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Az nj magyar szénipar.
A világháború alatt, négy éven át, igyekeztek
a régi eredeti iparcikkeket amidőn kifogytak, uj, ú g y 
nevezett pótcikkekkel (Ersatzstoffe) helyettesíteni. Ahány
uj pótcikk ma tényleg van, éppen annyi uj iparág is
keletkezett.
Mint szénbányász, csak az uj széniparágakkal
kívánok e rov^d cikk keretén belül foglalkozni.
Terjedelmes tanulmányom at a műszaki részétől,
a vegyészeti processzus leírásától, a rentabilitás kiszá
mításától, a beruházási feltételektől szintén eltekintek,
mert a gazdasági szaklap részére írom a cikket, mely
nek egyelőre csak az a célja lehet, az érdekelt ipar
társulatokat az uj m agyar ipar irányzatára előre
figyelmeztetni.
Jelenleg csak a szén, a szénpalta, a szénm ara
dékok desztillálójával kivánok néhány szót leirni.
A világháború előtt a széntermelő csak a tiszta
szén termelésére helyezte a fősulyt. A vevő az egész
fogyasztókor, szintén csak feltétlen tiszta és jól osz
tályozott szenet követelte. Az összes bányabeli berurubázások ezen elv alapján voltak engedélyezve
és kiépítve.
Ezen elv szigorú betartása azonban nagyon
növelte a palla és más kiválasztott m aradékok menynyiségét olyannyira, hogy sokszor a bányából termelt
összanyag 40 foka a gorcokra, a hányokra került és
itt vagy elégett, vagy pedig egész óriási hegyeket
képezve, az egész vidéket a fejlődő gázok által m eg
fertőzte. Csaknem 30 éven keresztül én magam is
élveztem ezt a levegőt, amely mindenféle gázzal és
bomlási részekkel im pregnálva volt.
A világháború azonban a takarékos nemzetet még
jobban takarékoskodni tanította. Minden földalatti és
földfeletti kincset a legvégső határig ki kell használni,
igy tehát a szenet és a pallát és más szénhulladéko
kat is. A német vegyész a német bányászt alaposan
kioktatta és megtanította, hogy m iképpen kell a szenet
kezelni, hogy minden része és m aradéka gazdaságilag
m eg legyen mentve és legjobban, legelőnyösebben
ki legyen használva.
A németországi vegyészek és vegyészeti gyárak
saját érdeküket szemelőtt tartva, három évvel ezelőtt
kezdték a gyengébb minőségű szénnem eket is retortákban desztillálni. A desztilláció óriási és igen meglepő sikereket produkált. A szénből és maradékaiból
fejlesztettek :
1. Gázok. A gázokat vagy direkt fűtési célokra
használják és többnyire óriási villamos priraartelepeket
fütenek vele, vagy a gázokat mechanice tisztítják és
munkagépek hajtására direkt használják.
2. Benzin. A benzin nagyon tiszta és Német
országban majdnem kivételesen ezt a benzint a lég
hajók és repülőgépek hajtására használják.
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3. B enzol A benzolt használják tisztítások,
firnisz és kitfgyártásra, rovarok pusztítására, anilinfestékek gyártására, legújabban különösen a haditechnikában nagy szerepet játszik a benzol.
4. Paraffin. A paraffinból gyertyát és stearint
gyártanak, azonkívül fa, hús és gyümölcs konzerválá
sára, mint kenőcs, viaszpapir gyártására, gyufagyár
tásra, vizmentesitési célokra stl?. A leghíresebb telepek
Németországban vannak Halle, Weissenfols és Zeitz
mellett.
5. K átrány. Fejlődik konnyii és nehéz kátrány,
fejlődik továbbá szurok is. A kátrány felhasználása
nag 3'on sokoldalú és többnyire m ár ismeretes.
6. Karbolsav.
7. Koksz.
8. Kén am m óniák.

