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A német bányaipar helyzete.
Düsseldorfi munkatársunktól.

Az uj esztendő ismét általános áremelkedéssel 
járt a bányaiparban. Az 1915. év második fele bizo
nyos megállapodást mutatott az áraknak szökőkut- 
szerü felszökkenésében, sőt megesett, Tiogy a hengerelt 
vasáruk helyzetében még visszaesés is mutatkozott. 
A vasiparnak persze a legfőbb támasza az egyre 
nagyobb mérveket öltő hadianyaggyártás. E téren 
általános és igen élénk üzleti tevékenység folyik. De 
hogy ez év elején még nagyobb üzleti mozgékony
ság mutatkozik, ennek egyik oka az is, hogy kiviteli 
társaságok keletkeztek különböző hengerelt vas
árukra és még azok az egyesülések is, amelyek csak 
tessék-lássék módjára dolgoztak, valósággal neki
feküdtek az üzletnek.

A vasárak emelkedését ez évben nem annyira a 
nyersvas okozta, mint a — szénszindikátus. De 
résztvettek azért az emelésben az acéltröszt és a 
nyersvaströszt is. A legelőször sietett az emeléssel a 
nyerspléh-szindíkátus, amely tonnánként 10 márkával 
emelte az árakat s most ujabb 10 márkás áremelés 
sei állt elő. A hengerelt drótfajták árát szinten 10 
márkával emelték tonnánként stb.

A mostanában érvényben levő árak maradandó 
árak lesznek. Ennek nem az az oka, mintha a különböző 
egyesülések megelégelték volna a konjunkturális elő
nyöket, hanem az, hogy az összes müvek ez év két 
első negyedére már bőségesen el vannak látva meg
rendelésekkel, többet nem effektuálhatnak, tehát az 
árak ez időre biztosítottnak látszanak.

A hadsereg-szállitásoknál tudvalevőleg finomabb 
minőségű anyagok játszanak szerepet s ezek teljesen 
háttérbe szorították a rendes kereskedelmi szükség
letet, amelyet nem is tudtak teljes mértékben kielé
gíteni. Most azonban ezen közönséges kereskedelmi 
cikkeknek előállítása nem okoz többé nehézséget a 
vasiparnak. Azt azonban mégsem lehet várni a mai 
háborús időkben, mikor a fennálló munkásviszonyok 
s más háborús üzemi jelenségek általában korlátoz
zák a termelést, hogy a gyártás valami nevezetesebb 
lendületet fog venni. Mindenesetre jellemző a vaspiac 
helyzetére, hogy a neutrális külföld egyre nagyobb

mértékben érdeklődik nálunk. Ennek talán az lesz 
az oka, hogy a belga kivitel teljesen elmaradt s 
azon államok, melyek eddig a belga piacról fedezték 
szükségleteiket, mind Németországra vannak utalva. 
Itt általában azt hallani, hogy a legutóbbi időben 
a külföldi kereslet még nagyobb lett.

Errefelé általában nagy volt a vaggonhiány, ami 
a nyersanyagoknak leszállítását módfelett megnehe- 
zitette. Újabban attól tartanak, hogy a vaggonhiány 
még növekedni fog. Az ércpiacon meglehetős nagy 
a kereslet, azonban az iskolázott munkaerőkben erős 
lévén a hiány, nem is számítanak nagyobb ércter- 
melcsre. A félgyártmányok terén az üzemek a háboru 
álísl nloít üzenuepesic" amennyire lehet,
kihasználják. Minden gyártott anyagot előre eladnak 
s mondhatni, hogy a felemelt árak a legnagyobbak, 
amelyek az acéltröszt fennállása óta egyáltalán létez
tek, megelégedésre mérséklődtek. Vasuti anyagok 
gyárai mind erősen foglalkoztatva vannak s a bánya • 
sinek tekintetében is javult az íizlet. A vastartók ára is 
emelkedett s noha az építkezési tevékenység jóformán 
szünetel, a szerkezet-vasak s a vaggongyárak vasszük
séglete viszont erősen megnőtt, de leginkább a kül
földről mutatkozik ezirányban rendkívül érdeklődés.

