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A magy. kir. állami szénbányák 
központi igazgatója.

Levél a szerkesztőhöz.

Bányászkörökben nagy érdeklődéssel várják en
nek az állásnak betöltését. Mind hangosabban és 
határozottabban emlegetnek egy magánbányászt.

A Bánya egyik cikkében, amelyben Andreics 
deaktiválását hozza szóba, nagyon találóan kifejti, 
hogy nem tartja helyesnek egy magánvállalatot a 
vezetőjétől megfosztani.

Érthetetlen eljárás, hogy csak a magánbányá
szok között keresnek megfelelő személyt, amikor 
ma már a kincstári szénbányászok között is lehetne 
megfelelő személyt találni és hogy mérvadó körök a 
saját szakemberei között nem ismernek olyan sze- 
mélyt^-illetve erőt, aki ennek az állásnak betöltésére 
alkalmas volna.

Nem gondolnak arra, hogy ilyen eljárás a kincs
tári mérnöki kart elkedvetleníti, sőt elkeseríti? Nem 
gondolnak arra, hogy ez az eljárás a nem tájékozott 
közönséget megtéveszti, amely amúgy is mindig 
azon véleményen van, hogy a kincstárhoz csak az 
megy, aki vagy nem tud, vagy nem akar dolgozni ? 
Vagy talán azt rójják föl bünül a kincstári mérnöki 
karnak, hogy Andreics által szerveztelek ? És pedig 
azért, mivel vannak, akik mindent kárhoztatnak, ami 
Andreics által szerveztetek, ha jó, ha nem 1

Azt hiszem, hogy ha a pénzügyminiszter ur 
tanácsadói saját emberei között szemelnének ki egy 
igazgatót, ez a többi mérnöknek az ambicióját is 
növelné. Ez által a kincstári szénbányák üzemét 
jnár ismerő személyt állítanának a szénbányák élére 
és még a többi mérnök szorgalmát és munkakedvét 
•növelné; ez utóbbi pedig az üzemek jómenetelére 
legnagyobb kihatással van. Hogyan legyen öröme 
és kedve a kincstári bányamérnöknek dolgozni, ami
kor vaiamennyiöket egy kaptafára szabják és annyira 
tucatembereknek tekintik, hogy köztük megfelelő és 
érdemes személyt nem találnak ezen felelősségteljes 
állás betöltésére!

Ezen fejtegetéseim által nem akarom a kiszemelt 
egyén tudását, a magyar bányászat terén szerzett 
érdemeit lekicsinyelni, hanem igenis azt célozom, 
hogy a hivatalos tényezők figyelmét a kincstári 
bányamérnöki karra tereljem, mivel alkalmam volt 
közülök nagyon sokat megismerni s igy gyakorlati 
tudásukról meggyőződni.

Mint bányász, aki ma sem a magán, sem a 
kincstári bányászokhoz nem tartozom, érdekelve nem 
vagyok, bátran állítom, hogy vannak a kincstári

bányamérnökök között olyanok, akik ennek az állás
nak betöltésére hivatva volnának. Hogy kik azok, 
azt a mértékadó körök lelkiismeretes meggondolás 
után könnyen kitalálhatják.

Most még egy másik oldalról is akarom ezt az 
ügyet megvilágítani.

Ha egy magánbányászt akarnak a kincstári 
szénbányák élére állítani, avval természetesen meg
felelő szerződést kell kötni. Hogy ilyen szerződés 
milyen kötelezettséget ró a kincstárra, azt ők a leg
jobban tudják.

Ha a kincstári mérnökök közül valamelyiket 
kineveznék, akkor szerződésről szó sincs és csak a 
hivatalos szabályzatoknak van érvényük.

tárnak.
Tehát még e tekintetben is van előnye a kincs-

Ktju bányász.

Magyarország közgazdasága.
Most jelent meg Katona,  Béla k ö z g a z d a s ; ' Í r ó n a k  

évkönyve, amely a nmlt év közgazdasági, pénzügyi és  
ipari életének eseményeiről ad számot.

