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A tőzeglápok Magyarországon.
Történelmi fejlődés.

A magyarországi tőzeglápokat részben már az 
1803» évtől ismerjük. A szakirodalom a tőzeglápelő
fordulásokat az 1803. évtől kezdődőleg tárgyalja nap
jainkig. Az idevonatkozó irodalom nagyrészét nyilvá
nosságra hozták, számos memorandum azonban még 
ma is egynémely tőkés magántulajdonát képezi.

Az  1915. évben megjelent László Gábor dr és 
Emszt  Kálmán dr. legújabb m üve: A tőzeglápok és 
előfordulásuk Magyarországon, mely igen tüzetesen 
tárgyalja Magyarország összes tőzeglápjait.

Mindezen irodalmi müvek főcéljukat t. i. a tőzeg
lápok gyakorlati értékesítését mégsem érték el, mint
hogy azok kihasználására napjainkig komoly lépések 
nem tétettek.

Sajnos, egy világháborúnak kellett bekövetkeznie 
s  csak a világháború 5->k éve érlelhette meg azt a 
gondolatot, hogy á tőzeglápok- kihasználásával is fog
lalkozhatunk, illetve foglalkoznunk kell.

A tőzeg lapuk földrajzi fekvése. Magyarországon 
csaknem 97 tőzeglápelőfordulás ismeretes, ezek fek
vését a szakemberek nagyjában fik&ziroziák és ame
lyekből mintegy 173 chemiai analysist hajtottak vénre. 
A kedvező eredmények dacára a vállalkozási szellem 
stagnál. Az  egész országban ismeretesek a tőzegláp 
területek.

A tőzeglápok birtoklása. Magyarországon a tőzeg
lápok a bánya tör vény értelmében a földtulajdonos 
tartozékát képezik,, miért is a szerzési jog a föld- 
tulajdonostól megváltandó. Erdélyben, Szlavóniában, 
Horvátországban és a volt katonai határőrvidéken a 
birtoklási jog minden megváltás nélkül bányahatósági- 
lag biztosítható.

Néprajzi viszonyok . A tőzeglápokat és azok 
környékét északon szlávok és ruthének, keleten romá
nok lakják. Az ország belsejében a tőzeglápok körül 
főleg magyarok és németek élnek. Munkaerőket min
denütt találhatunk és a bábomra tekintetlel mindenütt 
női eiőket is alkalmazhatuuk.

Geológiai viszonyok . A magyarországi tőzeg
lápok azon földfelületeken találhatók fel, ahol szerves 
növényi vagy állati, illetve mindkétféle anyagok ter
mészetes uion viz alá kerülnek, ott felbomlanak és 
bomlási produktumaikban felhalmozódnak. Korra nézve 
a tőzeglápok fekvete rendszerint alluvim vagy ritkáb
ban dilh;mm.

Fúrási és kutatási eredmények . Ezek nálunk 
a magántőke és a földtulajdonos tulajdonát képezik, 
de amelyek a László Gábor dr. és Emezt Kálmán dr. 
fent említett müvében részben targyalva vannak. A 
tőzegtelep vastagsága 1—2*5 méter, fejtésre minden 
körülmények között alkalmas.

Meglevő és már üzemben álló tőzegbányák . Az 
utolsó évszázadban csaknem az összes tőzeglápokban 
primitiv kutatásokat végeztek és részben tőzeget is

termeltek, Mosonmesryében a Hanságban 1840. év
ben az első tőzegfejtő-gép nyert alkalmazást. A rend
szeres tőzeg-termelés mindazonáltal ismét beszün
tethetett.

Ugyancsak a mosonmrjgyei Vallában 1904. és 
1905. évben a rendszeres tőzegfejtést bevezették és 
hogy a munkálatok ujabb lendületet nyerjenek, az 
állam különös támogatása mellett ujabb tőkére volna 
szükség.

Megvalósítandó terv. A tőzeglápoknak a leg
újabb tapasztalatokon alapuíó kihasználása végett egy 
gyakorlati szakembert tanulmányozás céljából mielőbb 
külföldre kellene kiküldeni, ki a tapasztaltak alapján 
hivatva volna erre nézve teljesen modem javaslatokat 
kidolgozni-

A  tőze^erm e/és. Magyarországon az évi szén
szükséglet 150 millió q. Bekében termeltünk évi 100 
millió u -t, 50 millió q.-t pedig importaltunk.

