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A bányamentés tizparancsolatja.
A bányamentés kétségtelenül egyik legnehezebb 

feladata a bányamérnöknek.
Az eredményes mentés alapföltétele a jól kikép

zett mentőcsapát és a jó mentőkészülék. De a jó 
mentőkészülék égymagában még nem elég. Szüksé
ges, hogy a jó mentőkészülék raktározása és hasz
nálata olyan szigorúan megtartott szabályok szerint 
történjék, amelyék megfelelnek a mentőkészülék 
természetének:

A bányamentés története nem egy olyan halálos 
Idfflenetélü; mentési balesetet jegyzett föl, amelynél 
a- szerencsétlenséget a nem helyesen kezeit és kellően 
ellen nem őrzött mentőkészülék okozta. Hogy ezek
nek a baleseteknek elejét lehessen venni, az United 
States-Bureau-of’M ines*) bányászok részére egy a 
mentökészülék raktározására és használatára vonat
kozó szabályzatot adott ki, amelyet, bár 11 pontból 
40:» röviden a bányamentés tizparancsolatjának ne
vezhetünk : "r

I. A használatban nem lévő mentőkészüiéket 
gondosan meg kell tisztítani, ellen kell őrizni, por
mentes és meleg gőzvezető csőtől távoleső helyen 
kell raktározni.

II. Minden mentőkészüléket működésére vonat
kozólag legalább minden héten egyszer meg kell 
vizsgálni.

III. Egy földerítő, vagy mentőcsapat legalább is 
hat emberből álljon.

IV. A robbanást szenvedett bányába való le- 
menetel előtt kétségtelenül meg kell győződni arról, 
hogy a mentőkészülék teljesen meg van-e töltve

és hogy friss, használatlan regeneráló töl- 
; van-e? Azután nézz utána a következő dol-

1. Vizsgáld meg, hogy a cirkulációs rendszer 
zár-e ?

2. Vizsgáld; meg, hogy a sisak, arcmaszk, vagy 
szájdarab légmentesen zárható-e?

3. A vizoszlopos nyomás és szivásmérő készü
léket kössed össze a belélegző és kilehelő csőhöz és 
győződj meg a nyomás és légritkitás nagyságáról. 
Ennek 8 — 10 cm.-ternek kell lenni.

4. Csatold a belélegző csövet a mérő zacskó
hoz és figyeld meg az egy perc alatt keringő levegő 
mennyiségét. Ennek 50 liternek kell lenni. '

5. Nézz utána, hogy minden összekötő rész 
szorosan legyen összeillesztve.

6. Olvasd le a manóméiért. Az oxigénpalackok
nak teljesen töltve kell lenniük és a manometernek 
a Wesífalia, Fleuss és az 1907. évi Draeger készü
léknél 120 atmoszférát kell mutatnia; az 1910. évi 
Draeger-készüléknél 150 atmoszférát.

7. Helyezd a mentőkészüiéket a mentőre.
8. Eresszed a készülékbe az oxigént.
9. Vizsgáld meg a biztositó szelepet, hogy he

lyesen működik e ?
10. Egy kis helyiségben égess ként és mindenik 

mentőnek készülékét vizsgáld meg a bányábaszállás 
előtt, hogy légmentesen van-e zárva a külső levegőtől?

V. A már egyszer használt regeneráló tölténye
ket el kell távolítani a készülékből és használat után 
azokat szét kell rombolni.

VI. A bányából, amelybe földerítés céljából 
lélekző készüléket viselő mentőcsapat száll le, az 
elektromos áramot kapcsoltasd ki.

VII. Földerítő munkálatoknál az ut jelzésére 
kötelet vagy zsinórt huzz magad után; különösen 
tedd ezt egy bányatüz után.

VIII. A mentőcsapat minden egyes tagjánál le
gyen csavarkulcs.

IX. Ha a bánya levegője 35° Celsius és párával 
telített, benne lélekzőkésztilékkel nem szabad dol
goznod.

X. Ne késlekedj a mentőkészüléket használni, 
mihelyt észreveszed, hogy a levegő rossz.

Ne légy izgatott.
Mentőkészülék használatánál a következő három 

óvóintézkedésre kell ügyelni: Vigyázz, hogy a lélegző
zsák tele legyen, ügyelj, hogy a szájdarab zárva legyen ; 
el ne feledd az oxigénpalackot kinyitni.