Másrészt a modern közgazdasági életben oly 
evidens közszükség a szén, hogy arról talán első
sorban kellett volna megemlékeznem. A háborús 
zavarok felmerülésekor felmerült a kérdés, vájjon a 
háború tartama alatt az ipartelepek s háztartások zavar
talan ellátása biztosítható lesz-e. Nem lehet hasonlatot 
keresni az 1866. és 70/71. évekkel, mert a termelés is 
más, meg inkább azok az arányok s az a hihetetlen fel
lendülés, ami minden összehasonlitást lehetetlenné tesz.

A széntől függ a legtöbb iparág létezése s 
bizony ma alig van háztartás, ahol ez a fontos 
tüzelőszer ne játszana szerepet. Elcintén a vasipar 
40%, a textilipar 30%>-át állította elő produkció
képességének. Persze a közvetlen hadianyaggyárak 
s a cukoripar teljes üzemben voltak mindig. Ez utób
biak a kampány kezdete előtt felhalmozzák szén
szükségletük kétharmadát. Ha csökkent is némely 
iparág tizeme, de viszont csökkent a szénbányák 
üzeme is természetszerűleg.
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HAZAI HÍREK. ^
Miért a zavar Anglia szövetségeseinél 

a szén miatt ?
Már a múlt heti szám unkban irtunk A ngliának 

szövetségesei részére való szénszállításairól s ezt a 
kérdést anny ira érdekesnek találjuk, hiszen m onar
chiánkba is tetem es szén érkezett, liogy ezúttal is fog
lalkozunk e kérdéssel. Most je lentek meg ugyanis azok 
a kim utatások, am elyek A nglia külkereskedelm i for
galm át hivatalosan igazolják. Ezekben olvassuk, hogy 
ásványi tüzelőanyagokban Anglia az első háborús év
ben tetem esen kevesebbet szállított és 1915 ben ujabb 

' 16 millió tonnával m ent vissza. Kőszén, koksz és 
brikettben az utolsó öt évben ez a kis kim utatás m u
tatja a helyes k é p e t ;

Koszén Koksz Bxi
1000 10 11 n á k 1.) a 11

19 l t 65.636 1077 1639
1912 65 479 1027 1606
1913 74.578 1254 2086
1914 59.985 1202 1026
1915 44.232 1634 1245
Tehát csak kőszénkivitele 30 millió tonnával, vagyis 

300 millió m éterm ázsával csökkent a háború folytán.
H a azt vesszük szem ügyre, hogy a békés évekkel 

szem ben ennyire csökkent szénkivitelével is képes 
volt A nglia ellátni szövetségeseinek igényeit, akkor 
igazán érdem es valamikép rám utatni arra, hogy oz az 
ellátás m ikép történt.

Anglia 1915-ben — igen m egbízható adatok sze
rin t — nem kevesebb mint 250 millió tonna (2500 
millió q, m ikor a  mienk csak 100 millió q) szenet te r
melt. Ebből exportált, m int fentebb kim utattuk, 44 millió 
tonnát. Saját használatára kellett h á t Angliának 206 
millió tonna. H ogy ez az adatunk helyes, igazolja az, 
hogy A nglia sajá t használatára 1913-ban nem keve
sebb mint 192 millió tonna szenet használt el.

Ha .tehát A ngliának ennyi szén kell, viszont 
szembeötlő, hogy az exportált 44 millió tonna szén
mennyiség csakugyan zavarba hozhatta a tisztelt szö
vetségeseket. F ranciaországnak éppen az a  tizenegy 
megyéje van megszállva, am ety folytatása a belga 
szénm edencének s a francia szénipar centruma. Távol
ról sem képes A ngliának mai szénkivitele fedezni szö
vetségesei szükségletét. Tavaly F ranciaország szén- 
fogyasztásának javarészét Angliának kellett k ielégí
tenie, m ár pedig F ranciaország  m aga 40 millió tonna 
szenet fogyasztott 1915-ben (mig 1913 bán 63 milliót). 
Legfeljebb 10 millió tonna az,, aminél többet Francia- 
ország éppen a  ném et katonai megszállás m iatt nem 
tud  term elni s igy  csak F ranciaország  részére 30 millió 
tonna szenet kellett leadni A ngliának a 44 millióból.

