési tartaléknak 3,069.520 K-val való dotálása után
1.807.351 K tiszta nyereség mutatkozik, amelyre vonat
kozólag az igazgatóság azt a javaslatot terjeszti a 
junius hó 19 éré egybehívott évi rendes közgyűlés elé, 
hogy abból 6 n/o-os, vagyis részvéoyenkint 12 K, ösz- 
szesen tehát 1 200.000 K osztalék fizettessék ki és az 
alapszabályszerü levonások után fennmaradó »379 575 
K-át pedig az 1917 üzletév számlájára vigyék át. 
A mérleg- é3 eredményszámla adatai a következők:

Mérlegszámla. Vagyon : Pénztár készlet 107.688*94 K. 
Ingatlanok 12,691.74506 K. Bányatelepek 1,031.899 30 K. 
Gépek, berendezések, felszerelések 32,2L9.8G0'65 K. Érték
papírok 2,219.500 K. Készletek 12,184.16616 K. Adósok 
4,863.069-24 K. Óvadékok 2,617.873 17 K. Átmenő tételek 
133.973*65 K. Összesen 63,089.716‘17 K. T eh er: Részvény- 
tőke 20,000.000 K. Tartalékalap 1,503.028*69 K. Értékcsökke
nési tartalék (1915 december 31-én 2,934.625*69 K. 1916. évi 
dotáció 3,069.520*31 K \ együtt 6,004.146 K. Hadiadó-tartalék
250.000 K. Elfogadványok 141.120 K. Hitelezők 35,760.154*99 
K. Óvadékok coljaira kölcsönvott értékpapírok 2,593.91510 K. 
Nyereség 1,807.351 39 K. Összesen 68,059/716*17 K. 
Eredinénv-számla. V eszteség  Igazgatói és tisztviselői fize
tések és lakbérek 520,149-85 K. Költségek 1,307.911*98 K. 
Kamatok 1,309 216*15 K. Adó 220.707*96 K. Értékcsökke
nési alap növelése 3,069.520,31 K Nyereség-egyenleg
1.807.351 39 K, Összesen 8,234.857 64 K. N yereség :  Nye
reség* áthozat az 1915. évről 288.846*69 K. Üzemi felesleg 
7,946.010*95 K. Összesen 8,234.85764 K.

A Magyar vasművek és gépgyárak országos egyesülete
most adta ki huszonhatodik évi jelentését, amely 
beszámol az egyesület tevékenységéről az 1917-iki 
esztendőben. Az egyesület az elmúlt évben küz
delmet folytatott a munkásanyag megtartásáért, fog
lalkozott a munkások élelmezésének kérdésével és a 
háború áldozatainak az ügyeivel. A tüzelő- és gyár
tási anyagokért is fokozott tevékenységet fejtett ki. 
A jelentésben külön rész tárgyalj* a munkás ügyi 
szervezet működését*

Bolgár réz Németországnak. A bolgár minisztertanács el
határozta, hogy Bor rézbányáját, amely Bulgáriának Szerbia 
által elhódított részében fekszik s a leggazdagabb rézbányája 
a Balkánnak, a háború tartamára kitermelésre N ?rnetország
nak engedi át. A bori bánya a harmadik legnagyobb réz
bányája Európának.

Cégjegyzési hír. F elsőm & gyarország i bá n ya - és 
kohóm ü ré s zv é n y tá r sa s á g  P á sz to r  Márton tisztviselőjét 
cégjegyzési jogosultsággal ruházta föl.

Dobsinnai rézmüvek részvény társaség őrgróf Pál- 
lavicini György igazgatósági tagját a cégjegyzékből 
töröltette.

Mérlegek. A Dunaharaszti Ccmentáru- és Mészhomok- 
tég lagyár r.-t. 1916. évi mérlegét 600.000 korona alaptőke 
mellett 50.527 korona veszteséggel zárta, szemben az előző 
évi 44.036 korona veszteséggel.

A  Zsolnai és Lédeci porilandoem entgyárak r .-t, 
amelynek összes részvényei a Beocsirii cementgyári unió r.-t. 
tárcájában vannak. 1916. évi mérleget 444.042 korona vesz

ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodrony kötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvílágitási veze
tékek. Sodronykötelek. ElektroHtikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
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teséggel zárta az előző évi 474.376 korona veszteséggel 
szemben. Az alaptőke 5 millió korona.

A  Szam osujvári T églagyár és É pi tőanyagipar r.-t. 
1916. évi mérlege .100.000 korona alaptőke mellett 16.270 
korona veszteséggel zái*ul, szemben az előző évről áthozott
11.530 korona veszteséggel.