Ha ezekre a szabályokra a mentőcsapat ügyel, 
ugy elejét veheti azoknak a szerencsétlenségeknek, 
amelyeknek eddig már több mentő áldozatul esett 
azért, mert a fenti elemi óvintézkedéseket nem tartot
ták meg.

Egymagában nem elég a jól kiképzett mentő
legénység és a kifogástalanul működő mentőkészülék, 
azonkívül kell, hogy a fenti jelentéktelennek látszó 
dolgokra is ügyeljen a mentőcsapat, de különösen 
annak vezetője.

Nem lesz tehát felesleges, ha a mi mentőállomá
sainkon is észben tartják mentőink a bányamentésnek 
ezt a tizparancsolatját.

*) Miners Circular, No. 4. ..The Use aad Care ol'Minc- 
resoue Breathing Apparatus By James \Y. Paul.
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Hőseink. A stanizsai „Albini“ aranybánya vállalat

ból bevonultak Mihes János, Orb János a Tivadaré, 
Tuhutiu Illyés. Ávrám János a Gerasniié, Branoa Jó 
zsef, Devian János, Forduin Miklós, Filipas István, 
Gábor Lázár, Mát in Pé’er, Xelega Alexander, Anoa 
István, Truita Simon, Ursa János a Tanarzé, Trief 
György, Marx György, Marniecsc Avrám, Marniecse 
Péter, David Gavrila, Trief Vazul, Galdon Simon, 
Sortan János, Tódéra s János.

Hősi halált halt Marcus Simon az északi harctéren.
Megsebesültek Flórián Miklós ész. harctér, Cra- 

cziun János ész. harctér, Bota Péter ész. harctér, Branea 
György, Braciun János súlyos, ész. harctér, Craciun 
Avrám súlyos, ész. harctér, Campián János súlyos, 
ész. harctér, Craciun János súlyos, ész. harctér. Mar
ni czesz Avrám lábai megfagytak, esz, harctér, Onea 
Gavrila súlyos, ész. harctér, Pascan Gerő súlyos, 
esés folytán Déván, ü rsa  János déli haic-tér, Nicula 
János súlyos déli harctér, Oarolea András ész. harctér, 
Tirzin Péter súlyos, ész. harctér, Mihalenu János súlyos, 
déli harctér, Mihalenu Miklós déli harctér, Trief János 
ész. harctér, Grozav Péter ész. harctér, Marcus Péter 
lábai megfagytak, ész. harctér, Czelin János súlyos, 
ész. harctér.

Hadifogságba k e r ü l t e k : Furdum György orosz 
fogság, Craciun Péter állítólag orosz fogság, Marcus 
János orosz fogság, Orb Avrám orosz fogság, Stancu- 
Icsz Miklós orosz fogság, Trief János áll. orosz fogság. 
Hendvaa János orosz fogság.

A Leszámítoló Bank zárszámadása. Egyik leg
első, de üzlctkezelése tekintetében mindenesetre leg
előkelőbb pénzintézetünk, a Magyar Leszámítoló- és 
Pénzváltóbank most tartotta közgyűlését. Olyan soha 
át nem élt viszonyok között, amilyenekben a mon- 
árkia a világháború folytán hányódik, oly magas 
nívón, oly sikerdusan vinni egy akkora intézet üzlet
menetét, mint amilyen a Leszamitolóbank s emellett 
szigorúan ragaszkodni ennek az intézetnek szinte a 
vérébe átment hagyományossá vált elegáns üzlet
politikájához ez mutatja leginkább, hogy a Leszá- 
mitolóbank vezetése avatott kezekben van s éppen 
ez a tiszteletreméltó üzletpolitika biztos garancia 
arra, hogy a háború elmúltával megtenni gyümölcseit 
a Leszámitolóbank nemes önfeláldozása. A közönség, 
amellyel szemben a bank a háboru-okozta sivár pan
gást soha se aknázta ki, páratlan bizalommal mél
tányolja a bank szép üzletelveit, teljes bizalommal 
fordul hozzá s a tőkeelhelyezés tekintetében szívesen 
keresi fel. Ez a Leszámítoló Bank ereje, ebben rejlik 
páratlan tekintélye, ebből magyarázható ki az a tény
leges rokonszenv, amellyel a közönség erről a bank
ról mindenkor megemlékezik s amelynek szinte 
lehetetlen, hogy más szakassza le gyümölcsét. Elvégre 
ez a bank nem úgynevezett „állami bank“, nem 
bankárja az államnak s nem is áll sürü s állandó 
üzleti viszonyban az állammal s igy az állami gon
doskodás ezernyi előnyeinek nem részese. Nem is 
mutathat fel következésképp nyereségtöbbletet ezek
ben, ebben a gazdaságilag teljesen meddő esztendő
ben. Ámde éppen ez a függetlensége s a publikum
mal szembeni nyugodt s imponáló előzékenysége 
kelt bizalmat és vált ki osztatlan elismerést. A mérleg 
adatai a következők:

Vagyon : Pénztárkészlet 6,685.207 K, Értékpapir-
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készlet 20,833.383 ZálogL külön bizt-alap értékpapírjai 
5,623.660. Közs. kötv. külön bizt.-alap 3,213.800. N ug- 
dijalsp értékpapírjai 4,022.831. Nyugdíjalap ingat an- 
s?ámlaja 550.000. Tárcában levő saj. záloglev. és közs. 
kötv. 11,623 680. Váltólárca 73,123.481. Külföldi váltók 
és pénzek 682.977. Előleg a lombard-üzletben 
46,382.235. Előleg hadikölcsönre 23,340.636. Társas
vállalati befizetések 11,032 783. Különféle fcdósok 
106,414.243. Záloglevelekben folyósított jelzálogkölcsö
nük 109.934 890. Községi kölcsönök 13,330.357. Bnda- 
posti közraktárak befizetett bérátalánya 7,470 180. Áru
osztályban bizomány- és raktárüziciben igénybevett 
összegek 19,245.012. Ingatlan-számla 2,750.000. Fiókok 
ingatlau- és föl szerelési számlája 306.413 K. Összesen 
406,565 774 K. Teher: Részvénytőke 50.000 K. Tarta
léktöke 10,396.011. Külön tartalék 2,264.722. Budapesti 
Közraktárak törleszt, számla 1,817.741. Nyugdíjalap 
5,334,611. Elfogadvány-számla 28,520.200. Betétek 
takarékkönyvecskékre, csekk- és folyószáml. és pénz
tárjegyek 165,265.723. Itadikölcsönszámla 49,036.096. 
Különféle hitelezők 25,942.444, Forgalomban levő zá 
loglev. 110.485.978. Forgalomban lévő községi kötvé
nyek 13,429.900 K.

Nyereség- és veszteség-számla. Tartozik Tiszti fize
tések és drágasági pótlékok 1,645.960 K. Költségszámla 
769. i lo  K. Hadísegitség-költségszámla 254.659 K. É rték
papír- és társasvállalati számla 1,029.191 K. Behajtha
tatlan követelések leírása 792.275 K. Leírás a felszerelő- 
számlán 30.684 K, Adó-számla 620.802 K. — Követel 
Nyereségáthozat az előző évről 820.277 K. Kamat* 
számla 4,914.737 K. Jutalék és bizomány 1,236.828 K. 
Nyoreség külföldi váltókon és pénzeken 170 376 K, 
nyereség a íiókintézeteknél 450 709 K, Jövedelem az 
áruosztály különfélo vállalataiban 355.798 K. Nyereség 
a jelzálog és községi kölcsön-üzletben 601.252 K. I láz- 
jövedelem 112 230 K. Nyereség a budapesti Közrak
táraknál 503.4S0 K.

Szállítás. Vastetőszer kezet. Az offenbachi kir, vas
úti építészeti hivatal az Offenbach állomáson építendő 
tárház vastetőszerkezetének szállítására nyilvános pá
lyázatot hirdet. A pályázati feltételek két márkáért 
posta utján megszerezhetők. A rajzok az építészeti 
hivatalnál megtekinthetők. A pályázó cégek az ajánlati 
érték 5%-ának megfelelő bánatpénzt tartoznak le
tenni, mely összeg a munka odaítélése után a szer
ződő vállalkozó által 10°'o-os biztosíték'a egészítendő 
ki. Az ajánlatok április 10-éig küldhetők be.