Miért is sürgős feladatunkat kell hogy képezze, 
miszerint a bevezető munkálatok mielőbb oJyképen 
foganatosíttassanak, hogy ezáltal Magyarországon már 
a legközelebbi időben évente legalább 10 millió q, tő
zeg kitermelhető legyen.

A teljesítendő munkálatok eszközlésére a szük
séges magántőkét azonnal sorompóba kell állítani.

Az állami tőke amint azt számos állami vál
lalkozás bizonyítja soha kedvező eredményeket 
elérni nem volt képes.

Szállítási viszonyok . A szükséges vasúti vona
lak kiépítése mindenkor az á*lam és soha a magán
tőke feladatat képezze. A legracionálisabb volna a tő
zegtelepek szomszédságábau elektromos erőtelepeket 
létesíteni, a tőzeget helyben tüzelésre felhasználni és a 
magas feszültségű áramot elvezetni, miáltal az összes 
szállítási berendezések és fuvardíjak elesnek.

Tőzeg elő készítés. Valamelyes osztályozás min
denesetre kívánatos, hogy ezáltal a meddő kiválasztá
sával a hamu tarialom is csökkenthető legyen. Az ily 
osztályozást női munkaerők kézzel is végezhetik.

A tőzeg b rik ettiro zása. Szárítás a. Tapasztalat 
szerint a tőzeg brikketírozása minden kötanyag nélkül 
keresztülvihető melynél fogva az előállítása lényege
den egyszerűsíthető és sokkal olcsóbb is.

Minthogy azonban a brikketirozáshoz igen ma
gas atmospharikus nyomást kell kifejtenünk, az ezt 
végző prések külföldön volnának beszerezhetők.

A tőzeg víztartalma részben a levegőn, részben 
színekben természetes utón, részben azonban szárító 
kemencékben műúton csökkenthető.

Kokszoi&s. Hogy a tőzeg kokszolható-e s minő 
mellékterményekkel, az itthon va^y a külföldön gya
korlati kísérletekkel volna megállapítható.

A tőzeg fejtési rendszere. A meglevő hazai ki- 
aknázási methodus felülbírálandó volna s amennyiben 
a külföldön jobb fejtési rendszer létezne, azt aplikál- 
nuuk kell hazai viszonyainknak megfelelőleg.

Munkáserők és munkáslakások.  Mindenesetre 
női munkaerőkre is számíthatunk vagy a háború tar
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tamára hadifoglyokat alkalmazhatunk. A munkások 
részére esetleg barakk-lakások is megfelelnének.

Kórházak és fürdők ; A tőzeglápok vizes talajára 
s a nagy nedvességre való tekintetből a munkás-sze
mélyzet állandó jó ápolásban részesítendő, miért is 
megfelelő kórházakról, de különösen fürdőkiől kell 
gondoskodnunk.

Anyagraktárak.  A munkálatok végzésére, anyag- 
és egyéb szerszámok beszerzésére megfelelő anyag
raktárak létesítendők,

É(elemtárak. Az éjjeli munkaszak csaknem lehe
tetlen lévén, szükséges, hogy a munkás nappali mű
szak-teljesítménye kihasználtassák — a munkahely 
közelében élelemtárak felállítása.

Személyzeti ügyek.  Úgy a tisztviselők és altisz
tek, mint a munkások speciális üzemi munkálatok vég
zésére megfelelően kioktatandók és nevelendők.

Szerződések. A tőzeg megváltását célzó szerző
dések eszközlése a földtulajdonosokkal a katonai kincs
tár feladatát képezné legalább 25 évre és a szorosan 
vett Magyarországon minden kitermelt métermázsa 
után 1 fillér megváltási dij ellenében. Erdélyben, Szla
vóniában, Horvátországban és a volt katonai határvi
déken ily megváltási dij fizetése természetesen elesik.

Ezeket a szerződéseket azután a katonai kincs
tár egyszersmindenkorra egy arravaló pénzcsoportnak 
átcedálja.

Éz  a részvénytársaság köteles volna a tőzegtele
pek fejtését azonnal megindítani.