Az könyvnek azt a fejezetét, amely lapunk 
olvasóit érdeklik, kivonatosan alább közöljük :

Magyarországon bőségesen fordul elő mindenféle  
bányászati termék, a legkülönbözőbb fémektől kezdve 
a szén és vasig. Az előfordulások azonban nem biz
tatnak máról-holnapra való m eggazdagodással s ezért 
bányaipari!nk csak nagyon kevéssé van a lehető
séghez képest kifejlődve. Ennek nagy hátrányait kü 
lönösen a háború világításában figyelhetjük meg, midőn 
azt látjuk, hogy a nélkülözhetetlen hadi szükségletek  
mily nagy terrénumán van szükség bányászati termé
kekre. Kétségtelennek lehet tartani, hogy o körülmény  
fokozott mértékben irányította a közfigyelmet a bánya- 
ipar jelentősége leié és j obb idők beál l tával  mos t  m á r  
talán a m ag án ipa r  is n a g yo b b  érdeklődést-  fog ta n ú 
sítani.  Megjegyzi, hogy  a kormány nagy gonddal vé
geztette évek hosszú során át a geológiai kutatásokat 
s igy  az esetleges érdeklődés konkrét megállapításokba 
kapc-olódhat. Más kérdés, hogy  őzzel szemben bánya- 
törvényünk teljesen elavult s épx>en az említett szem 
pontokra való tekintettel is, annak reformja a békés  
idők elsőrendű kötelességei közé lesz sorolandó. Még 
aránylag legfejlettebb és leginkább számottevő a szén
ás vasbányászatunk.

Szé nbán  v á s z a tu u k  az utóbbi évek kielégítő fejlő
désével szemben, a lefolyt év alatt g y en g e  volt, meri 
a termelés nemcsak hogy nem emelkedett, hanem 
csökkent  Már az év első föle sem volt normális, amennyi
ben az államvasutak nagyobb készletek fölött rendel
kezvén. kevesebb szenet vett át s a gépipar fogyasz
tása pedig a nyomasztó gazdasági viszonyok hatása 
alatt szintén hanyatlott. A bányákból való elszállítás 
nagyobb csökkenését csak az gátolta meg, hogy a
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bányák a fogyasztás csökkenése idején sem korlátoz
ták az üzemet és igy nyár előtt, amikor a széntermelés 
különben is lényegesen kisebb szokott lenni, jelenté
keny készletekkel rendelkeztek. A háború kitörése 
természetesen elhatározó befolyást gyakorolt a terme
lés további menetére, mert nemcsak az államvasutak, 
hanem a hadseregszállitással ellátott gyárak szénszük
séglete is rohamosan növekedett Ezzel szemben két 
tényező állott -Egyik a bányák megcsökkent munkás- 
létszáma s a másik a külföldi szénbehozatalnak igen 
nagyarányú csökkenése. Ebben a helyzetben szén
bányáink rendkívül nagy oiőfeszitéssel s természetesen 
jelentékenyen megnő vek edett költségtöbblettel igyekez
tek a termelés arányait a lehetőséghez képest kiter
jeszteni, annyira, hogy rövid átmeneti időt leszámítva, 
nem is merültek íöl komolyabb panaszok szénhiány 
miatt. Ennek dacára mégis körülbelül húsz százalékkal 
csökkent a termelés, ami mellett nagy szerepet játszóit 
még a behozatal csökkenése is. Hogy erre nézve tá 
jékozódást nyújtson, az alábbi kimutatást közli a szén
behozatal és kivitel alakulásából az év első felében s 
az őzt követő hónapok a la tt:

Behozatal Kivitel
ezer métermázsában

1913 1914 1913 1914
31113 28997 

4384 1102 
4057 
4091 
39 73

8163 9666 
1062 162 

2269 343 169
3046
2024

352
400

227
228

Január—julius 
Augusztus 
Szeptember 
Október 
November

Összesén”  47623 37438 10320 10452 
Ezen adatokból kitűnik, hogy a háború kitörését 