9. N y e r s o la j , fű tő o la j . Ezt is igen sok esetben
nagy előnnyel használják, legújabban azonban a tengeralatti csatahajók hajtására.
Ezen fűtőolajjal ezen utóbbi fe’használása mellett
gyönyörű eredm ényeket értek el, mert ezen olaj hő
egységekben kifejezve felülmúlja az összes eddig g y ár
tott és a természetben nyert olajféléket Mindezen fentemlített anyagokat a szén, a palla, és a szénm aradvá
nyok desztillálása folytán lehet nyerni. A széndesztilláció az egész bányászatnak uj irányt ad, a létező és
még létesítendő bányaterületek külsőleg és belsőleg
meg fognak változni. Az uj szénipar más nevet fog
kapni. A szénbányászok egyúttal vegyészek is lesznek,
A legsilányabb széntelepek az országban érté
keket fognak képviselni.
A főiskolai és bányaiskolai tanárokat haladék
talanul Németországba kell küldeni, hogy az uj szén
előkészítő viszonyokat tanulm ányozzák és a mi vi
szonyainkhoz aplikálják.
Feltétlenül szükséges azonkívül, hogy az összes
szénbányavállalatok összes szakem bereit az uj tanul
mányokkal, de különösen az eredményekkel m egism er
tessék. Küldjék ki haladéktalanul legjelesebb mérnökeit
és a tőke képviselőit. Ne várjuk be azt az esetet, hogyr
bennünket az idegenek túlszárnyaljanak.
Ha szerény tanácsaim at a tőke és a szakem be
rek követni fogják, egész országunk, egész szénbányá
szatunk rövid időn belül ipar dolgában más képet,
egész uj képet fog mutatni.
A gyakorlati mérnökök készítsenek már mostan
terveket, előirányzatokat, költségvetéseket, rentabilitási
számításokat, gyűjtsenek analíziseket az összes szén
maradékokból. palJákból, mert csak ezek alapján lehet
helyes terveket kidolgozni és a fontos kérdést gyakor
latilag helyesen megoldani.
Mi azt hisszük, hogy ha a szenet kitermeltük,
osztályoztuk és briketteket készítünk az apró szénből,
akkor már készek is vagyunk műszaki feladatunkkal.
Különösen sokat beszélünk a brikettekről. A brikett
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kötőanyaggal vagy kötőanyag nélkül készül A brikett
egy préselt fűtőanyag, azonban nem homogén anyag,
vau neki egy kemény magja, de még keményebb burokja, amely burok a fütőképességet leszállitja, úgy
hogy ezáltal a kalorikus erő és a brikett szabályos
elégése sokat szenved.
Jó lesz, ha a szénszakem berek m ár mostan az
összes uj szénkérdésekot összefoglalják, azokat tanul
mányozzák és az összes m unkaadóknak és tőkecsopor
toknak a legmodernebb szénbányászatot, amely7 a
jövőben valamikor létezni fog, már mostan bemutatják
és leírják.
Cikkemet talán szakszempontból kritizálni lehet,
mert képekkel és számadatokkal kellőleg nem illusz
tráltam, de ha kell és lehetséges lösz, tanulm ányaim at
folytatni fogom.
A n d r e ie h J á n o s ,
ny. m iniszteri tanácsos.