Társpénztár. Ez a társaság a munkás személy
zet részére bányatörvényileg egy társpénztárt kell hogy 
létesítsen a betegsegélyezés és nyugdíjaztatás eszköz
lése végett.

Termelési költség, A termelési költség helyes 
kalkulációját csak úgy érhetjük el, ha minden egyes 
tőzeglápra külön-külöa összegyűjtjük a megfelelő ada
tokat és ezek segélyével a költségszámítást keresztül 
vihetjük.

Űzemterv és pénz&zúkséglet. Megbízható szak
emberek elsősorban egy minden tekintetben gyakorlati 
üzemtervet, praliminaret kell hogy kidolgozzanak. Ennek 
alapján az összköltségeket hosszabb időre kikalkulál
hatjuk, beleszámítva az összes investációkat. A kezdő 
munkálatok végzésére egy másfélmilló korona elegen
dőnek fog bizonyulni.

A tőzeglápok kihaszná lásának sorren d je . Min
denesetre elsősorban a legnagyobb tőzeg-előfordulás 
jöhet számításba, azután sorrendben áttérhetünk a k i
sebb előfordulásokra is. Magyarország legnagyobb tő 
zeglápja a mosonmegyei, mert ez egymagában
258,000.000 ma tőzeget tartalmaz ] —2*5 m. vastagság* 
gal és ha a tőzeg faj súlyát 0 5 tel számítjuk, úgy itt 
egyedül legalább 1290,000 000 q. tőzeget nyerünk. Ily 
nagy mennyiség mellett egy befektetés igen gazdasá
gosan használható ki.

A mosonmegyei Hanság tőzegének analysise a
következő eredményeket m utatja :

pomogyi tő zeg : carbon 39.7°/°
hamu 17.87o
kalória 3608

vallai tő zeg : carbon 43.37°/*
hamu 12.12V0
kalória 3925

tárcái tőzeg : carbon 40.99%
hamu 14 76%
kalória 3611

Székesfehérvár és Sárrét környékén is esry igen 
kiadós tőzegláp előfordulás ismeretes, mintegy 28 km.2 
területen. A tőzeg vastagsága 0 5—1.5 m„ helyenként 
3.5 m. Ez megfelel legalább 140 millió q. tőzegnek.

A fehérmegyei Sárrét környékén előforduló tőzeg 
analysise szintén igen jó eredményt m u ta t:

nádasladányi tőzeg : carbon 49.75%
hamu 9.53ö/o
kalória . . 3996

csóri tőzeg: carbon 42.29° o
hamu ^  21.01% 
kalória 3271

Egy harmadik igen kiterjedt tőzeglép a Balaton 
környékbeli. A tőzeg mennyisége igen számottevő és
a, vegyelemzés a fenti adatokkal csaknem azonos.

Zárszó. A figyelemreméltó tőzegek kiaknázását 
a kisebb tőkéseknek is a legőszintébben ajánhatom. 

Budapest, 1918. évi szeptember hó 20-an.
A n d re ich  Já n o s , 

n j .  m in is z te r i  t a n á c s o s .

5* HAZAIHIREK. ^
Ország Róbert kitüntetése. Ország Róbertnek, a 

Magyar Bank ügyvivő igazgatójának és törvényes 
utódainak a király a mezőgazdasági gépipar terén 
kifejtett működésének elismeréséül a magyar nemes
séget a „máriabesnyői“ előnévvel díjmentesen ado
mányozta.

Slovig János aninai bányamester kitüntetése.
Őfelsége Slovig János, a szabadalmazott osztrák- 
magyar államvasuttársaság aninai kő szén bányászatánál 
alkalmazott bányamesternek, aki már a múlt év 
augusztus 5 ikével teljes negyven éven át állott ezen 
vállalat szolgálafában, a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozta. A kitüntetés átnyujtása szép ünnepség 
keretében augusztus 17-én az első számú légaknán 
történt az egybegyült tisztviselők, altisztek és munká
sok jelenlétében

A nyolcadik magyar hadikölcsön eredménye. A nyol
cadik magyar hadikölcsönre vonatkozó eljárások a 
hivatalos aláírási helyeknél még nem nyertek ugyan 
végleges befejezést, az eddigi elszámolásokról, valamint 
a hivatalos aláírási helyek bejelentéseiből azonban 
megállapítható, hogy a kölcsön a pénzintézetek részéről 
átvett 950 millió korona névértékű 5°/o o< m agyar 
királyi állami pénztárjegyek hozzászámitásával 3860 
millió koronát meghaladó névértékű címletek elhelye
zését eredményezte, usry, bogy a nyolcadik magyar 
hadikölcsön eredménye több mint 300 millióval haladja 
meg a hetedik hadikölcsiiniioc valamennyi korábbi 
hadikölcsönt lényegesen túlszárnyaló eredményét.

