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A földgáz-szerződés elintézése.
A kormánynak a Deutsche Bankkal -kötött szer

ződésének a képviselőházban való elintézése utó 
már csak a főrendiháznak kellett tudomásul vennie 
a szerződést, hogy az ügy teljesen perfekíuáltassék. 
Ez a tudomásulvétel a főrendiház pénteki illésében 
történt meg. A szerződés törvényes formalizmusai 
elintéztetvén, a szerződésbe meghatározott Magyar 
Földgáz Részvénytársaság megalakításának semmi 
akadálya nincs többé.

Hogy a főrendiház jóváhagyása csakugyan 
rideg formalizmus, legjobban igazolja aga az 
lefolyása. Formalizmus, de mellőzhetetlen. A földgá 
akció történetében legjelentősebb tényt jelenti mégis, 
mert csak most kezdődhetik meg a munka, a föld
gáz hasznosítása. A földgáz történetében ezen rend
kívül fontos pillanatot szöszerint közöljük.

Az országházi napló erről igy szól 
A f  ö r a n (I i li á z I, X XV I. ü l é 

191 f- február :2~>-é pénteken  
Jósika Sámuel b. elnöklete alatt.
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A méltóságos főrendek az ország 
kialakulására oly beláthatatlan fontosságú 
egész komplexumát kerek 3 perc alatt 
Az ülés lefolyása ez volt:

E ln ö k : Következik a földgázra és az ásványolaj- 
félékre vonatkozó állami kizárólagos bányászati jo g o k 
nak az ordélyi modenco egy részébon az lí)14 VI. i.-r
4. §-a alapján a Deutsche Bank berlini pénzintézet 
vezetése alatt álló pénzcsoport által alakítandó Magyar 
Földgáz R észvénytársaságra történt átruházásáról szóló 
miniszteri jelentés és az ennek tárgyában hozott kép
viselőházi határozat. Kérem a bizottsági jolcutés fel
olvasását.

R advánszky  Albert 
jelentését).

Elnök : Kíván valaki a  jelentéshez szó ln i '? (Nem
Ha senki a jolentéshoz szólni nőm kiván, a vitf 

bezárom. Következik a határozathozatal. Kérdem, mé 
tóztatike olfogadni a bizottság javaslatát (Igen!) Kí- 
aaondom tehát a határozatot, hogy n türnndjluíz tudo

m á su l ve-*' j e le n te s t ,  i l le tv e  h o zzá já ru l  a kó  
v isc lö h á z  s zá m ú  h a tá ro za tá h o z  s  azt o rszá
h a tá ro za t  e re jé v é  e/n e//, amiről a k é p v ise lő im  
sitlctni fog.

Tehát országos határozat immár a földgáznak
ázása. Hogy az ország főrendei, a magvar s z ó 

i k '  , vagy íelsőház egyetlenegy szóval sem tudóit 
hozzászólni ehhez a kérdéshez, ez jellemzi Magy< 
országot. Amikor a legfőbb energia-forrásunk 
valóságos forrás, mert ingyenes — végre megkezd
heti áldásos munkáját, ehhez egy szó kommentárt se 
fűzzenek se a született főrendek, sem pedig azok, 
akik a királyi kinevezés folytán a magyar társadalom, 
ipari, ke ■‘skedelmi élet legjavából azért válaszU ak 
ki, hogy ország második kamarájában segítsenek 
az ország javára leszűrni mindazt a jót, ami az 
szág érdekében kívánatos.

Talán jobb is az úgy, hogy nem szóltak ho 
és egy okból jobb ez igy. Mi, emlékezés oki' 
iktattuk ennek az ülésnek lefolyását lesz 
kor erről még fog '.sni.

Abból szempontból mindenesetre 
rendek hallgatólagos tudomásulvétele, hogy — nem 
akadékoskodtak, mint ahogy az ugyanekkor tárgyalt 
Pénzintézeti Központról csevegtek. A főrendek *sak- 

■'«'in nem értenek a földgázhoz.
Most pedig elindul útjára földgáz.