O laszország 1915 ben egym aga 11 millió tonna 
szenet igényelt Angliától. H ogyan e lé g íth e ti volna ki 
A nglia többi szövetségeseit a fennm aradt 3 millióból, 
am ikor ezek béke időkben éppen önnek tízszeresét 
kapták Angliától. Hol van O roszország az Ő rengeteg  
angol szénbevitölóvel ?

E gy re  világosabb lesz, hogy se O laszország nem 
kapta m eg Angliától a  kellő m ennyiségű szenet, se 
Franciaországot nőm elégítette ki A nglia és ped ig  nem

azért, mintha nőm akarta  volna., hanem  m eri
nem  tudta.

A Salgótarjáni Köszénbánya 5 V2 millió korona 
tiszta nyereséggel zárja 1915. évi mérlegét 22 millió 
korona részvénytőke mellett. A bányák értékét beren - 
dezésekkel együtt 32 és 7a millióra teszi a mérleg, 
amelyben az ingatlanok leltára és anyagok 27 milliót 
reprezentálnak, mig a különféle földbirtokok majd
nem 2 milliót, az erdőségek 650 ezer koronát tesz
nek ki A társaság készpénzkészlete kb. félmillió 
koronára rúg, mig betétjei 37  a milliót tesznek ki, 
úgy hogy négy millió készpénz felett rendelkezik, 
157+ millió koronát tevő értékpapiráilomány mellett, 
másszóval együttvéve közel 20 millió töke felett ren
delkezik a Salgótarjáni, amihez még a majdnem 5 
milliót tevő adósok számlája csatlakozik. Még vagyon
nak számíthatnék azt a 3 millió koronát is, amit 
szintén a Salgótarjáni munkája produkált, t. i. a 
hivatalnokok nyugdíjalapjának értékpapírjait és ingat
lanait. A társaságnak összes tartalékjai 37 millió 
koronára rúgnak. A háborúban elesett munkások 
özvegyei és árvái részére 200 ezer koronás alapít
ványt tett a társaság s a munkásgyermekeket segitő 
Chorin alapot 25 ezer koronával dotálta, mig a nyug
díjalaphoz 75 ezer koronát, a társpénztári járulékokért 
pedig 240 ezer koronát fizetett ki. A tavalyi háborús 
évet a Salgótarjáni több mint V-U millió K üzemi 
maradvánnyal zárta le. Ehhez kétféle jövedelem járult: 
a bányák bruttó jövedelme csaknem 7 milliónyi, a 
földbirtokok mintegy 100 ezer koronányi jövedelem
mel. Egy kisebb társaság azonban bátran megelé
gedhetnék a Salgótarjáninak csak kamatjövedelmével 
is, ami egymagában meghaladja a 600 ezer koronát.

Az Északmagyarországf Egyesfiit ftöszénbénya-és-ípar- 
Vdllalat 1915. ovi zárszám adását most teszi közzé, amely 
Összesen 400 ezer korona tisz ta  nyorcsóget tün tet fel. 
A mérleg a bányák értékét 2»/i millióban, az épületek 
értékét l 1̂ , mig a leltárt äVa millió koronában tünteti 
fel, 4 millió korona alaptőke mellett. A társaság  k i
vette a  részét a  hadikölcsön-jegyzésből is. Értékpapír- 
állom ányában ugyanis, mely m eghaladja a  milliót, 
zálogleveleken és koronajáradékon bivül had.kölcsön- 
jegyzés is közel egy milliót tesz ki. A társaság  ta rta 
lékjai m eghaladják, a hat milliót. A bányatársládát 
majdnem 35 e^er koronával dotálták az 1915. évben.

Legfelsőbb kitüntetés. Petho  Lajos m. kir. bánya
mérnök, főhadnagyot a  király az ellenséggel szem ben 
tanúsított kitűnő szolgálatai elism eréseül a Signum 
Laudisszal tüntette ki. — T opercer  Elok kir. bánya
mérnök, főhadnagy a Signum Laudis kitüntetést kapta.