A hadügyminiszter és a földgáz. Az erdélyi 
földgázvezeték kiépítését eddig a hadügyminiszter 
lehetetlenné tette, mert nem volt hajlandó a gázveze
tékhez szükséges vasanyagot kiutalni. Most a had
ügyminisztérium megbízásából Stange főmérnök és 
Bergmann vezérkari százados Kolozsvárra érkezett 
és megvizsgálta, hogy a földgázzal való fűtés jelent-e 
nagyobb fütődnyagmegtakaritást. A vizsgálat kedvező 
eredménye alapján a hadügyminisztérium lépéseket 
készül tenni a németországi csőgyáraknál, hogy a 
csöveket bocsássák a Földgáztársaság rendelkezésére.

A petróleumfinomitók kényszerszindikátusának 
augusztus 23-ára tervbe vett megalakulását szeptem
ber közepére halasztották.

A szénárak emelése Németországban. A rajna- 
westfáliai szénszindikátus megszerezte a kormány 
hozzájárulását, hogy szeptember 1-től kezdődője^ 
tonnánként két markával emelje a szén irányárait. 
Ehhez járul még a 20%  os adótöbblet, úgy hogy a 
szén ára adóval együtt két márka 40 pfenninggel 
fog emelkedni. Az áremelést a munkabérek emelke
désével indokolják.
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A gróf Csáky-fale vasgyár budapesti telepe. A
gróf Csáky László prakfalvi vas- és acélgyár r.-t. 
tudvalévőén nagy ipartelepet építtetett Budapesten. 
Az ipartelep építkezései értesülésünk szerint már tel
jesen befejeződtek és az uj gyárban az üzemet is 
megkezdték.

Közgyűlések. Szeptember 6 án Magnesit Ipar és 
Bányászati R észvénytársaság; — szeptember 7-én 
Mara Magyar Gépolaj- és Vegyészet-Ipar r .- t .; — szep
tember 11-én Bihar-Szilágyi Olajipar r .- t .; W orthug- 
tun Szivattyugép r.-t.; — szeptember 14-én Magyar 
Tőzeg- és M űtrágyagyár r.-t.

A petróleumipar külföldi Ü2letei. A petróleum- 
vállala'ok részvényei iránt nagy az érdeklődés a bécsi 
tőzsdén és ezt az érdeklődést természetesen nyomon 
követi a kurzusok emelkedése. Ennek magyarázatául 
nem csupán a petróleumtermékek legutóbb történt 
hatósági áremelését hozzak fel, hanem hivatkoznak 
azokra a tárgyalásokra, amelyeket a nagy osztrák 
peiróleumválla'atok vehetői egyik semleges allam kor
mányával — állítólag Hollandiával — folytatnak igen 
tekintélyes mennyiségű petróleum termék exportálásáról.

A Máv. bevételeinek emelkedése Az államvasutak junius 
havi szállítási bevételei egy ideiglenes megállapítás szerint 
összesen 70,566.700 koronát tettek ki, ami az előző év 
ugyanezen időszakában elért -50,454 514 koronával szemben 
20,112.186 koronával több. Összes szállítási bevétel volt 1917 
ju lius 1-től 1918 junius végéig 757,412.897 korona, a mult év 
ugyanezen időszakában elért 581,603.3.54 korona bevétellel 
szemben 176,409.543 keronával több. A többletből 110 millió 
korona esik a személy-, katona- és podgyászszállitásra és 
66 millió az áruszállításra.

Az ásvanyolajipari szövetséget ellenőrző bizottság.
A kereskedelmi miniszter az ásványolajipari bizottság 
ellenőrzésére tárcaközi bizottságot alakított, amelynek 
elnökévé Kallós Bertalan műszáki tanácsost, tagjaivá 
Novak Tivadar, műszaki tanácsost Ullmann István dr., 
és Gally Kálmán dr. miniszteri osztálytanácsosokat 
nevezte ki.