követő négy hónap alatt nyolc millió métermázsával 
csökkent a behozatal, ami különösen azért okozott még 
az őszi idők beállta előtt zavarokat mert szobafütési 
célokra rendkívül nagy arány u kereslet támadt azáltal, 
hogy mindenki egyszerre akarta téli szükségletét be
szerezni. Midőn azonban kőszénhez nem tudtak jutni, 
mind nagyobb mértékben kezdte a közönség a magyar 
szenet vásárolni, ami abból a szempontból tekinthető 
igen fontosnak, hogy most széles körben szereztek 
kétségtelen meggyőződést a magyar szénnok szoba- 
fütésre való kifogástalan használhatóságáról, E körül
mény remélhetőleg a jövőben mind jelentősebb tétele 
lesz hazai bányáinknak. Ez pedig semmiképpen sem 
kicsinylendő, mert kőszénbehozatalunk évről* évi e igen 
nagy mértékben emelkedett, ami az alábbi összeállítás
ból megítélhető

B e h o z a t a l  K i v i t e l
1000 m é t e r  m á z s á b a n  

1904 1908 1912 1913 1914 1908 1912 1913
Barnaszén 1208 2507 3021 2982 
Kőszén 11799 21516 31795 38187 
Brikett 10 193 38 49 
Koksz 2422 5102 5945 6842

lattal oly értelmű megegyezést létesített, hogy vasérc
szükségletét három év után Svédországból fogja be
szerezni s igy a körülbelül másfél millió métermázsát 
kitevő hazai vasérc a hazai ipar részire lesz meg
menthető. — A lefolyt évben a Kóbur^-Kohári va
gyonhoz tartozó garami, stracenai, pohorellai és dobsinai 
bánya müvek gazdát cseréltek s az üzem folytatására 
részvénytársaságot alakítottak. Fölemliti továbbá, hogy 
az állami vasgyár négy mérnöke Bulgáriában, Burgas 
és Athanasgeul határában nagy mágnesvasérc-előfor- 
dulásra bukkant, amely területekre megszerezték a 
kitermelési jogot és biztosították maguknak a tulajdon
jogot. Az érc nem eredeti fekvőhelyén, hanem sze
kundér előfordulásban fekszik a tengerpaiton kékes 
fekete homok alakjában. Minősége kitűnő, 60—65 
százalék fémvasat tartalmaz. Az ércelőfordulás tulajdon
jogát a mérnökök átruházták a Rimamurányira, amely 
hozzálátott a telepek föltárásához és a kitermelést elő
készítő munkálatokhoz. Megjegyzem különben, hogy 
vasbányáink normális fogyasztás esetén évenkint kö
rülbelül húsz millió q vasércet termelnek, amolyből 
2 5 millió q az állami, a többi pedig a magánbányák 
termelésére e ik.

(Folytatjuk.)

3520 2791 2577 2620 
383 250 556 455 

80 67 25 12 
86 81 148 92

Vasbánj ászatunk erősen szenvedett a lefolyt év 
nyomasztó gazdasági viszonyai alatt, mert úgy a vas- 
gyártmányok, mint pedig a gépipar majdnem minden 
részében stagnáció, sőt erős visszaesés volt tapasztal
ható. A háború kitörése viszont a már úgyis csökken
tett munkáslétszámot apasztotta, ami csak azért nem 
okozott zavarokat, mert elég jelentékeny készletek 
állottak rendelkezésre. A lefolyt évről mégis van fol- 
jegyezni való körülmény, amely egy régen hangoz
tatott panasz megszüntetését jelenti. A főrendiház 
pénzügyi bizottságának február 11-iki ülésében az 
állami vasércbányavásárlásokról szóló törvényjavasla
tot tárgyalták s az elhangzott felszólalásokra a pénz
ügyminiszter a következőket mondotta : Ami a hazai 
vasércnek külföldre való exportálását illeti, e tekintet
ben a múltban kétségtelenül történtek mulasztások. 
O azon van, hogy ezen is seg ítsen ; igy sikerült ki
eszközölnie, hogy a witkow-itzi bányatársaság azt a 
vasércmennyiséget, amelyet évről-évre a rudóbányai 
vasbányáiból külföldre szokott szállítani, három év el
telte után az állam részére engedi át. Ezzel a társu-

HAZAI_HIREK.
Kinevezés. A ni. kir. pénzügyminiszter Gindl 

János irodaintéző altisztet a Selmecbányái in. kir. 
bányászati és erdészeti főiskolánál, a XI. fizetési 
osztályba kezelősegédtisztté a körmöcbányai m. kir. 
bányahivatalhoz kinevezte.