Egy maoyar grafitbánya. Néni azért magyar 
grafitbánya, hogy ne Bécsben tartsa közgyűlését és 
ne onnan dirigálják az egész bányát, amelynek egész 
grafitkészlete 2500 K-t ér. Tavaly 13 ezer K-t veszí
tettek a 665 ezer korona részvénytőkéből s a mér
leget csak úgy tudták egyenes lábon tartani, hogy 
egyszerűen felvették a leltár értékét 650 ezer K bán 
s igy aztán meg van az egész részvénytőke. Min
denesetre. ez a legegyszerűbb mód arra, hogy klap
poljon a mérleg a papíron. De úgy látszik, nem 
klappol a részvényesek között, akik ennek a mind
össze 3 éve fennálló bányának a közgyűlési határo
zatait megtámadták. Ennek következtében lemondott 
az igazgatóság s most az elsőbbségi részvények ki- 
bocsájtásával akar magán segíteni a Magyar Grafit
es Bányamivelés r.-t.

A gyermekek védelme az ipari munkában. A gazdasági köze
ledés a központi hatalmak egyes államai között már szociál
politikai téren is kezdi éreztetni hatását. Egyre jobban 
foglalkoznak volünk odaát Németországban, amint mi is
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mindinkább azon vagyunk, hogy a német viszony oki alapo
san kiismerjük. Németországban és Ausztriában a gyerme
keknek — mint ezt egy éppen most megjelent szociái-politikai 
munkából kivesszük 14 éves koruk elüti nem szabad 
munkát adni, viszont egyes műhelyekbe Ausztriában már 
12 éves gyermekeknek is szabad dolgozniok. Háziiparban, a 
vendéglős-iparban s a kereskedelemben Ausztriában és Német- 
ovázágban alkalmazható 12 éves gyermek.

A munkaidő tartamát tekintve Németorszi' ünbsóget 
tesz a német és az idegen gyermek közt. Az i ege yennek  
10 órát, a német gyermek három órát. dolgozhatok. éjjeli 
munka Németországban mindenféle gyáripariján tilos a gyer
mekeknek, míg Ausztriában csak este 8 órától reggel f>-ig 
tilos. 14—16-ig terjedő fiatalkori iáknál Ausztriában 11, Német
országban 11 óra a maximális munkaidő, amig nem a hány; 
mélyén dolgoznak. Ellenben a bányái« Ausztria 8 órai, 
Németország 10 órai munkaidőt enged meg. A fiatalkorúak
nál már meg van engedve az éjjeli munka. Ausztriában leg
alább 12 órai szünetnek kell lenni általában a bányai]tarban, 
míg Németországban 11 órának. Németország nem tesz 
különbséget a bánya mélyében s felszínen való munka 
közt, míg Ausztria a bánya mélyében való munkánál 15 órai 
szünetet rendel a liatalkuruakra. Ebbíl látható, hogy Német
ország általában a gyermekeket védi inkább, míg Ausztria 
a felnőtteket. Németországban a gyermekek védelme kiterjed 
a háuiparra is, de Ausztriában nem.

Az Esztergom-Szászvárí Kőszénbánya r.-t , amely 
tudvalevőleg szoros együttm űködésben és érdekközös
ségben áll a Salgótarjánival, majdnem 800 ezer  ko
rona tiszta nyereséget produkált 1915 ben 10 millió 
korona részvénytőke mellett. A bányának közöl 20 
milliót kitevő vagyonából a bányák értéke 4 1/ millió 
értéket reprezentál, mig az ingatlanok és anyagok 8 
milliót. Ez az intézet is jól van szituálva, mert kész- 
pénzbotétei m eghaladják az 5 milliót s ezenfelül még 
tartoznak is. neki több mint egy millió koronával. 
a  társaságnak tartalékjai 8 milliót lesznek ki s az
1915. évben a  különböző alapokat majdnem 300 ezer 
koronával dotálták.

A Hungária Kénsavgyár, melynek 4 milló korona az 
alaptőkéje s majdnem 14 milliót tesz ki a beren
dezéseinek értéke, közel 600 ezer korona tiszta nye
reséggel zárta 1915. évi üzletévét. A vállalat mindig 
a legjobb hirben volt, pénzkészletei és lététéi majdnem
4 milliót tesznek ki s még ezenfelül Vs korona körül 
van kihitelezett áruja.