Magyar Földgáz Részvénytársaság.
Még megalakulása előtt hozzáfogott a munkáim/ 

legnagyobbszeríi negociorum gestor. Deutsehe 
Bank Stanss.

Az ország nincs tisztában azzal, ami
álunk Deutsche Bank kezdeményez? Nincs 

tisztában ezzel se a közigazgatás, se a parlament, 
a társadalom. Mindegyik nyújtsa kezét, hogy feltétlen 
sikerrel járjon minden akció, mert a becsületes német 
töke fordul felén bizalommal. Ne csalódhassák a német 
töke, amely, párosulva a tőle elválaszthatlan szorgalom
mal s ...német“ jellemmel, mindenütt a világon meg
hozta busás kamatait. Járjon nálunk sikerrel a 
Deutsche Bank magunk részéről kívánunk
neki e vállalkozó — jó szerencsét!
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HAZAI HÍREIK. ^
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, A'/fc- 
neA: előfizetésük lejárt, /?o£y t ó  mielőbb 
meghosszabbítani szíveskedjenek, nehogy 
a lap további küldésében fennakadás 
történjék.

Badacsonyi Bazaltbánya. A Balaton-vidék egész 
romantikáját disszonánsán zavarja a Badacsonyi 
Bazaltbánya részvénytársaságnak bányája. A fel- 
felhangzó robbanások dörejét a 96 km. hosszú víz
tükör mint jó hangvezető viszi tova. Maga a bada
csonyi bazalthegy egyike a legszebb földtani alakulá
soknak, valósággal keresztbe fekszik a Balaton vizére 
s a mögötte s körülötte levő kúpos s koporsóalaku 
hegyekkel csodás összképet ad. Ezt az összképet 
zavarja ennek a részvénytársaságnak a bányája, 
amely a napsütésben a megbontott hegyoldalt disszo
nánsán állítja be a felségesen nyugodt tájba. De hát 
ezen nem lehet segíteni, mert bányajogot gyakorol a 
Badacsonyi Bazaltbánya részvénytársaság, amely egy 
és félmilliós alaptőke mellett 111 ezer korona nyere
séget, vagyis az alaptőke 10% át produkálta. A bányar 
társaság a badacsonyi és töredici bányájának beren
dezését egy és félmillióra becsüli és együttvéve ezeken 
a vidékeken vagy 100 ezer korona értékű ingatlano
kat szerzett. A mérlegben megjelenik a háboru is, 
mert az orosz foglyok élelmezését 25 ezer, a ruhá
zatát 14 ezer koronára teszi, ami mindenesetre meg
takarítás azzal szemben, ha a munkásokat kellene 
fizetnie.

Esztergomvldeki koszénbánya. Az Eaztci^om vidéki 
Kőszén bánya r.-t. március Jö-cn ta rtja  közgyűlését. 
A m érlegszám la adatai a következők : Tartozik: 1. Föld 
bírtokszam la 13.660*36 K. 2. Epületszám la 541.048*20 J\.
3. Gépek és loltárszám la 762.838*42 K. 4. Bányam üvek 
számla 1,351.669*41 K. 5. Részvény illetékszámla 20.160 — 
korona. G. K am atszám la 56.501*16 K. 6 . Központi költ
ségszám la 36.874 G9K. 8. Bányaköltségszámla400.645*— 
korona. 1>. A nyagszám la 11.34414 K. 10. Pénztárszánila 
1546 34 K. 11. Adósok szám lája 3554 2S K. Összesen 
3,200.442*— K. — K övete l: 1. ítész  vény tő koszániía
3,200.000 — K. 2. M unkabérszám la 442*— K. ü r e s e n
3,200.442 — K.

Ászén vámja Törökországban. Mint tudósítónk velünk kö
ti kamara elfogadta a kőszén vámjának a háború végéig 
történő felfüggesztésére vonatkozó törvényjavaslatot.