A fém ek rek v irá lá sa  Ausztriában. A Wiener Zeitung 
egyik legutóbbi számában közli a 1 ad sereg részére 
rekvirálandó fémek rekviziciós árát. Ezek száz kilo
grammon kint a következők: (Jj réz, amely arzén és 
és antimónmentes 275, ócska réz 255, könnyű jéz és 
bronz telefondrót 235, tölténygyártásból maradt sárga
rézhulladék 200, kilőtt töl tény hüvely 180, öntött sárga
réz 150. nikkelezett rézhulladék 125, különböző ócska 
rézmüvek 190, bronz-rosta 170, uj alumínium-kohó 
300. a’uminium-forgács 200, uj (tiszta) nikkel 700, 
nyers nikkel (90 százaléknál több nikkel-tartalommal ) 
600, nikkel-forgács 350, cin (99 százalékos) 850, ólom 
5S —65 korona. A hadicélokra rekvirált fémek átvéte
lére bizottságokat alakítanak Bécsbcn, Grácban, P rá
gában és Salzburgban és ezek cimére legkésőbb már
cius 27-ig el kell az árut szállítani. Nem kell továbbí
tani 1. azokat a hulladékokat és ócska anyagokat, 
amelyeket a tulajdonosok saját üzemükben dolgoznak 
fel; 2 . azokat az alumínium-készleteket, amelyre juliu 3 
végéig szükség van ; 3. azokat a fémeket stb.^ amelye
ket az üzem fentartásához szükséges kijavításokra 
akarnak július 31-ig felhasználni.

Röntgen apparátus a marosujvári bányakórházban
Mint benünnket értesítenek, a marosujvári bánya
kórházban a napokban helyezték üzembe a Vörös 
Kereszt-Egylet által adományozott Röntgen gépet. 
Ezzel az adománnyal a kórház a modern gyógyá
szati tudománynak egy olyan eszközéhez jutott, mely
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csak a klinikák és nagyobb kórházaknak van a bir
tokában és igy a bányakórház eddigi hasznos működé
sét még jobban érvényre bírja hozni,

Gyárosok tanácskozása. A Magyar Gyáriparosok 
Országos Szövetsége  igazgatósága a napokban ülést 
tartott és elhatározta, hogy a Szüvétség idei közgyű
lését május hónapban tartják meg. A közgyűlésen 
Chorin Ferenc dr. elnöki megnyíló beszéde és a Szö
vetség működéséről szóló jelentés előterjesz'ése után 
Hegedűs Lóránt dr. alelnök fog előadást tartani Jövőnk 
címmel. A 37—42 éves népfelkelők sorozása alkalmá
ból a Szövetség felterjesztésben fordult a kereskede- 

fi  miniszterhez az ipari üzemek fentartására 
felmentések érdekében. A Magyar Gazda
átirattal fordult a Szövetséghez, hogy az 

visel etek közösen indítsanak akciót a háború* 
^ i i  elesettek hátramaradottainak és a rokkantak járu- 
í§£ainak megfelelő felemelése és az' örökösödési illeték 
fléngedése érdekében. A Szövetség az elnök indítvá
nyára elhatározta, hogy a humánus és szociális szem
pontból is nagyfontosságu kezdeményezést a maga 
részéről melegen pártolja. Grátz Gusztáv dr. ügy vivő- 
igazga’ó ezután bemutatta a kereskedelmi miniszternek 
a leiratát a Szövetség előtörj észt ésér ej amely bon az 
ipari gócpontok liszttel való ellátásának fontosságára 
hivta fel a kormány figyelmét. A miniszter arról érte
sítőit» a Szövetséget, hogy a Szövetség kérését pár- 
tolóan áttette a fold-mvelési miniszter úrhoz. Elhatá
rozta. az igazgatóság, hogy felterjesztéssel fordul a 
kormányhoz, hogy már most dolgoztassa ki a háború 
befejezése után létesítendő beruházások programmját, 
miáltal az átmenet a normális £a daságí viszonyokra 
simábban történhetik meg. Végül Kovács Arnold, a 
Szövetség tarifairodájának vezetője tájékoztatta az 
igazgatóságot a m. kir. államvasutak néhány legújabb 
tárifális intézkedéseiről.