Egy bányaelöleg-társulat. Csendesen munkálkodik 
Budán az O sztrák-M agyar Első Á ltalános T isztviselő-  
egy le t Bánya- és E rdészeti T iszti T a ka ró k - és EIö- 
legtársúlatay amely majdnem 40 éves m últra tekint 
vissaa $ ez idő alatt m integy 10 ezer tagra tett szert 
közel 200 ezer részbetéttel. Persze a háboru folytán 
csökkent a tagok létszám a is, mindazonáltal l 1, millió 
volt a bevétele részbetétekben. Majdnem 40 éves fen;:-
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állása alatt sikerült m eglehetősen megszilárdítani a 
helyzetét, am ennyiben 20 V-Í millió betétállom ányt ho
zott Összo, úgy hogy az l'Jlo . év folyamán harm adfél 
milliót a társu lat anyagi erejének m egienditése nélkül 
űzethetett vissza. A tagok bizalmára vall, hogy 200 
ezer betétes kö2ül csak 5000 betétet mondottak föl, 
2 0 !,2 miilió korona összegű betétből csak ].i milliót. 
A társulat cselekvő vagyonát 2 '6 millióra értékeli, ami
ből egymillión felüli tiszta nyereséget ért el.

Barnaszén fonográfiemezek. A báliéi szétimedeneében, va- 
iut a magdebuvg-sehöncbecki és egervidéki szénvidéken 

egy könnyebb barnaszénfajtát bányásznak, amely nagyobb 
paralin és cerezin tartalmú. Hs mivel a cipőtisztító és álta
lában I torkon serváló anyagok, -alamint a fonográfiemezek 
ilyen viasszerii. bitument. reinontan-viaszt tartalmaznak, újab
ban kísérleteznek azzal, Imiry íonográflemezeket ezekből 
szenekből állítsanak elő.

Az Egeresl Gipsz- és Műtrágyagyár tavalyi mérlegét 
12 ezer korona veszteséggel zárta. A társaságnak 
3 0 ezer korona alaptőkéjo van, amellyel szemben 
o00 ezer korona váltókölcsönt vett fel, mig neki csalt 
f>70 ko-ona váltókövetelése van. A társaságnak külön

éli sincs valami jó  üzletmenete, mert 1U0 ezer korona 
mz ezenkiviili tartozása. Évcnkint kam atokban 21 ezer 
koronát kell törlesztenie a társaságnak s adója ugyan
annyi, am ennyi a betogsegélyző járuléka, körülbelül 
üOOÜ korona.

Földgáz-kérdéshez. Marosvásárhelyen tudvalevő
leg gyönyörű s igazán a legmodernebb igényeknek 
megfelelő turbina-telep s gázgyár épült rövid pár 
évvel ezelőtt. Most már bizonyos, hogy a földgázt a 
székelyek fővárosába is elvezetik. A marosvásárhelyi 
polgármester a kérdésben igy nyilatkozott:

A földgáz kihasználásától a székely városok
ig  k és az erdélyi m agyarságnak ipari és gazdasági 
feilend ülése tekintetében várok sok jelentős és számba- 
vehető előnyt és eredm ényt. A f >ldgáz idevezefése kü
lönösen a mind érezhetőbbe váló tüzelőanyag-hiányon 
fog segíteni. Figyelem m el arra., hogy most abszolúte 
nincs munkaerőnk és a háború után is valószínűleg 
kevés lesz, az erdők kiterm elése nagy akadályokba 
ütközik. — a lakosságnak tüzelőanyaggal való ellátá
sát illetőleg várok nagyon sokat a földgáztól.

— M arosvásárhelynek a földgázzal kapcsolatos 
terveit illetőleg azon leszünk, hogy a M agyar Földgáz 
R észvénytársasággal kötendő szerződés rendjén oda- 
hassunk, hogy a földgáznak a városba való bevezeté-o 
már oly időpontban történjék meg, ho y a város la 
kossága már a jövő lólen földgázzal füthessen. Ami 
további terveink m egvalósítását illeti, ezek keresztül
vitele attól függ, hogy milyen szerződést tudunk kötni 
a társasággal. A /  erre vonatkozó tárgyalások már a 
napokb-.il megkezdő nek és a város további ipari és 
gazdasági fellendülését ŝ a város háztartási helyzeté 
nek ívitását a földgáz olyan mértékben fogja szol-

A It i  N V

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.