Orosz Lengyelország szénbányászata. Már találkoztunk  
orosz Lengyelország szénbányászatával és most :sak azért 
térünk erre vissza, mert az újabban szerzett adataink érde
kes statisztikával szolgálnak

A koszén előforduló helyei Hendzin és 1 »ombrova kör
nyékén vannak. A dombrovai területek' sziléziai kőszén
medencével kapcsolatosak: orosz-lengyel kőszénleriilot 
egész kiterjedése kb. 400 km-, melynek szénkészlete 
CzanuK'ki szerint (1909) kb. 2 milliárd t-ra lehelő. A szén, 
mely nagy hidrogén tartalma következtében nagy lánggal ég. 
molegfejtőképessége 6600 kalériás, liamutartalma pedig 7#/u. 
A doneevidéki- .szén is sokkal jobb a dombrovai szénnél, 
amennyiben melégfejtőképességo kb. 7**00 kalória. A 
termelés 75*/o-a uj1 Vállalatok kezében van, amelyek összesen 
évi 1,470.000 t szeriét termelnek a németektől megszállott 
területeken, téliát orosz Lengyelország 6*< millió t összes 
széntdrmálóséfctek• kb. 21-6°/o-át. (Afelsősziléziai széntermelés 
évente '48^801.056 t,- az osztran-kanvini• 9,u76. ö 13 t, a galíciai 
ygdijr 1,970.706 t.) A?: orosz-lengyel, széntermelést minden 
Különösebb nehézség nélkül kb. háromszorosára lelietnc

1 'ruszországra nézvo az orosz-lengyel B/.énvii 
igen nagyjelentőségű, mert feltehető, hogy a dumbrovui 
széuvidék szolgáltatta Oroszország egész széntermelésének 
kb. egyötödét, niig a Donee-vidék Déloroszországban mint
egy kétharmadát. Munkásonként a termelés 1912-ben 222 1 
vult, mi felső Sziléziában 344 t, de sokkal jsekólyebb 
munkabérek mellett. A dombrovai szén OO’ n-át maga orosz 
Lengyelország fogyasztotta el és alig lUJ/o ment Nagy- 
Oroszországba.

A báni«*:áüj)ar 1913 bán löö.OOl) tonnáL tér in élt é. 
még igen fejletlen, de fejlesztésének nincsenek nagy akadá
lyai. Sokkal jelentősebbek a vasérc-telepek. kivált a bendzini 
barnavasérclelepek, melyek évi 300.000 t ércet szolnáltut- 
nak. Kz ércek kivitele Sziléziába a háboru előtt til.»s volt. 
A kiekei kormányzóságban is sok a 'aséiv. kivált igen 
értékes barna- és vörüsvasérc, valamint mangánérc, líado 
körül és másutt is barna vasér«; mellett ólom- és rézércek is 
előfordulnak. A foszfortartalmu ércek igen elterjedlek. 
Az orosz-lengyel -asSrcek általában aránylag ekéivel d> 
vastartalmuak. de igen értékes koverékanyagok sok vasat 
ta rta lm a zó  vek feldolgozásakor. Orosz geoIogusok szerint 
az orosz-lengyel vasérc-telepek kincsét I> - --f íUU ni i 111-> t-ra 
lehet becsülni. Az összes vasé.rctormelé. 1912-biMi caak 
294.0011 t volt. és rézérc :/cd Kielco körid, a L\>agor;
hegységben .Jelentősek az Olku.sz körül lévő
és óloméivek is.

A Felsőmagyarországi Bánya és KohómQ r.-t. márc. 3 ;ui 
tartotta meg \ . \ V I .  évi rendes közgyűlését. IM 15. évi 
m érlenszánilájának adatai a következők