A  Teudloff-Dittrich Budapesti A r m a tú r a S z iv a tty ú -  
és G épgyár r.-t: 1916. évi mérlege 360.260 korona nyere
séggel zárul, úgy, hogy az előző évről áthozott 336.621 
korona veszteség leírása után a tiszta nyereség 23.643 
korona.. Az Angol-osztrák bank által alapított vállalat alap
tőkéje 2,250.000 korona.

A  Standard M űszaki K ereskedelm i r.-t. 1916. évi 
mérlege 843.204 K (az előző évben 386.137 K) bruttó bevétel 
mellett 187.479 (118.400) K tiszta nyereséggel zárul. Az 
alaptőke ÍVs millió K.

A  L angfelder V. g épgyár r.-t. 1916 bán 1,009.815 K 
(1915 ben 892.228 K) nyers hasznot ért el, amiből az előző 
évi 10.512 K veszteség levonása után a tiszta nyereség 
52.664 K. Az alaptőke 1,400.000 K.

Szállítás. É pítési anyagok . A wieni cs kir, Nordwest- 
bahn igazgatósága versenytárgyalást irt ki az 1917. év má
sodik felében és az 1918. évben szükséges anyagok szálli* 
tusára és pedig:
400.000 kg. lokomotív tüzszekrényéhez boltíves chamottkövek.
60 000 w kupolkemencéhez boltíves chamottkövek.
50.000 ., chamottliszt (por).

1 500 q salak cement.
200 románcement;

2.500 „ * fehérmész.
40.000 m3 felépítményi kavics.

7.000 * utkavies,
25,100 q portlandcement.
10.000 „ hydraulikus építési mész.

A feltételek és bővebb adatok fentnevezett igazgató
ság III/2. irodájában (Wien, XX/2, Nordwestbahnhof) meg
tekinthetők.

Az ajánlatok junius bó 30-áig nyújtandók be.
— ■ — ----- j — .------------ ---- :--- —-------------- !----“------------------------ “

K  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UNO VOLKSWIRTSCHAFT.

Huf A. 6. für Bergbau und Elektrizität, Strassburg. Die Gesell
schaft, die bekanntlich io Lothringen Kohlenbergwerke und 
eine elektrische Überlandzenträle betreibt, verzeichnet für 1916 
eine Gesamtförderung von brutto 230.383 und netto 220.364 t, 
das ist 48 1391 mehr als im Vorjahr. Der Wert der Förderung 
wird mit 4*31 Millionen Mark, angegeben. Die .^elektrische 
Zentralo erzeugte 47 36 (26,85) MilL K yst D^r' ybei^chuss 
aus dem Kohlenbergbau hat sich, von 8Q9*Q7T auf 1,144.289 M . 
erhöht Anderseits sind auch die Unkosten einschliesslich 
Steuern und Förderabgaben unter Abzug der Zins Verrechnung 
für die Überlandzentrale von 89.563 auf 211 875 Mk. gestiegen. 
Anleihezinsen erforderten 351.650 (354.340) Mk,, so dass sich 
ein Überschuss von 592.004 (351.974) Mk, ergibt. Zu Abschrei
bungen werden 594.520 (361.989) Mk. verwandt, w n a ch  
19.533 (22.047) Mk. für neue Rechnung b le ib st Wie die
Überlandzentrale abgeschlossen hat, ist nicht ersichtlich, 
wird tfarüber nur gesagt, däss ihr wirtschaftliches, Ergebnis 
nicht günstig sein kpnute> die Unkosten und Lohne stark 
gestiegen sind, während die ÉinnahmPtt durch Vertrag^ fest- 
gelegt waren. Die Gesamtanlagen der Uberlandzentrale stehen 
mit 10 76 (9 98) Mill. Mk. zu Bueb, denen ein TilgUDgskonto 
von 0-93 (0 55)Mill. Mk. gegénübewteht. Die 
haben einen Buchwert v o n  615 (5*58) Mill.Mk-, wozu 186 Mill. 
Mark sonstige Bauten und Anlagen treten. Die Kreditoren 
des Bergwerksbetriebes haben sich voa 4 60 weiter auf 6 bö 
Millionen Mark erhöht. Bekanntlich wird d ii Ausgabe weiterer 
2-5 Mill. Mfc. Obligationen beautragt. Die bisherie-e Anleihe- 
schuld beträgt bereits 7 66 Mill. Mk. Die Reserve enthält 
1*18 Mi 1 Mk. bei 6 25 Millionen Mark Aktienkapital.