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Legfelsőbb elismerés. A király csepeli Weiss
Manfréd főrendiházi tag és gyárosnak, valamint
törvényes utódainak, a háború tartalma alatt a hadi
ipar terén katonai érdekek előmozdítása körül ki
fejtett tevékenysége által, szerzett érdemei elismeré
séül a magyar bárói méltóságot adományozta.
Kitüntetés. Ő Császári és Apostoli Királyi Fel
sége Reichenauban 1918. évi szeptember hó 16 án
kelt legfelsőbb elhatározásával hosszú szolgálatuk,
példás, odaadó működésük és a bányászat fejlesztése
érdekében szerzett kiváló érdemeik elismerésein Gerő
Nándornak, a Salgótarjáni kőszénbánya részvénytár
sulat központi bányaigazgatójának, Róth Fiórisnak,
a Salgótarjáni kőszénbányatársulat nógrádmegyei báryamüvei bányaigazgatójának és Winklehner János
nak, ugyanezen kőszénbáiiya részvény társulat zsilvölgyi bányamüvei bányaigazgatójának, továbbá Tiles
János, a Magyar Általános Kőszénbánya részvénytár
saság tatabányai bányaigazgatójának, Hoffmann Ri
chard, a Nyugatmagyarországi kőszénbányatársu'at
nyitrabányai bányaigazgatójának, Krizko Bohus, az
Urikány-zsilvölgyi magyar kőszénbányafársulat lupényi
bányaigazgatójának, Farkas János, a Felsőmagyar
országi bánya- és kohómü részvénytársaság összes
bányái műszaki igazgatójának, Gianone Virgil, a
Dunagőzhajózási Társaság pécsi főbányafelügyelője
és helyettes bányaigazgatójának és Krausz Nándor,
a Rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság
rozsnyói főbányagondnokának a
bányatanácsosi
cimet adományozta.
Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter az ál
lami vasgyárak tiszviselői sorába a VI. fizetési
osztály 2. fizetési fokozatában Froster Kálmán fő
művezetőt főellenörré, a VIII. fizetési osztály 3. fize
tési fokozatában Sallay Sándor ideiglenes havidíjas
mérnökgyakornokot segédmérnökké, a IX. fizetési
osztály 3. fizetési fokozatába pedig Zelinger Béla
müvevetőt, Thomesz Dezső, Tóth Béla, Újhelyi Kál
mán, Kuhiska Lajos, Kovács György napibéreseket,
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Brucker Gábor, Szentiványi Rezső, Amrich László,
Feldmann István ideiglenes havidíjas hivatalnokokat,
Madoneczky Mihály és Jancsár napibéreseket hivatal
nokokká nevezte ki.
A vasutak téli menetrendje. A m agyar vasutak téli
m enetrendjének m egállapítása ügyében most folynak a ta 
nácskozások. É rtesülésünk szerint a m agyar királyi állam 
vasutak igazgatósága a most közlekedő gyors- és szomélyvonatokat a tél folyamán is fenn szándékozik tartani. Az a
liir, mely szerint a fiumei gyorsvonatpárt a vasút igazga
tóság be akarja szüntetni, nem felel meg a valóságnak, A
Déli V asut téli m enetrendjén valószinüleg szintén uem fog
nak változtatni. A vasút téli m enetre adj ének ügye egyébbként a napkban fog eldülni,