1 ,tr/;n,i> .Szomolnoki és egyéb társulati bányák értéke 
a/, összes épületek, pépek és felszerelésekkel 4.-'>2s.iiTíi-.V K, 
folyó évi beruházás 401.920*42 K, összesen 4.9:j<.>.üiMi K. Kr- 
tékpapirok 2.7ii .2i>:5 K, függő kamat 52.860 K. <">ss/.i‘si-n 
2,810.12:: K. Tiszti nyugdíjalap értékpapírjai 4f/J non K. 
Adósok .‘i.'.sS'.híi;:. K. Készpénz 42.62-1*02 K. Összesen 
8,803.1*44 K. Teher Részvénytőke 20.000 darab részvénv 
á löü K 3,0U0.00Ü K. Tartalékalap 1,600.000 K. Értékcsökke
nési alap 624*12 K, gépek és fölszerelések értékcsökke
nési tartalékalapja ‘J70.-S81';*)3 K, folyó évi részesítés 181.**>-V--|U 
K, összesen 1 .*d*J.:íGri5 K. Tiszti nyugdijalap 37 K.
Hitelezők VSl.ou!) ^8 K. Hátralékos tökevisszalizetés 25 0 K. 
Nyereségegyenleg 930.37.V60 K. Összesen 3.S03.i;44 K.

Xi/ci-fsó/- és vcxzlesc<j$:.úndúja: 1 ’cszle&y Bányaüzem- 
költségek, anyagfelhasználás és kénkovand-küldcmények 
utáni fuv rdij 1,428.421*16 K. Központi költségek : tiszti 
fizetések, az igazgatóság és felügyelő-bizottság fix tisztelet
dija. iro ai és útiköltségek 2(57.904*61 K. Adó és illelók 
111.7Ö7*21> K. Xyereségegyenlog 9o0.‘!7">*<;0 K. «»sszrsen 
2.738.4">x*(>ü K. Xyereség: Áthozat 1914. évről 2J.H»l*s.> K. 
összbevétel szomolnoki kénkovand, vasérc, kovandnörk. < e 
m entréz és egyéb bánya- és kohóterm ényekért 2>:js:;.i:;2 -i:'. K. 
Nyereség a fojnicai bánya üzemén 63.Í54S*49 K. N yereség 
•éncsdi bánya üzemén 93 090 20 K. N yereség a lekéről 
bánya iizenién ‘):>.9.j4*98 K. Krtékpapirkam at (adónientesi 
121.394 K. Szomolnoki házbérjövedolem l:;76*l!s k . ' »sszesen 
2,7:.»8.4*iS*6:i K.

Felolvasás. A Magyar Mérnök- és JOpitész-JOgylet vegyé. 
mérnöki ’-s géi'és/.cti szakosztályainak együttes ülésén /><) 
Mihály dr. a szén eseppfolyósitásáról a mull napokban én 
kés előadást tartott. Bevezetésképpen ismertette Moissan és 
mások idevágó kísérleteit, majd részletesen szólott Lummer dr. 
érdekes kutatásairól és határozottan a mellett foglalt állást, 
hogy a szén cseppfolyósitása nagyobb méretekben is lullet- 

:-ge. Az eddigi kísérletek főhibája az volt, hogy igen kis 
mennyiségű szenet egyre nagyobb erejű árammal igyekeztek 
megolvasztani s ily módon a szenet olvadáspontján túl Ion*;' 
pontjáig és azon túl hevítették. A cél ezzel szemben az, hogy 
nagyobb tömegű szenet a párolgás lehető kizárásával zárt- 
térben olvadáspontja és forráspontja közé eső (4100 —41Ó0* 
hőmérsékletre hevítsünk föl, ítmi alkalmas módon kikerül is. 
Az előadó azt a reményét fejezte ki, hogy rövidesen' lehet
séges lesz tetszőleges mennyiségű szenet is megolvasztani 
megfelelő berendezésekben.

Alumínium a kazáakö cUett. Az alumíniumot aligha
nem kazánkő-képződés ellen is fel fogják használni. 
Zürichből írják lapunknak, hogy m egfigyelést tettek
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ogy ottani laboratorium ban, hogy vízfürdőben int* 
figyelték, hogy az alumínium határozott ellensége a 
kazánkőnek. A fürdőt folytonosan táplálta a vízvezeték 
ós észrevették, hogy lerakodott a kazánkő, amely végül 
a befolyó csőnek nyílását is betömte. Mikor a fiirdő- 
odényt alum inium-festékkol másolták be, három éven 
keresztül nem í’akodott le a kazánkő. Sysztem aüluisan 
folytatott kísérletekkel rájöttek, hogy alumínium jolen- 
léto gkozta meg' a  kazánkő-képződést.