Eisnwei* Wülfel. Hannover-Wiilfel. Nach dem Bericht für 
1915/16 sei der (ziffernmassig ^ieder nicht genannte) Umsatz 
im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen. Die Gesellschaft 
war jn allen Teilen bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit 
beschäftigt und zwar ausschliesslich für die Herste lung des 
narjöaiefl. Fabrikationsartikels »Transmissionen*. Bei 1,407.125 
(1,144 630) Mk; Betriebsübersehuss beziffert sich der Rein
gewinn nach 242.698 (142.680) Mk. verstärkten Abschreibungen 
zuzüglich unvei ändert 135.000 Mk. Vortrag auf 486.790 
(413 677) Mk. Die Dividende auf das 1,674.000 Mk. betragende 
Aktienkapital wird bekanntlich mit 12 gegen i  V. 8 7 0  vor
geschlagen, 100.000 (llO.OvO) Mk, der Wohlfahrtskasse für

Arbeiter uod Angestellte überwiesen, sowie unverändert"
135.000 Mk. vorgetragen. In das laufende Geschäftsjahr sei 
die Gesellschaft gegenüber dem Vorjahre mit einem um mehr 
als das Doppelte höheren- Auftragsbestände ein getreten, und 
der Zuga g  an neuen Bestellungen habe seitdem, von Monpt 
zu Monat steigend einen Umlang angenommen, wie er selbst 
in glänzeDden Friedenszeitéri nicht zu verzeichnen war, £o> 
dass sie gegenwärtig bis zum Schlüsse des Jahres 1917 voll 
beschäftigt sein wird.

Gewerkschaft Saale, Kaliwerk in Schlettau. Die den Halle- 
sehen Kaliwerken nahes teilende Gewerkschaft verzeichnet für 
das abgelaufene Jahr einen Versand von 17.957 (12.986) dz KaÔ  
Ihre vorläufige Beteiligung am Kaliabsatz ging von 1*670 atif 
1489 Tausendsteil zurück. Die Verarbeitung der Salze der 
Gewerkschaft ervolgte wider in der gemeinsam betriebenen^ 
Fabrik der Halleschen Kaliwerke. Die Aufschlussarbeiten 
konnten soweit gefördert werden, dass die Gewerkschaft im 
Januar d. J. die Zuteilung der endgüliigen Beteiligungszif
fer beantragen konnte, die inzwischen mit 67°/o der Durch- 
schnittsbeteiligungen ab 1. März 1917 zuerkannt wurde. Das 
Jahres erg^bnis ist ein Betriebsverlust von 36.628 Mk. wäh
rend die Abschreibungen 50,292 Mk. betragen. Der Verlust- 
vortrag erhöht sich unter Hinzurechnung der Unkosten und 
Zinsen auf 886.759 Mk.

Deutsche Vacuum Oel A.-G. Hamburg. Im Geschäfts
jah r 1916 war die Gesellschaft nich minder stark be
schäftigt als im Jahre 1915, und die beiden W erke 
Schulau an der Eibe und Oslebschausen bei B re m ^  
hatten vollauf zu tun um die Nachfrage zu befriedigen. 
Die Versorgung mit Rohware stellt sich leider noch 
schwieriger als im vorhergegangenen Jahre. Die ver- 
kaufspreise der Gesellschaft wurden stets im Einvpr- 
nehmen mit der Kriegsschmieröl-Gesellschaft m. b. H. 
Berlin festgesetzt. Die Fabriken sind auch im laufen
den Jahre gut beschäftigt gewesen und die Verwal
tung erwartet wiederum ein zufriedenstellendes Ergeb
nis, wenn es möglich ist, die erforderlichen Rohmater 
rialen für die Fabriken zu beschaffen.

Gewerkschaft der Steinkohlenbergwerkes „Vereinigte Helene 
und Amalie0. Essen» Die gtosse nachtrage nach allen erzeug- 
nissen des Kohlen- und Köksmarktes hielt währen des 'gäM~ 
zen Jahres 1916 an und konnte nur zum Teil befriedigt 
werden. Die Beteiligungsziffern der Gewerkschaft im neuen 
Syndikat betragen in Kohlen 1.015,000 t., in Koks 357.8Ó0 
t ,  in Brikets 72.000 t. Der Betriebsgewinn beträgt &.Í3 
Mill. (i. V. nach Absetzung von Mark 34 057 Ausgaben 
für Bergschäden 1.90 Mill) Mk. An ausbeute wurden
1.250.000 (1.000,000) Mk. verteilt und der Rest von 882,105 
(901,065) Mk. zu Abschreibungen benutzt.