Uj földgázválialat Kolozsvárott. Kolozsvárról je
lentik, hogy a földgázbevezetés munkálataira a hely
beli pénzintézetek bevonásával egy 10 milliós rész
vénytársasagot készülnek alapítani. Ez a vállalat
fogja lehetővé tenni azt is, hogy a szamosvölgyi
vasutak gázenergiával táplált vasutját villamos üze
művé alakítsák át.
A portlandcement legmagasabb ára. A korm ány
szeptember 28-án kelt és szeptem ber 29-én életbelépett
4242,1918. M. E. számú rendelete értelmében 14 K, de
5000 kgr. vagy kisebb m ennyiség vételénél a fogyasztó
tól 1 K-val m agasabb ár igényelhető. A kereskedő
közvetlenül a gyárból való szállításnál 6 százalék hasz
not számíthat, mig a kereskedő raktárából való eladás
nál számiiható árat a helyi árvizsgáló l.úoUság h a
tározza meg.

Bínyavásárlások. Az osztrák államvasutak brandeisi szénbányáinak eladása ügyében egy érdekcso
porttal tárgyalásokat folytatnak. Még nem dőlt el,
hogy a bányákat bérbeadják e, vagy pedig tényleg
eladják. Az Áliamvasut Társaság előtt két ajánlat
fekszik. Az egyiket két bank, a másikat pedig
északcsehországi textilgyárosok nyújtották be. Az
egyik csoport 22 millió koronát kinál a szénbányá
kért, de a tulajdonos társaságnál egyelőre nem m u
tatkozik vajmi nagy hajlandóság a müvek eladása
irá n t; inkább bérbeadás utján kívánják az üzemet
ügykörükből kivonni. Az osztrák államvasutak a kladnói bányakörzetnek egyik legjelentékenyebb bányái
nak tulajdonosai. Az 1913 iki esztendőben 61 millió
mázsára rúgott a széntermelés, de 1904— 1906. évek
ben 8°/o—6 millió mázsa szenet produkáltak a
telepek.
Torlódás a budapesti pályaudvarokon. A Máv budapest
központi üzletveze tősége, mint az összes budapesti pálya
udvarok felettes szo]gálati főnöksége, néhány nappal ezelőtt
felhívta a közönséget, hogy a Budapestre m egérkezett vas
ú ti szállítm ányok leggyorsabb elviteléről gondoskodjék,
mivel a vasúti rak tárak és a nyílt rakodóhelyek túlzsúfolt
sága m iatt ellenkező esetben kénytelen volna a budapesti
pályaudvarok áruforgalm át beszüntetni. Ezzel az intézke
déssel kapcsolatban most arról értesülünk, hogy az üzletvezetőség Budapest-nyugati pályaudvar állomás áruforgal
m át illetőleg a íekbérm entes rakodási időt korlátozta, ezzel
egyidejűleg azonban a fekbér-illetéket lényegesen felemelte.
Ez az ujabb intézkedés is a m egérkezett áruknak gyorsabb
ütem ben való el fuvarozását óhajtja előmozdítani.

A Zenica vasipari r.-t. október 21-én Bécsben
tartandó közgyűlésén az alaptőkét felemeli 3Va millió
koronáról 6 millió koronára 12 500 drb 200 korona
n. é. részvény kibocsátása utján.
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Uj téglagyár. Vulkán téglagyár r.-t néven
500.000 korona alaptőkével Debrecenben uj tégla
gyári vállalat létesült.
A síén tudományos kutatásának ujabb eredményei.
A Brennkrafitechnische Gesellschaft Berlinben junius 29 én
tartott első közgyűlésén Gentsch tanár bejelentette, hogy a
szénkisérleti állomás kutatásainak eredm ényeit és a szón
heiye3 és tartalékos felhasználásáról szóló népies utmutatá*
sokat legközelebb közzé fogja tenni. Igen érdekes volt
Fischer Ferenc dr. titkos tanácsos, tanár előadása a szón
kutatásának eddigi eredményeiről, am elyben a m üncheni
szénkisérleti állomás kutatásainak főbb eredm ényeiről szá
molt be. A kőszénkészletek eszerint még több ezer évig
elegendők lesznek. A szén helyes használata mellett a szén
ből a petróleum ipar összes term ékeit előállíthatjuk. Hidrogén
addicióval a szenet petróleummá folyósíthatjuk el, oxigén
addicióval pedig oldhatóvá alakíthatjuk. Kivonás utján a
kőszénből körülbelül l°/o olajat és 5—10°/o gyantaszerü
term éket lehet előállítani, m íg a barnaszénből viaszt és
gyantaszerü anyagokat körülbelül 3—30°,o m ennyiségben;
a barnaszénviaszból pedig lepárlással benzolt kaphatunk.
A kőszénlepárlás term ékei a / alkalm azott hőm érsékletek
szerint a legkülönfélébbek. Minél m agasabb a lepárlási hő
m érséklet, annál több gázt, minél alacsonyabb, annál több
kátrányt és olajat kapunk. A nagy m ennyiségben keletkező
fenolok értékesítésének kérdése még m egoldásra vár. A k át
rányból lepárolható szolárolaj a- petróleum nak tökéletes
pótlószere. A szénkisérleti állomás kutatásai alapján az ala
csony hőm érsékleten való lepárlást az összes ném et szénfajtákra célszerűnek mondja.

Magyarország széntermelése.

A pénzügym inisz
térium most készült el a széntermelés kimutatásával,
amely 8z 1918. év első felének eredményét mutatja.
A statisztika szerint M agyarország széntermelése a
múlt év hasonló időszakával szemben csekély emelke
dést jelez. Ugyanis 1917 január 1 tői junius 30-ia: Őszszesen 4253 millió tonna barna és fekete szenet ter
meltek ki, mig ez év első felében a kitermelt szén
m ennyiség 4448 millió Ionná volt Egyes bányakörze
tekben tetemes csökkenés állapítható meg. A pécsi
szénvidék, amely tudvalévőén a Duuagőzhajózási Tár
sulat birtokában van, a tavalyi 452 ezer tonna helyett
most csak 408 ezer tonnát termelt. Hasonló arányok
ban apadt a budapesti és tatai bányarevier termelése,
szemben a sajómeiléki és a zsilvölgyi bányákkal, ame
lyeknek produktivitása emelkedett.