□

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
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gálnj, amilyen szerződési föltételeket 
Hágnál kieszközölni.

A magyar földgáz részvényesei. Az állam nak apport 
gyanánt kiszolgáltatandó 4 millió korona n. é. részvé
nyen felül m aradó 16 millió korona részvény tökét át
vevő szindikátus tagjai a  D eutsche Bankon és 
D eutsche Petroleum  A. G.-on kívül a Pesti m agyar 
kereskedelm i bank, a M agyar általános hitelbank, a 
M agyar leszámítoló- és pénzváltóbank, a M agyar bank 
ós kereskedelm i r.-t., a M agyar ag rár- és já radékbank, 
a  Pesti hazai első takarékpénztár és a M agyar gáz- 
izzófény r.-t. lösznek.

Cégjegyzési hírek. Magyar Zaucii részvénytársaság leg
utóbbi rendkívüli közgyűlésén igazgatókká megválasztották 
Jóst Woy mérnököt és Hegedűs Lóránt országgyűlési kép
viselőt, kiknek igazgatói minőségük és cégjegyzési jogosult
ságuk bejegyeztetett. Egyben Hnber Werdmüller Péter Emil 
igazgató ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultsága elhalá
lozása folytán töröltetett. — Egyesüli Gipszgyárak r.-t. Sebes
tyén Dávid igazgatósági tagját bejegyeztette.

A Steg megnyitotta a majdánpeki rézbányát. A g yő 
zelmes szerb háború következtében az osatrák m agyar 
állam vasú t'áraaság  tudvalevőleg újból birtokába ju to tt 
ä  m ajdánpeki bányáknak, am elyeket még a háború 
előtt megszerzett. Most tudósítónk közli, hogy a tá r
saság  úgy  a  bányaberendezéseket, mint a kötélpályát 
helyrehozta és az üzem et megkezdte. A készletekből a 
tá rsaság  eddig mintegy 100 tonna fekete rezet adott 
el a  hadvezetóségnek. A m unka erőteljesebb m egindí
tásával a  bánya teljesítőképessége persze lény ö lesen  
fokozódni fog.

Afrikai arany Angliában. Az egész délafrikai sajtó erős 
agítációt indított aziránt, hogy Délafrikának aranyát az angol 
banknak adják át. Az agitáció könnyen érthető okokból 
támadt, mert ingyen egy ország se kívánja önmagának azt, 
hogy az aranyat elvonva, térjenek át a papírpénz-rendszerre. 
Hogy mennyi aranyról lehet szó, arról képet ad két évi 
jelentés, amelyet a South A frican (lold Trust és a <Consolida
ted Goldficlds Co. adott ki s amelyben az elmúlt év tiszta 
nyereségét 82 ezer fontban számolja el mindegyik.

A Földtani Társulat 10-én tartotta meg közgyűlését. 
Schafarzik Ferenc dr. műegyetemi tanár .visszapillantott 
elnöki megnyitójában a társulat múlt évi működésére. Ezután 
Szontagh Tamás dr. másodelnök bejelentette a közgyűlésnek, 
hogy a magyar geologusok ajándékából Böekh Jánosnak, a 
Földtani Intézet egykori igazgatójának szobrot emelnek, 
amely Stróbl tanár műtermében ruszkicai márványból már 
teljesen elkészülve várja az elhelyezést. A szobrot a Föld
tani Társulat a Földtani Intézetnek ajándékozta, amely azt a 
Stefánia útra tekintő bástyáján fogja felállítani. Papp Károly 
dr. egyetemi tanár, a Társulat főtitkára terjesztette elő ezután 
jelentését s megejtették az 1916—1918. évi ciklusra a válasz
tásokat, melyek eredménye szerint elnök lett Szontagh 
Tamás dr.,  ̂ a Földtani Intézet aligazgatója, másodelnök 
P álfy  Mór dr. főgeologus, főtitkár: Papp Károly dr. egyetemi 
tanár, titkár: Ballenegger Róbert dr. országos agrogeologus. 
Lóczy Lajos földtani intézeti igazga'ó indítványára jegyző
könyvben örökítették meg a lelépő elnöknek, Schafarzik 
Ferenc műegyetemi tanárnak érdemeit.