Közgyűlések. Gadl István reszelőgyár részvény- 
társaság április hó 2-án tartja meg rendkívüli köz- 
gyűlését. Napirendjén csakis az igazgatósági tagok 
Választása szerepel. — Részvénytársaság Erősáramú 
Elemek Gyártására, április 8-án tartja meg III. évi 
rendes közgyűlését a következő napirenddel: 1. az 
1912. üzletévre vonatkozó zárszámadások előterjesz
tése* 2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelen
tése az 1912. üzletév és zárszámadások tárgyában.
3. Határozathozatal az 1912. üzletév zárszámadásai 
és az igazgatóság és felügyelőbizottság ezek iránt 
előterjesztett javaslata tárgyában. 4. Határozathozatal 
az igazgatóság és felügyelőbizottság részére adandó

felmentvény tárgyában. 5. Határozathozatal a rész
vénytársaság felszámolása tárgyában. 6. Felszámolók 
megválasztása. 7. A felszámolók évi dijának meg
állapítása. 8. A felügyelőbízottság tagjainak meg
választása. 9. A felügyelőbizottság tagjai évi dijának 
megállapítása.

A Dimagőzhajózási Társaság közli, hogy Dunaszekc-ső 
állomáson a. hajók már kiköthetnek.

Porosz szénbehozatal a monárkiába. Berlini jelentés 
szerint a legutóbbi kibocsátott szénkiviteli tilalom Ma
gyarországra és Ausztriára nem vonatkozik. A német 
vámhivatalok utasítást kaptak, hogy a moná rkiáb* 
irányított szénküldeményt akadálytalanul átbocsáthat- 
ják. Ellenben teljes szigorral érvényes a szénszállítás 
tilalma Olaszországra, Svájcra, az északi országokra 
és a Balkánra nézve, ahova csak külön hatósági en- 
gedelemmcl lehet porosz szenet kivinni.

A gázgyárak vegyiterméke, A hadicélra felhasznál
ható ammoniákos vizet és kénsavas ammoniákot elő
állító koksz* és gázgyárak további üzemére vonatko
zóan a kereskedelmi minisztérium a következőket teszi 
közzé Azok a gyárak, amelyek nyers gázvizüket 
eddi* értékesítés helyett a csatornába enged’ék, vagy 
a környékbeli mezőgazdáknak engedték át, gázvizüket 
további intézkedésig ezután is uiongedbetik, vagy a 
gazdáknak átengedhetik. Azok a gyárak, amelyek ed
dig kénsavas ammoniakot állítottak elő, további 
intézkedésig gázvizüket földolgozhatják kénsavas 
ammoniakká, de az előállított kénsavas ammo
niakot tartoznak a gyárban elraktározni. Azok a gyá
rak, amelyek eddig a nyers ammoniak-vizet saját 
gyárukban funényitették, kötelesek e gáz vizet a gyár
ban rendelkezésre álló tartókban elhelyezni. Amennyi
ben valamely gyár raktárai, illetvo gázviztartányai 
megtelnek, tartozik a gyár ezt a körülményt a tartók 
megtelt* előtt legalább nyolc nappal a hadügyminisz
térium 7 P. osztályával Becsbe távirati utón közölni, 
amely a továbbiakra nézve intézkedni fog. Végül ama 
gyárak, amelyek e d d g  a gázvizet m4s gyáraknak ad
ták át, további intézkedésig szálithatják ugyan a nyers
gáz vizet az eddigi átvevőidnek, de erről a hadügy
minisztérium 7 P osztályát haladéktalanul értesíteni 
tar óznak, amely a továbbira nézve intézkedni fog.