Középgaticiai nyersolajipar r.-t. cég alatt 100 000
korona alaptőkével (250 drb. 400 korona n. é. részvény)
uj részvénytársaságot alakított Budapesten (V., Nádor
utca 3.) a Deutsch lg. és fiai cég. Az igazgatóság
tagjai: Jorisch Adolf, Pirnitzer Imre és Feigel György.

Közgyűlések. Ehrlich Fűtőanyag Kereskedelmi
r.-t. ma, 20 án tartja meg IV. rendes közgyűlését. —
Október 21-én Magyar Rézhengerm üvek r.-t, ezelőlt
Mandoir Gusztáv és Társa XIII. évi, —■ „Resinob Iíló
Olajgyár r.-t. II. évi, — „Pannónia“ M agyar Olaj- és
Petróleum r.-t. I. é v i; — október 24 én RimamuránySalgótarjáni Vasmii r.-t. XXXVII. évi, — I-Iernád völgyi
Magyar Vasipar r.-t. XXIII. évi; — október 31-én
„Benz* M agyar Automobil- és M otorgyár r - t . ; —
november 5 én Szabadalmazott Osztrák-M agyar Á 'lam vasuttársaság rendkívüli közgyűlését.
A petróleumgyárosok szindikátusa igazgatója.
Ismeretes, hogy a petróleumgyárosok „érdekeik" és
a petróleum árának felemelhetése végett a kereske
delmi miniszter égisze alatt „szindikátust^ alakítottak.
A szindikátusnak az igazgatója Koffler Károly dr.,
a Gyosz. titkára lett. Koffler állását Schiller 0;tó dr.,
a Textilgyárosok Egyesülete titkára foglalta el.
Bimax müvek r.-t. c*g alatt egy uj gummipótló
anyag gyártására éa autójavitási in unkák végzésére
400.000 K alaptőkével (2000 drb 200 K n. é. részvény )
uj vállalat alakult B udapesten (IX., Ernő-u. 22).
Cégjegyzési hírek. Beremendi Portlandcement- és
Mészművek r.-t. Lén&rt Jakab igazgatósági tagjának
ebbeli minőségét és cégjegyzési jogosultságát b e
jegyeztette.
Kaláni Bánya- és Kohó részvénytársaság S ik 'ó s s y
József dr. és Márkus Hugó igazgatósáéi tagjainak
ebbeli minőségüket és cégjegyzési jogosultságukat

bejegyeztette.
A Standard Műszaki Kereskedelmi r .- t 1917. évi záró
számadásaiban 1 és fél millió K alaptőke m ellett 312.048 K
tiszta nyereséget m utat ki az 1916. évi 187.480 K-val szem 
ben, ami m ellett 140.000 K t helyeztek tartalékba hadi
nyereségadóra és 120 K-t értékcsökkenési leírásokra for
dítottak.

A Prágai Vasipar kivonul Csehországból. A *P rager
Eisen** — prágai lapok hiradása szerint — tárgyalá
sokat folytat egy cseh bankokból á'ló konzorciummal,
hogy ennek átadja Csehországban levő összes telepeit.
A tárgyalások igen nehezen haladnak előre, mert a
Prágai V asipar állítólag rendkívül magas vételárat kér.
Úgy látszik, a Prágai V asipar teljesen likvidálni akarja
csehországi telepeit és nem lehetetlen, hogy a vállala
tot elhatározásában politikai körülm ények is be
folyásolják.
A Puchwsrke A.-fi. (Gróc), amely f. évi áprilisban emelte
az alaptőkét 4 és félmillió K-ról 6 millió K-ra, uj részvé
nyek kibocsátásával most felemeli részvénytőkéjét 8,100 000
K-ra oly módon, hogy egy konzorcium nak átenged 800.000
K n. é. részvényt, 1,200.000 K n. é. uj részvényt pedig 5 1
arányban 133l,8°/o felárral a jelenlegi részvényeseknek
ajánlanak fel.