Az llrikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Részvény 
társaság e hónap 15*én Ullmann Adolf főrendiházi tag 
elnöklésével megtaőtott rendes közgyűlése elhatározta, 
hogy a 335.340 korona alapszabály szerű leírások esz
közlése után fönmaradó 1,578.020 korona tiszta nyere
ségből 1,120.000 korona mint 7 százaléknyi osztalék 
fizettessék ki az 1914. üzletévre, az értékcsökkenési 
tartalékalap rendkívüli javadalmazására 300.000 ko
rona fordittassék, a tisztviselők nyugdíjalapjához 
rendkívüli hozzájárulás fejében 10.000 korona hasz
náltassák föl és az alapszabályszerü jutalékok 
fedezése után fönmaradó 35.560 korona uj számlára 
vitessék elő. A 200 korona névértékű részvények 24. 
számú szelvénye e hónap 16-ától kezdve 14 koronával 
kerül beváltásra. Az igazgatóság jelentése megálla
pítja, hogy a termelés az év első felében normálisan 
alakult, minthogy a kellő számú munkásszemélyzet 
rendelkezésre állott. A normális viszonyoknak á moz
gósítással elkövetkezett hirtelen megszűnése és a kö
zeli jövő helyzetének bizonytalansága pillanatnyilag 
az üzem megakadásának veszedelmével fenyegettek. 
A társulati bányák mintaszerű berendezése és a min
den habozás nélkül foganatba vett célszerű intézke
dések azonban a nehézségek gyors leküzdését lehetővé 
tették és biztosították a termelés folytonosságát. Az 
évi termelés 548.500 tonnát tett ki az 1913. évi 643.500 
tonnával szemben; ez a csökkenés a rendkívüli viszo
nyokban és a lényegesen megapadt munkaerőben leli 
magyarázatát. A szénpiac különösen az év második 
felében, amidőn a külföldi szén behozatalában nagy 
nehézség következett el, igen szilárd volt A gyakori 
forgalomkorlátozás és forgalommegszüntetés, valamint 
a majdnem állandó és többnyire nagymértékű kocsi
hiány a rendelések lebonyolítását azonban igen meg
nehezítette. A pirszénpiac is az óv túlnyomó részében 
kedvező volt és az egész termelésnek kielégítő árak
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mellett való elhelyezését tette lehetővé. A Lupényben 
létesített uj benzolgyár, amelyet tavaly juhosban he
lyeztek üzembe, a hozzáfűzött várakozásnak minden 
tekintetben megfelel és annak terméke igen kielégítő 
ár mellett élénk keresletnek örvend. A kokszgyár 
egyéb melléktermékei is könnyen és kedvező áron 
volt értékesíthető.

Szállítás. Tégla, cement és homok. Szolnok város 
által a Tisza és Zagyva folyók partjain létesítendő 
városi védmüvekhez szükséges : 528.000 darab l. oszt. 
vízépítési célokra alkalmas normál tégla, 27 000 da
rab idomtégla, 2900 métermázsa portlandcement és 
680 m3 homok szállításának vállalati utón való biz
tosítására nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalás 
tartatik április 29-én. Lehet ajánlatot tenni az összes 
anyagokra vagy küiön-külön is. Az ajánlatok a fent 
jelzett nap délelőtt 11 órájáig a szolnoki kir. folyam- 
mérnöki hivatalnál nyújtandók be.