Az osztrák cementkartell bomlása. Már foglalkoztunk 
azzal, hogy az ausztriai cementgyárak karleílszerve- 
zeteinek további fentartása kétségessé vált. A magyar 
cementgyárak eladókörzoto, amelyet a vasúti tarifa tett 
rájuk nézve rentábilissá, sok esetben osztrák területen 
egybeesett a kartellben levő ausztriai gyárak kijelölt 
raj ónjával. A kartell cs a magyar gyárak között ennek 
folytán éles verseny keletkezett cs megtörtéül, hogy 
az osztrák érdekeltség kormánya közbelépését sürgetio 
azért, mivel bécsi közmunkánál a versenyképesebb 
magyar cementet használták. Épp azért életbevágó 
probléma a hazai gj árak számára is az uj helyzet,

ES GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és scdronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
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amely a kartell kötelékének megszűntével még* erősebb 
versenyt teremthet. A bomlási folyamat előidézői a 
galieiai cs sziléziai gyárak voltak, amelyek a háborús 
helyzet következtében nem birták kiaknázni egész 
temelőkópességüket. Követelték Mi át a vezetőségtől, 
hogy kvótájukat, amely a megengedett összes terme
lésnek 30 százaléka, emelje fel. Tekintve azt, hogy a 
gyárak adatai szerint a cementfogyasztás a múlt évinek 
negyedére csökkent, az érdekeltek mereven elzárkóz
tak az északi gyárak kérőimé elől, ami most annyira 
élére állította a helyzetet, hogy az 1917 végéig meg
kötött kartellszerződést felbontják. Ez a kartoll egyéb
ként is már csonka volt mivel a déli vidéken fekvő da’má- 
ciai gyárak már jóval olőbb kiváltak a szervezetből

Hirdetmény. 14G/1915. Minthogy az 1890. évi novem
ber hó 22-én 1709. szám alatt adományozott s az itteni 
adományozási könyv VII, kötet 130. lapján néhai 
llarm atta Mátyás dobsinai lakos tulajdonaként beveze
tett íj lói Mátyás védnevü kiilmérték az ált. bányatör
vény 174. g-a ellenére már évek óta üzemen kivül á l l ; 
a kir. bányakapitányság felhívja a bányamű tulajdono
sának jogutódait, hogy jelen hirdetménynek a „Buda
pesti Közlöny” értesítőjében való harmadszori meg
jelenéstől számított 90 napi határidő alatt a bányamű 
tulajdonjogi viszonyát rondezzék s ugyanazon idő alatt 
a bányát müvelesbo vegyék, mivel ellenkező esetben 
az ált. bányatörvény 144. §-a értelmében pénzbírsággal, 
ezt követői cg pedig a bányamű elvonásával fognak 
bűn tettetni. M. kir. bányakapitányság.

Az Ágyugyár kikötője. Az épülő győri Magyar Agyú* 
gyár tudvalevőén arra kérte Győr v rost és a kor
mányt, hogy az ipartelepnek a Dunából elágazó ipari 
csatorcáját, amely a gyár részére kikötőül fog szol
gálni, közös költséggel csinálják meg. A kormány 
tudvalévőén el is vállalti az Ágyugyár e beruházásá
nak lé tezésébő l reá oső részt. Most pedig a belügy
miniszter intézőit leiratot Győrhöz, amelyben hozzá
járul, hogy az Ágyugyár e beruházásából a város
350.000 koronát a saját teihére elvállalhat Minthogy 
a városnak nincs pénze, hogy az elvállalt költséget 
fedezze, az 4gyugyár maga folyósítja kölcsön gya
nánt a város által részére beruházandó összegot a 
városnak, a megfelelő kamat ellenében. A városnak 
természetesen ezzel a körülményes tranzakcióval meg
marad az a joga, hogy a munka végrehajtásánál 
ellenőrizhesse, ho*y a ráíső  kiadás esetleges meg- 
takafitások révén nem lesz-e kisebb háromszázötven
ezer koronánál. A kikötőépités vátlatatba adásának 
intézése azonban az Ágyugyár részvénytársaság ha
táskörébe tartozik.

^ ' k ü l f ö l d í h í r e k . " ^
Angol acélművek állami kezelésben. Több acélművet 

a kormány házi kezelésbe vett. A skót vasművek igaz
gatósága kijelentette, hogy a drá^a szénárak követ
keztében kénytelenek lesznek nagyolvasztóik üzemét 
beszüntetni.