FELTEN ÉS GUILLEAUME
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Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. ElektroHtikus
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek,

1918 oKtöber 20. (19. szám,)
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A Sághegyi Bazaltbánya r.-t. (Alsóság) 1917 évi mérlege
5,150.000 K alaptőke és 743.6ÜO K nyers jövedelem mellett
o51.158 K veszteséget m utat ki, szemben az előző évről á t
hozott 12.:}40 K veszteséggel.
Magyarország

közgazdasága 1917-ben. Most jelent meg

rolása, a háborús gazdasági szervezetek ós intézm ények
ism ertetése, továbbá m ajd minden árucikk a lefolyt év
során kialakult árhullám zásának gondos megállapítása.
A kétkötetes mü 700 oldalor Benkő udvari könyv
kereskedés kiadásában jelent meg. A ra 40 korona

Katona Béla legújabb évkönyve, amely tömör, világos és
tárgyilagos áttekintést ad az eseményekben oly gazdag
m ult esztendő gazdasági történetéről. Ez az évkönyv, mely
alaposságával és szempontjainak m agas színvonalával m éltán
sorakozik az eddig m egjelent kötetekhez, ism ét gazgag
tárháza az adatoknak ós fejtegetéseknek, amelyekből m ind
azok, akik a rohanó események között az összefüggést, a
rendszert és a mélyebb értelm et keresik, hasznos tám aszt
m eríthetnek. De emellett az évkönyvnek szorosabban vett
gyakorlati szempontból is igen nagy
jelentősége és a
közgazdasági kérdésekkel foglalkozó hivatalok, továbbá az
üzleti szervezetek könyvtáraiban nélkülözhetetlen forrás
munka, A közgazdasági esem ények és átalakulások felsza
porodása Katona Béla m unkáját
két kötetnyi vaskos
miivé fejlesztette. A szoros logikai összefüggés mellett,
am ely a szerző m unkájában végigvonul, minden fejezet
kerek egészet képez, amely magä ia b eil len ék egy kisebb
tanulm ánynak. Az évkönyv általános része érdekesen és
plasztikusan foglalja össze a lefolyt esztendő főeseményeit.
Katona Béla a m ult év gazdasági fejlődésében legszem be
ötlőbb jelenség gyanánt azt a tényt dom borítja ki, hogy az
állami beavatkozás rendkívüli m értékben m egnövekedett és
ezzel szemben a korm ányzat elerőtlenedett. Katona Béla
ezt term észetesen káros és egészségtelen irányzatnak tekinti
és joggal m utat rá az előbb származó energia pazarlásra,
amei, most a habom ban m egcsökkent energia forrásokra
való tekintettel kétszeresen érzékenyen érezteti befolyását.
Az általi!nos szempontok kidom boritása Után a szerző külön
vizsgálja közgazdaságunk alapvető kérdéseit és az ezekkel
egybefüggő társadalm i és politikai problém ákat, különös
figyelmet szentelve a nem zetiségi kérdésnek és a közigaz
gatási problém áknak. A szerző nem csak a meglevő viszo
nyokat boncolgatja m élyreható okfej-ésével, hanem a jövő
feladatainak megoldása tekintetében is figyelemreméltó ja 
vaslatokat tesz.
A könyv speciális része tizenöt fejezetben részletes
feldolgozást, megvilágítást, sok helyen kritikáját ny ú jtja az
állam háborús gazdasági védőintézkedéseinek, a háborús
törvényei! nek és rendeleteknek, a nemzetközi és A usztriával
közös érdekű ügyeknek, külkereskedelm ünk fontosabb ese
m ényeinek, az állami pénzügyek alakulásának, a jegybankok
és pénzpiac helyzetének, a pénz- és hitelügynek, az érték
tőzsde és a biztosításügy terén felm erült minden jelentősebb
mozzanatnak. Majdnem tíz ivre terjed egyedül az iparról
szóló, iparcsoportonként és iparáganként is részletezett
fejezet, de hasonló részletességgel tárgyalja Katona a k e
reskedelem , mezőgazdaság, közlekedés és szociális ügyek
terén előfordult esem ényeket is. Különösen érdekesek és a
szakkörök legnagyobb ügyeim ére méltók az Ausztriával
közös érdekű, valam int az állami pénzügyeket, a jegybank
és pénz- és hitelügyeket tárgyaló rendkívül gazdag és ta r
talmas fejezetek.
Az évkönyv gyakorlati értékét és nélkülözhetetlensé
gét biztosítja az 1917-ben kiadott rendeletek szabatos felso
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INDUSTRIE UNO VOLKSWIRTSCHAFT.
F im am urány-Salgótarjáner Eisenwerke Aktiengesell
schaft. In der letzhin gehaltenem Direktionssitzung der