Cégjegyzési hírek. Északmagyarországi egyesitett 
kőszénbánya és iparvállalat részvény társulat Orosdy 
Fülöp báró igazgatósági tagnak eb beli minőségét és 
cégjegyzési jogosultságát bejegyeztette. — Langfelder
V. gépgyár részvény társasé g  Vörös László igazgató- 
sági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosult
ságának megszűnését bejegyeztette. Olajipartársa- 
ság) főtelep Bécs, Krassó Fülöp igazgatósági tagnak 
ebbeli minősége és „per procura" toldatul való cég- 
jegyzési jogosultsága bejegyeztetett. Sténkereske-  
delmi részvény társaség, Ven czel Árpád dr felszámoló 
ebbeli minősege és cégjegyzési jogosultságának meg
szűnése bejegyeztetett — Ericsson mag\ ar villamos
sági részvénytársaság, Ackermann  Márton János igaz
gatói cimmel fölrubázott társasági tisztviselő cégjegy
zési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. 
Klotild első magyar vegyipar részvény tár saság, fő
telep Budapest, Weiner Sándor igazgatósági tag ebbeli 
minőségének és cégjegyzési jo g o s u l t já n a k  megszű
nése bejegyeztetett. — Gyöngyöspatai Aovaföldmiivek 
részvénytársaság , főtelep Budapest, az alapszabályok
6. §-ának múlt év december 27-ik napján tartott rend
ki viili közgyűlés által elhatározott módosítása bej egye- 
tetett. Ezen módositott alapszabály szerint a rcszény- 
társaságnak alaptőkéje 350.000 korona, mely 1750 da
rab, egyenként 200 korona névértékű, bemutatóra szóló 
részvényre oszlik.

Kábelgyár részvénytársaság m érlegszám ai 1911 
december 31-én: Vagyon: Ingatlanok számla 1,220.263-72 
.3L Budapesti telekszámla 356.51414 k. Gépek számla 
1,176.967*36 K. Szabadalmak számla 1 k . Pénztár

számla 25.276 43 K. Értékpapírszámla 398.000 K. 
Óvadékok 11.609-10 k . Adósok 3,232.334/35 K. -Vruk. 
kcszcelevő 1,233.189*46 K. Összesen 7,654.155*62 k .  
T eh er  Alaptőke 3.800.000 K. Ingatlanok értékcsökke
nési tartalékalapja 249.249*08 k .  Gépek értékcsökke
nési tartalékalapja 1,108.620 44 k .  Adótartalék 17.558*83 
k .  Nyngdijalapszámla 329.985*47 K. Tartalékalap 
1.361.330 56 k .  Hitelezők 210.381 88 k ,  Nyereség  
577.029*30 k .  Összesen 7,654.155*62 K. N yereség- és 
veszteségszám lája: T ar t oz i k  Munkabérek, fizetések, 
biztosítások, üzleti költségek és szerződésszerű járu
lékok 916 437 90 k .  Alapszabályszerü befizetések a 
nyugdíjalapra 25.748 46 k .  Adók 154.695 23 k .  kétes  
követelések 5753'HO k .  Leírások : 2V° ingatlanokból 
24.405 27 k ,  7 5° ú gépekből 88.272*55, összesen 112 677*82 
K. N yereség  577.029*30 k .  Összesen 1,792.347*37 K. 
Követel:  Xyereségáthozat 1913. évről 40.414*08 k .  
Áru- é* kamatszámla 1,751.933*29 K. Összesen
1,792.347 37 k .

Közgyűlések. EUő M a g y a r  C s a v a r g y á r  R é s z v é n y -  
t ár saság  május 1-én tartja m eg a társaság helyisé
géiben rendkívüli közgyűlését a követke' napirend
del 1. az zárszámadások és az évi mérleg kito
lása -ár;ti határozathozatal és ezzel kapcsolatban m eg
hosszabbítása az 1914. évi üzletévnek 1915. évi június 
hó 30-ig óz előbbi határozattal kapcsolatban az 
alaps abc 11 30. 34. és 38, §-ainak módosítása  

az iga zgai óságnak űzi été v tartamára való meg- 
Tá'asztása 4. a felügyelő-bizottság tagjainak újbóli 