Romániai szénbányák német bankok kezén. Isme
retes, hogy Disconto-társáság a Bleichrőder bank
házzal együttesen egész sereg barnaszénbányát és 
még fel nem tárt nagy szénterületeket vásárolt össze 
Romániában. A román kormány is megkezdte most 
a besíarábiai Polgradon lévő barnaszéntelepek fel 
tárását. A németek romániai szénüzletét a fentemlitett 
német tőkések által alapított Banca Generale Romana 
bukaresti pénzintézet fogja vezetni. A németeknek 
az a legfőbb törekvése, hogy e szén'erületekről minél 
hamarabb elláthassák szénnel Romániát és ezáltal 
tehermentesítsék Németországot, amely ma egyedül 
kénytelen gondoskodni Romániának szénellátásáról.

Kilencven millió a kisiparosok seg ítésre . A fő
rendiház pénzügyi bizottságának legutóbbi ülésén 
a pénzügyminiszter kijelentette, hogy az ipari hitel- 
szövetkezetek megalapítása már keresztülment a mi
niszteri tanácskozáson és ott elfogadták az ő javas
latát, amely szerint mérsékelt százalék mellett kölcsö
nöket nyújtanak a háborúból visszatért kisiparosok
nak. E hitelműveletre a ány kilencven millió 
koronát szándékszik igénybe iTenni. Az első években 
tőketörlesztésről szó sem lesz, a tőke visszafizetése 
csak akkor következik majd be, ha a kisiparos üzlete 
felvirágzott és ő anyagilag megerősödött.

Ujabb tárgyalások a német szén behozataláról. A
magyar és osztrák kormány megbízottai a német biro
dalom illetéke? hatóságaival időről-időre folytatott tár
gyalásokon állapítjuk meg azt a szén m en n y isé it, 
«melyet Németországból a monárhia két állama havon
ként importálhat. Ezidő szerint havi 640 000 tonna a 
kontingált szénmennyiség, amely bizonyos kulcs sze
rint kerül felosztásra Ausztria és Magyarország között. 
E hónapban lesz Berlinben ujabb tárgyalás a kontin
gens megállapításáról. Ugyanekkor fogják megállapí
tani azt is, hogy Németország milyen mennyiségű 
galíciai nyersolajtermékre tart igényt.

Aü angol széntermelés csökkenése. 1913-ban 
287 millió tonna volt az angol széntermelés, amiből 
100 milliót exportáltak; 1917 ben — amint az 
Economist irja — csak 248 millió tonnát termeltek 
és 46 millió tonnát vittek ki, úgy, hogy a termelés 
14 százalékkal, a kivitel 54 százalékkal ment vissza. 
Jelenleg még rosszabb a helyzet, amennyiben 70.000 
bányamunkásnak ujabb berendelése katonai szolgá- 
1 itra 20 millió tonnával fogja továbbra apasztani a 
termelést. Minthogy a belföldi szükséglet legalább 
210 millió tonna, azért kivitelre c*ak 18 millió tonna 
marad, bár Franciaországnak egymagában 20 millió 
tonna a beviteli szükséglete. Igen nagy nehézséget 
okoznak a gyakori sztráikok. A legutolsó béremelések 
két és fél shillinggel drágították meg egy tonna szén
nek az arát.

A cseh ipar szénhiánya. Prágából jelentik, hogy 
Csehországban a gyáripar egyre fokozódó nehézségek
kel küzd a szénhiány miatr. A csehországi kereske
delmi és iparkamarák most közös ankétet tartottak 
Prágában a szén hiány okozta bajok szanálásának meg
vitatása céljából. Az ankét eredményéhez képest Cseh
ország kamarai memorandumot intéznek az osztrák 
közmunkaügyi miniszterhez, amelyben a többi közt a 
szénelosztás intézésében is részt követelnek.

A Klíma-féle bánya-kohómüvek és vegyészeti gyár r.-t. (Pernek)
1917. évi mérlege 700.000 korona alaptőke mellett 6860 ko
rona tiszta nyereséggel zárul, szemben az előző évi 690 
korona vesztéséggel.
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Felemelik a  cement árát Németországban. A 
német cementgyárosok egyesülése elhatározta, hogy 
a cement árát felemeli. Az árak felemelését a szén 
drágulásával és a kedvezőtlen eladási lehetőségekkel 
indokolják. Az uj árak folyó évi október hó 1-én 
lépnek életbe.