Gesellschaft wurde die Bilanz des Betriobjabres 1917/18
vorgelegt und genehmight. Der Gewinn b o tié t K.
15,249.291 80 gegen K 1'7 689.118-94 im Vorjahre. Zu
züglich des Vortrages per K 2,700.486 75 stehen ins
gesamt K 17,949.778 55 zur Verfügung. Die Direktion
hat den Beschluss gefasst, der Genoralversammlung
den Antrag zu stellen, eine Dividende von 19 Prozent
gleich K SS pro Aktie gegen 21 Prozent, beziehungweise K 42 im Vorjahre auszuschütten, der Wert Ver
minderungsreserve für Abschreibungen K 2,000.000
zuzuführen, für zu leistende Streuern K 2.000.OUG
zurückzulegen und nach Abzug der statutarischen
Dotierung des ordentlichen Reservefonds und der Tan
tiemen den Spezialreserfonds mit K 600.000 zu dotieren,
K 500 000 dem Pensionsinstitut der Beamten und K
500.000 der Bruderlade zuzuwenden, K 500.C00 zur
Kreirung eines Pensionsergänznngsfonds der Meister
und Aufseher zu bestimmen K 400.0Ü0 zur Erweite
rung des Likérer Arbeiterwaisenhauses, K 200.000
neuerlich für humanitäre und kulturelle Zkecke zu
widmen und den Betrag von K 2 Millionen 299.853 54
auf das neue Geschäftsjahr vozutragen. Die General
versammlung wird 24. Oktober 1. J. abgehalten.
H ernádtaler Ungarische Eisenindustrie-A ktiengesell
s c h a f t In der der abgehaltenen Sitzung des Direktions-

rates der Gesellschaft erfolgte die Vorlage der Bilanz
für das pro 30. Juni 1. J. abgelaufene Geschäftsjahr,
Der Gewinn beträgt K 4,523.505 76 gegen K 5,440.232 52
im Vorjahre Zuzüglich des Vortra* es aus ue;n Vor
jahre von K 977.121-78 stehen insgesamt K 5.500.627 *54
zur Verfügung. Die Direktion hat beschlossen der
Generalversammlung vorzuschlagen, von dom erzielten
Gewinne eine 12 prozentige Dividende auf das Aktien
kapital per K 12,000 000 gegenüber 14 PrGzent im Vor
jahre zur Verteilung zu bringen, K 1,200.000 für die
Wert Verminderungsreserve und K 1.000.000 als Steuer
reserve zu verwenden und nach Dotierung des Re
servefonds mit K 500.000 nebst Zuwendung von K
200.000 an die Bruderlade und Leistung der Tantieme
erübrigenden K 980.62754 auf neue Rechnung zu
übertragen.
Die Bihar-Szilágyer-Oelindustrie-A.-G. hat in Ge
meinschaft mit der Firma Ignaz Deutsch und Söhne
mit einem S ammkapital von fünf Millionen Kronen
eine Aktiengesellschaft gegründet, um die westlich
der Donau gelegenen Gebiete nach Mineralöl
durchforschen und auszubeuten. Dem Hacdcisminister
wurde eine Denkschrift überreicht, aus der hervor ge nt,
dass die neue Gesellschaft von den oöOOO
Oel, die Ungarns Bedürfnisse ausmachen allein ÍUOOO
Waggons decken will. — Die Generalversammlung*
der Bihar-Szilágyer Oelindustrie-A.-G. hat beschlossen,
den 24. Kupon der Aktien mit 60 Kronen ein zu loser*
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