Szénárak és munkabérek. Tudvalev 
•öltségek jelentékeny emelkedése össze 
;redmcnyozte a szénbá yászatban. A hány;' e/.z 

okolták ovi jelentéseikben az ávomelóst. A bányáku; 
indokolását mindenütt el kell fogadni az árak 
mert ha köveset mondunk, a termelési költsége 
kai emelkedtek. 10 ellett számították !><• a bányák
önkéntes adományaikat a következtében felmerüli
liazali; itetadományok amelyek együtt-

m a  m á r  m i l l i ó k r a  m e n n i '

A bányák termelési költségeinek emelkedését a J iiu n l< ; 

bérek is befolyásolták. Nem szabad elől téveszteni,
hogy a legderokabb s lógj óbban dotált miiukás-slíiLns (toli;' 
a. tulajdonképpeni; vagyis a föld mélyében d o lg o z ó  b;' 
munkás) javarésze hadbavomdl. Helyükbe léptek a liat,; 
erők, akik ezelőtt legfeljebb a lovakat hajtották a bány: 
mélyén, sok asszonyt és általában lialalkomakat aér-
tékben alkalmaznak. Ezek erők nem a régi viszonyokhoz 
mért béreket, kapják, hanom lényegesen többet, p. a 14 
és ll) éves liuk, akik most bányamunkái; végeznek s többé 
nem lóhajosárok, -l*50-től 2— koronát keresnek műszakon
ként, ki annyit, amennyit megér emel. Vanna't fiuk. kik a 
vájárok helyébe léptek, ezek -l/öO tol koronáig fclmentok 
munkabéreikben. De alkalmaznak a k szó szoros
értelmében öregeket, invalidusokat-s bizony vannak köztük 
szép számmal, akik megkeresik a vájároknak szokott munka- 
bőreit is. Más s/öval a/.l jelenti >z, hogy jmi bány; 
kánok, akik lényegesen kevesebbet produkálnak, 
béreket kapnak, mint a liáborn előtt. Egyáltalában nem.
Lo.-ilc a ritkaságok közé, hogy serdülő korban Im i fiatalkornak 
havunkéul korona munkabért is éléinek.

Mindazonáltal elégtétellel kell konstatálnunk, hogy 
mi szénáraink még az miéit áralc mellett is össze sem 
hasonlíthatók ellonsé -es külföld és a semloges államok
nak tulmagas széliáraival. Angliában a legkülönbözőbb szén- 
fajták ára megkettőződött, tehát meghaladja a 100 °/i>-ol 
emelkedés. Hát még azulc az államok, amelyek oly 
esések, hogy nekik szállít Anglia szenet.
Lesz ki az emelkedés.

Olaszországban. 8—10-szercsére emelkedtek 
És a semlegeseknél is meghaladja a 100 °/:-oi. 
ségesiiuknől törekedtek arra, hogy az áremelések 
alkalmazkodjanak a termelési költség emelkedésé 

\ ebben a mi bányáink á német példát kö ették.