A pe'ró'e'jmterirékek árinak emelkedése. Minthogy az 
osztrák kormány hoszszas tárgyalások és alkudozások után 
belement a nyersolaj árának felemelésébe — 44 korona az 
uj hatóságilag1 megállapított ár — előrelátható volt, hogy 
egyes petróleum termék ele eddig érvényben volt árait is 
revideálni fogják éa felemelik. Bécsi lapok éltes ülése szerint 
a világításra használt petróleum gyári ára nem változik, 
marad 36 korona, de a deiailforgalomban ennél is lesz va
lami csekély áremelkedés. Léuyegesen drágább lesz a benzin, 
m ert átlagára, amely eddig 36 korona volt, jövőben 64 korona 
lesz. A gázolaj ára az eddigi '20 helyett 33 korona.

Csehország érceit is Németországban dolgozzák fel.
Az utóbbi jdőbeu Csehországban sok régi elhagyott 
bányát helyeztek üzembe. így  különös lendületet vett 
a háború alatt a W olfra m -é icek  kiaknázása. Mi ebből 
háború előtt számottevő termelés nem volt, most csak 
a zinwaldi bányakerületben 930.000 métermázsát tesz 
ki a Wolfram*érctermelés. Az egesz mennyiséget, ki
vétel nélkül, németországi gyárakban dolgozzák fel. 
Az osztrák-magyar valuta megromlását sok egyéb ok 
között az a nagyúri közöny is okozza, amivel mi Lajtán- 
innen és Lajtán-tul beletörődünk, hogy legfontosabb 
ipari nyersbnyög8inkat külföldre vigyék ki, mig a kész
árut, — ez esetben a fontos szükséglétét képező fémet 

óriási árban és fontos kompenzációk ellenében va
gyunk kénytolenek a szövetségesektől és a semlege
sektől visszavásárolni. A megvár bauxitnak, amit a 
Hitelbank és a Kero&kedelmi Bank luvaióznak ki fel
dolgozatlanul küllőidre, méltó társa a Wotfram-érc 
Csehorszagban.

A Magnesit-ipar és bányászati r.-t 1917. évi mérlege 1 
millió korona alaptőke mellett 87.372 korona tiszta nyereséget 
ért el, szemben az előző évi 55.943 korona veszteséggel.

Az osztrák cukorgyárak szénellátása. Az osztrák 
cukoríparosok a cukorközponttai egyetértőleg bead
vánnyal fordultak a kormányhoz, hogy a cukorgy-árak 
széí'szükséiiletének rendszeres és normális fedezeséről 
az 1918—19-iki kampány egész tartamára gondoskod
jék, nehogy a gyártási üzemben fennakadás álljon elő. 
A gyárak még azt is fölemlítik, hogy a kedvező cuaor- 
répatermés következtében az üzemek foglalkoztatása 
az uj kampányban jobb lesz és igy csak a kiutalásra 
kerülő szén menny iségi ől függ, hogy a fogyasztás ked
vezőbb ellátásban részesüljön.

Bányatermelés Ausztriában. 1915-ben 58.811 méíermázsa 
fémrezet termeltek. A vasérctermelés 55,469.085 métermázsa 
volt 23,730.492 korona értékben. Nyers vastermelésre 21 vál
lalat közül 12 volt üzemben, amelyek 28 nagy olvasztóban 
14,293.884 métermázsa nyersvasat nyertek. A nyersvasterme- 
lés értéke, a witkowitsi mü kivételével 97,704.583 korouát 
tett ki. Fém ólmot 5 vállalat 282.481 méter mázsát produkált 
20.653 086 kt» ona értékben. A cink termelés 94.723 métermázsát 
tett ki 7.628.888 korona értékben. Ezenkivül nyertek 156 méter
mázsa ónt 47.760 korona, 125.522 métermázsa antimonércet 
446.255 korona, 116.67 métermázsa uránércet 596.361 korona, 
31.607 méíermázsa kénérckt 69.002 korona, 199.263 magánércet 
484.894 korona, 326.366 métermázsa grafitot 1,358.882 korona, 
232.56U métermázsa ahiminiuércet 162.805 korona, 460 méter
mázsa asz falt követ 4000 korona és 8904 métermázsa ásvány- 
íestéket 70.849 korona értékben.