A román petróleum. Románia petroleumtermelése 
nagyjában 1,750.000 tonnára rúg évente, amelyből
950.000 tonna jut kivitelre. Ebből mintegy 90ü/o-ot normá
lis időben a tengeren exportálnak Ivonstancán keresztül, 
de ez az ut most el van zárva. Az export tehát, amely 
már a háború kitörésekor is, de különösen a Darda
nellák elzárása óta lényegesen megcsappant, annyira 
stagnál, hogy a román közmunkaügyi miniszter hir 
szerint elhatározta, hogy Predeálon át naponta 120 wag- 
gon petróleumot fog elszállíthatni.

A belga szénbányászat életrekeltése. A belga szén
bányászat újjáéledéséről számszerű adatokat közöl a 
Frankfurter Zeitung. A belga szénbányák most ha- 
vonkint 32.000 tonnát termelnek, mig békeidőben
80.000 tonna volt a produkciójuk. Összesen 100.000 
munkás dolgozik a bányákban, mig a háború előtt
144.000 volt a dolgozó szénbányamunkások: száma. 
A termelés nincs arányban a munkások nagy számá

val, ami arra vezethető vissza, hogy hetenkint csak
3—4 munkanap van és a munkások közül sok még a 
kezdő és tanulatlan. A belga szén legnagyobb vá
sárlója természetesen a német had vezetőség. A legtöbb 
vételi megbízás is Németországból érkezik. Egyelőre 
még nagyon megnehezítik a forgalmi viszonyok a 
szén szállítását, azonban a német had vezetőség előzé
kenysége lehetővé fogja lenni, hogy rövidesen teljes 
erővel megindulhasson a szénkivitel.

1915 március 28. (13. szám.)

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UNO VOLKSWIRTSCHAFT.

A k tien gesellsch aft L oew e u. Co. ln der Aufsichts- 
ratssitzungs der Ludwig Loewe u. Co., Aktiengesell
schaft, legte die Direktion den Abschluss des ver
gangenen Geschäftsjahres vor. Der auf den 30 v. 
M. anberaumten ordentlichen Generalversammlung 
soll die Verteilung einer Dividende von 30 Prozent 
gegen 18 Prozent im Vorjahre vorgeschlagen wer
den. Ausserdem soll die Generalversammlung die 
Erhöhung des Aktienkapitals um 2,500.000 Mark 
bescbliessen. Die Aktien sollen den Aktionären zum 
Kurse von 107 Mark angeboten werden. Die W erk
zeugmaschinenfabrik Loewe u. Co. besitzt ein 
Aktienkapital von 7*5 Millionen Mark. Der Wert der 
alten Aktien des Unternehmens ist gegenwärtig auf 
430 Prozent zu shätzen.

Deutsche Erdölproduktion. In Hordorf bei Wend- 
hauson bohrt die Gesellschaft Thonn aus Eschers
hausen nach Erdöl.

Rumänische Petroleumindustrie. Die Regierung wid
met der Exporthebung von Petrolprodukten über 
Pii\ cdal ihre Aufmerksamkeit und sollen täglich 150 
W aggons zur Expediton gelangen. Die OeJvorj^íe 
sollen GOO.OOO Tonnen überragen und alle Reservoirs 
gefühlt sein. — Die in der Industrie angelegten 
Kapitalien betragen für Aktiengesellschaften 390,500.000, 
im Nominalwerte von 515,990 000 Francs, für Syndi
kate etc. 10,000.000, für Bohrgesellschaften 63,000.000, 
dazu kommen noch staatliche Unternehmungen und 
der W ert der Röhren leit ungen mit 24 Millionen und 
erreicht so noch eine halbe Milliarde an Wort. — 
Die Steaua Romana übernimmt die fünfprozentigen 
Hypothekarobligationen der „Aurora“ zum Preise von 
120 Fr. per Obligation (I8V2 Prozent).

Geschäftsaufsicht über eine Metallwarenfabriksfirma 
Das Kreisgericht Teschen hat bei der Kupfer- und 
Metalhvarenfabriksfirma Julius Q.uissek & August 
Geppert in Bielitz die Gescbäftsaufsicht eingeleret. 
Der Status ist noch nicht bekannt. Die Firma bat 
namentlich in Galizien und in Polen grössere Aussen- 
stände. Für die im Eigentum der Firma befindliche 
Eisengiesserei und Maschinenfabrik in Endersdorf 
wurde gleichfalls eine Aufsichtsperson bestellt.
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