K  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die südrussische Bergwerkindustrie im Jahre 1915.
Im  D ezem ber 1915 hat die Steinkohlenausbeute im 
D onezgebiet 116 Millionen Pud betragen gegen  128 Mil
lionen im N ovember 1915 und 120 Millionen im Dezem
ber des V orjahres. Die A usbeute an Anthrazit ist mit 
rund  80 Millionen P ad  im V ergleich mit D ezem ber 1914

leicht gestiegen. Die G esam tergebnisse des verflossenen 
Jahros stellen sich wie folgt (in Millionen Pud) 
Steinkohle 1317.7 (gegen das V orjahr w en iger: 53.8), 
A nthrazit 30b (— 6), K oks 251 (— 27). Dio D urch
schnittszahl der beschäftigten A rbeiter betrug 180,000 
ge^en 185,000' in 1914.

W as die A usfuhr aus dem Donezgobiot anbetrifl't, 
so betrug  sie im abgelaufenen Jah re  1196.5 Millionen 
Pud gegen 1265 Millionen in 1914. Davon entfallen auf 
Steinkohlen 792 (855), A nthrazit 242 (248), Koks 136 
(14.4) Millionen Pud.

Phonographenplatten aus Braunkohlen. Im Halleschen Kohlen
becken, auch im Magdeburg-Schönebecker smvie im Egerliin- 
der Kohlengebiet wird eine leichte Braunkohle gefunden, dio 
ziemlich viel Paraf0n und Zeresin enthält. Man bezeichnet, 
diese Kohle als Scliwelkohle, da sie zur Gewinnung von 
Paraffin verschwelt wird. Wenig bekannt nun wird es sein, 
dass die Hauptbestandteile zur Herstellung von Schuhputz- 
und LederkcmserviernngBmitteln, sowie von Phonographon • 
platten diesen Kohlen entstammen, nämlich einem schwarz- 
brannon bis schwarscn, wachsartigen P>itnmon, lleniontan- 
v/achs genannt.

Die Kapitalerhöhung der Leipziger Werkzeug-Maschie- 
nenfabrik vorm als W  v. P ittle r  in W ahren-L eipzig . 
J e tz t w ird die Tagesordnung der G eneralversam m lung 
bekannt, die über die Kapitale! höhung folgende E inzel
heiten e n th ä lt: D as A ktienkapital soll um 900,000 Mk. 
erhöht werden, die un te r A usschluss des gesetzlichen 
Bezugsrechts der Kommerz- und Disconto Bank, in 
H öhe von 700,000 Mk. zu einem K urse von 120 p. Ct. 
und in Höhe von 200,000 Mk. zu einem Kurs» von 
200 p. Ct. überlassen werden. Die 700,000 Mk. sind 
den Aktionären derart zur V erfügung zu stellen, dass 
auf je  drei alte A ktien eine neue A ktie zum K urse von 
120 p. Ct. übernom m en w erden kann. É iérbéi sóilon 
von dem Gewinn des Jahros 1915 j« 300 Mk. als E in
zahlung auf jede bezogene neue A ktie verw endet wor
den, während den A ktionären, dio keine Aktien bezie
hen, eine gleichhohe Zuw endung gew ährt wird. Die 
restlichen 200,000 Mk. Aktien sind von der Kommerz- 
und Disconto-Ban a freihändig zu veräussem  mit der 
M assgabe, dass von dem Mehrerlös über den Ü b er
nahm epreis von 200 p. Ct. zwei Drittel an die G esell
schaft und ein D rittel an  die genannte Bank entfällt.

Internationale Petroleumindustrie. Mit 100 Millionen Dollars 
Kapital hat sich die Panamerican Pelroleumironsport Co. ge
bildet, der in erster Linie kalifornische und mexikanische 
Potroleumfirmen angehören. Piiisideut ist Dahoni, einer der 
reichsten Olmagnaten der genannten LLindor. Entschieden 
bedeuten sie eine Stärkung der amerikanischen Interessen 
gegenüber den englischen in Mexiko. — In Frankreich stei
gen die Petroleumpreise mit Rücksicht' auf die hohen Fracht
raten und Ülpreise in Amerika.
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