megválasztása. M ag nez i t  Ipar és B á n yá sz a t i  R é s z 
v é n y t á r s a s á g  április 29-én tartja meg nyolcadik ren
des közgyűlését. Mérlegtételei a következők Fagyon:  
Pénztár 262 k  18 f. Ingatlanok 299.553 k  64 f. Bánya
értékek 305.907 k  66 f. Gyári épületek 134,295 k  35 f. 
Gépek felszerelések 63.200 K. Iparvágány, fék- és 
drótkötélpálya 52.929 k  28 f. Leltár 57.267 J\ 31 f. 
Letétek 16.300 k .  Adósok 30.151 K 01 f. N yersáni és 
készárukészlet 39.670 k .  Voszteség 45.9IS k  48 f. 
Összegen 1,045.454 k  91 f. T e h e r :  Részvénytőke
1.000.OnO k .  Hitelezők 44.763 k  61 f. Átmeneti tételek 
691 k  f. < )sszesen 1,045.454 k  91 f. — Reichel  és  
H enneberg  R é s z v é n y t á r s a s á g  április 29-én tartja meg  
TL évi rendes k özgyű lésé t  Mérlegszámlája T a r to z ik :  
Pénz tár készlet 1423 k  31 f. Átmeneti számlák 3475 k  
35 f. Értékpapírok 8875 k .  Adósok 1,005.759 k  39 f. 
Befektetési számla 6000 k .  Berendezés és felszerelés  
17.235 k  55 f Anyagleltár 25.915 K 67 f. Összesen
1,068.684 k  27 f. Köve te l  Részvénytőke 200.000 k .  
Hitelezők 777.503 K 59 f. Tartalékalap 1082 K 25 f. 
k a u c ió s  el fogad vány ok 69.661 k  50 f. Átmeneti szám
lák 3318 k  40 Segélyalap 109 K 56 f. E gyenleg

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze- 
tékek. Sodronykötelek. Eíektrolitikus 

j Q H B w  vörösrézhuzalok , okonitvezetékek,
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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mint tiszta nyereség 17.003 K 97 f. Összesen 1,068.684 
K 27 f. Veszteség- és nyereségszámla. Tartozik Le
írások 3049 K 82 f. Üzleti költségek 87 923 K 41 f. 
Egyenleg mint tiszta nyereség 17.003 K 97 f. Össze
sen 107 977 K 20 f. Követel: Nyereségáthozat múlt 
évről 1178 K 47 f. Kamatok 1731 K 73 f. Szerelés
számla 105.067 K. Összesen 107 977 K 20 f.

A háború és a galíciai petróleumipar. A Galizische 
Karpathen Petroleumgesellschaít ápiilis 30-ári szokta 
lezárni üzletévét Az idén azonban a vállalat félévvel 
később, tehát október 30-án fogja publikálni mérlegét, 
miután egy császári rendelet értelmében jogában áll 
elhalasztania egy félévvel mérlegének készítését. A 
vállalat finomítója ősz,óta nem dolgozik és petróleum- 
forrásairól nem tudni bizonyosat.

Románia petróleumipara. A román petróleu:mpar ter
melését újabban redukálták. Erre a redukcióra azért 
volt szükség mert a tartányok hiánya az export 
nehézségei következtében egyre érezhetőbbé lett. 
Ami a kivitelt illeti, a kereslet világitó-, ásványi- és 
motorolaj iránt igen nagy és kitűnő árakat fizetnek, 
azonban a még egyre tartó szállítási nehézségek kö
vetkeztében a kiviteli forgalom alig és csak igen las
san bonyolítható le> úgy hogy a román petróleumipar 
még ezt a kedvező konjunktúrát sem tudja kihasználni. 
Erre pedig annál nagyobb szüksége lenne, mert a 
belföldi fogyasztás sok ipari üzem besz ihletése követ
keztében jelentékenyen megcsappant. A belf öldi árak 
azonban ennek ellenére még mindig a régi nivón 
maradtak. A román petróleumipari rés zvén}' társa ságok 
1914-ben 1,722.655 tonna nyersolajat termeltek az
1913. évi 1,809.593 tonnával szemben. Ez az 1,771.260 
tonnára rugó össztermelés 97.25 száza’éka, mig az 
előző évi termelés csak 95 97 szá?aláka volt az 1,885.619 
tonnás össztermelésnek. 1914 decemberében 181000 
tonnát termeltek, a novemberi termelés' pedig 148.000 
tonna volt. A nagyobb petróleumipari részvénytásasá- 
gok termelési számai 1914-ben a következők voltak: 
Steana Romana 368.397 tonna (— 33.963 t), Astra 
Roman a 466.605 tonna (+  22.580 t) és a Romana 
Amerikana 420.532 tonna (+  87.304 tj.