A Hungária Bank r.-t. megvette Valkó  Mihály göl- 
nicbányai vasgyárát ós Valkó János gölnicbányai lánc
gyárát.

Cégjegyzési hírek. Kaszab-féle csavar- és vasár úgy ár 
r.-t. Vészi József ós Bihari Mór dr. igazgatósági tagjainak 
ebbeli minőségét és cégjegyzési jogosultságát bejegyeztette. 
Faszén-központ r.-t, Neumann Hermán igazgatósági tagját 
és Luftschitz István társasági tisztviselőjét a cégjegyzékből 
töröl telte.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die oberschlesi&chen Kohlenlieferungen an Öster
reich Ungarn. Von unterrichteter Seite wird mitgereilt, 
dass das vertraglich festgelegte Lieferungskontingent 
oberschlesischer Kohle an die Monarchie 640.000 
Tonnen beträgt. Hervon erhält Österreich 416.000 
und Ungarn 224.000 Tonnen.

Eisen- und Stahlwerke Hösch A.-G. Aus Dortmund 
wird telegraphiert: In dieser Tage abgehaltenen des 
Aufsichtsrates der Kisen- und Stahlwerke Hnsch A.- 
G-. vorselegte Abschluss pro 1917—18 weist einen 
Rohgewinn von 27.630.549 gegen 27,686.018 Mark im 
Vorjahre auF. Hieraus sind 3 064.743 Mark an Kriees- 
gewinnsteuer bezahlt worden. Ferner werden 5.531.335 
(4,014 930) Mar« unter Anwendung der bisherigen 
Sätze zu Abschreibungen, sodann 1,500.000 (6,026.572) 
zu Conderabschreibungen verwendet. Der am 26 Ok
tober 1. J . stalifindenden Hauptversammlung soll vor
geschlagen werden, aus dem zuzüglich des Vortrages 
vom Vorjahre per 532 201 Mark auf 18,066.952 (17.529.294) 
sich ste’lenden Reingewinn 3,500 000 (3.000 000) einem 
Rücklas- kon o für Kriegsgewinnsteuer, eine Million 
den Arbeiterversorgungstassen und 200.052 (im Vor
jahre nichts?) der Rücklage für Dividendenerergänzung 
z uz u weisen, zwei Millionen (im Vorjahre nichts) für 
Instandhaltung, 3,500.000 (im Vorjahre nichts) für Ver
luste aus Er/Iieferun^s vertrügen zu b e s t i m m e n  sowie 
eine Dividende von 24 Prozent, das ist 6,720.000 Kro
nen (wie Vorjahr) zu verleiten und der noch Abschlag: 
der satzungsimissigen Gewinnanteile verbleibende Rest 
mit 142 604 (Vorjahr 532.201) Markt auf neue Rech
nung vorzutragen.

Vereinißte deutsche Petrofeumwerke A.-G. Berlin. Die Haupt
versammlung genehmigte ohne Erörterung den Abschluss 
und setze die sofort zahlbare Dividende auf 5 Prozent fest. 
Wie mit geteilt wurde, hat die Verwaltung“ kurz vor der 
Hauptversamm lung einen kleinen Teil der Bruttopr’ozente, 
der etwa den zehnten Teil der Felder ausmacht, auf denen 
die Bruttoprozente ruhen, für M. 160.000 verkaufen können. 
Sie habe sich hierzu entschieden, weil nach ihrer Ansicht 
die gegenwärtige ausserordentlich günstige Konjunktur nicht 
wiederkehren werde. Die Aussichten für das neue Jahr seien 
durch aus zufriedenstellend. Die Verwaltung glaubt, den 
Aktionären auf eine Reihe von Jahren dieselbe Verzinsung 
in Aussicht stellen zu können, wie sie jetzt gewährt w ird ; 
ob darüber hinaus, lasse sich heute noch nicht sagen. Her
vorgehoben wurde noch, dass der dortige Börsenkurs über 
das Erlaubte weit hinausgelle und dass die Verwaltung 
diesen Treibereien vollständig fernstehe.
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