politischen Beigeschmack ist ein Bericht über Spren
gungsarbeiten mit schlauchlosen Dräger-Taucherappa- 
raten im Hafen von Helsingfors, die vor Ausbruch 
des Krieges in Angriff genommen waren. Ein vor
läufiger Bericht über die Anwendung der Wieder* 
belebungsmaschine „Pulmotor“ bei dem Unfall der 
Untergrundbahn in Newyork ist für die Beurteilung 
der maschinellen künstlichen Atmung von Bedeutung. 
Die Zeitschrift bann vom Drägenverk Z in Lübeck 
bezogen werden.

Internationale Petroleumindustrie. Die amerikanische 
Erdö'produktion für 1914 wird auf 292 Millionen 
Barrels (gegen 248,446.230) geschätzt, weist sonach
13 Prozent Steigerung auf. — Das kürzlich in der 
Umgegend von Bahia Bianca entdeckte Petroleum er
weist sich bei näherer Prüfung als Oel bester Quali
tät. Die Entdeckung ist um so wertfoller, als die 
Felder in der Nähe der grossen Bevölkerungszentren 
gelegen sind. — Die Djambi (Sumatra) Erdölfelder 
werden durch Gesetz der Zuid-Perlak (Batafsche 
Petroleum-Mij) zugeschprochen. In Egypten hat der 
Konzern es verstanden, die Erdölerzeugung in einem 
Jahre von 12.536 Tonnen (1918) auf 101.973 Tonnen 
(1914) zu erhöhen (Anglo Egypt. Oilfelds). Der Haupt
anteil entfällt hiervon auf Gemsah, der kleinere auf 
Hurgada. — Die Bohrungen der Union Pan-Americana 
in Tubara (Columbien) bei Baraquilla lassen gute 
Erfolge erhoffen, sodass man den ganzen Bedarf für 
den Panamakanal wird liefern können. Auch grosse 
Mengen Erdgas wurden erschlossen.

Entdeckung einer grossen Kohlenmine in Syrien. In 
Syrien ist eine sehr grosse Kohlenmine entdeckt wor
den und auf Anordnung der Regierung hat man be
reits die Ausbeutung in Angriff genommen. Dieser 
Entdeckung kommt im jetzigen Z eil pun kt besondere 
W ichtigkeit zu, weil dadurch die Besorgnis, dass für 
die Eisenbahnen in Syrien Kohlenmangel eintreton 
könnte, vollständig beseitigt wird.

VALÓDI
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Sopron-Grazer E*senwerksfabriks-A.-G. Die Eisen- 
warenfabriks-A.-G. Sopron-Graz weist bei einem 
Kapital von 2,600.000 K für ihre Soproner Fabriken 
einen Reingewinn von 163.642 K, für ihre Grazer 
Fabriken von 58.373 K aus.

Die Kaláner Bergbau und Hutten-Aktiengesellschaft 
teilt mittels Zirkular mit, dass sie zufolge der bedeu
tenden Verteuerung des Roh- als auch des Brenn
materials, sowie der fortwährend steigenden Arbeits
löhne sich veranlasst sieht, den Grundpreis der Kom- 
merzgussware mit 2 Kronen per 100 kg. ab 29. Mäcz 
a. c. zu erhöhen.

Draeger-Hefte Nr. 33'34. Die uns vorliegende Aus
gabe der Zeitschrift berichtet über neu eingefühlte 
Flugzeug Tauchrelter für Luftfahrtbetriebe; sie gibt 
eine ausführliche Darstellung über die telephonische 
Verbindung zwischen Tauchern in schlauchlosen 
Tauchergeräten und den Signalgasten an der W asser
oberfläche. Von besonderem Interesse und nicht ohn e

PERSA SZŐNYEGEK
minden létező minőségben, színben és méretben.
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