Szénüzlet 1915-ben, A m agyar szénbányaipar a le
folyt üzleti évben is mind nagyobb nehézségekkel 
küzdött meg’. A régi m unkások egyrésze hadbavomilt, 
helyű be a bányászathoz alig értő uj erők léptek, ózok 
is csekély számban. Forgalm i akadályok és waggon- 
hiánv gyakrabban zavarták a rendes üzletmenetet, 
mint az olőző évben. A bányászathoz nélkülözhetetlen 
anyagoknak, mint a la tiak és robbantószereknek  hiánya, 
ezeknek és az élelm i c ik k e k  á rán a k  rendkívü l nic"- 
(Irsgulasa  a bányáknak súlyos gondokat okozott. A 
bányatársulatok mindazonáltal megfeleltek szállítási 
kötelezettségeiknek, sőt m űszaki berendezéseiket töké
letesítve még többet is termolhettek, amiáltal némileg 
pótolható az a hiány, amely a külföldi szén behozata
lának csökkenése következtében támadt. Az év folya
mán lojárt kötéseket lényogesen jobb árakon újították 
meg. l^ y e s  bányák valósággal ujabb bányáka t is 
nyitottak meg. Igy az E szterkom -üzászvári Kőszén- 
bánya r.-t. évek óta folytatott kutatási műveletek után 
az esztorgommeg.yei ( ’solnok község határában igen 
jó minőségű, gazdag szcntolopekre talalt s U)15-bou 
meg is kezdte egy uj akna beruházási m unkálatait. 
A széukereslet az egész év folyamán tartós maradi. 
A m agyar kir. Államvasutak az egész osztendőn át a 
szám ukra szerződésileg biztosított szénm ennyiségnek 
nnx im um át vették igényi»; és több olyan iparág, moly 
hadianyag gyártásával foglalkozik, a rendesnél jóval 
jelentősebb igényeket támasztott, am elyeket, egynémely 
átmeneti aká ály ki vétóié vol, úgyszólván teljesen k i
elégíthettek.

Geologus a háborúban. A ham burgi geologiai inté
zőt az ottani tudom ányos alapok felhasználásával dr. 
Gürich nevű geológusát még UH 4 július 21-én némul 
Kelotafrikába küldötte, hogy az ottani Sorengeti siva
tagon talált dilnviálís és harm atkori emlősöket tanul
mányozza. Közben kitört a háború s ő K elotafrikának 
tengerpartján  próbálta tanulm ányát folytatni, do kény
telen volt a poitugál K eleiafrikaba menekülni. Novem
ber 11-én a Picira ne\ ü gőzösre szállt. Lanrenso marn nős
ben, hogy E urópába vergődjék, de decem ber 2ü-áu f o k 
városban elfogták az angolok és a piterm aritzbiugi 
fogolytáborban *>pitett barakok egyikébe 500 más h nli- 
tá rsa közé lökték. A ném et korm ány közbovetette ma
gát érdekében s m árcius 2íi-án kieszközölték szabadon- 
bocsájtását a fogolytáborból de Délafrikát nem hagy
hatta el. U gyanennek az intézetünk négy geologusa, 
van a harctéren, egyik vaskeresztet is kapott már, egy 
másik pedig jelenleg gránátlövés következtében súlyos 
betegen fekszik. Egy harm adik pedig már felépült 
sebéből és visszatérése után Ypernnél ismét súlyosan 
megsebesült. Már holt hírét költötték, de kitűnt, hogy 
M agdeburgba vitték és már a javulás uíján vau.

Uj földgázforrás. Dési tudósítónk jelenti, hogy az 
erdélyi földgázkutató bányahivatal a Nagy kapus ós 
Perethalom községek közti területen egy uj földgáz- 
mezőt fedezett fel, mely állítólag az eddigi források 
bőségét meghaladja.

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

BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13633. hrsz. « " s H ^
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Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
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Szállítás. Szerszám ok cs eszközök. A niagdelm rgi 
kir. vasuti igazgatóság 30 em előrúd, 200 kecskoláfo, 
400 drótkefe, 150 reszelőkefe, 20 talpfafurógép, 100 
gereblye, 800 irtókapa; 300 keresztcsákány, 50 fémtalpfa- 
fnró, 2500 fűi(íliány ólapát,' 300 hólapát vasból, 100 fii
lapát vasból, 2000 kötözővilla, 1400 kézi talpfafuró, 
1200 Inving-furó, 50 kézi ásó, 200 • sinkalapács, 100 
szinlőbárd, 200 hólapát fából és 100 favágó fejszo szál
lítására irt ki pályázatot.

Az ajánlatok m á ié in $ 2 -ig  küldendők bo.
Hirdetmény. Miután a .Josephi bányatársaság Alsófehér 

vármegyének magyarigeni járásába bekebelezett Kénesd köz
ség határában a Fácabája in dosztino hegyon fok vő 6. 
bányatelekkönyv VI. leötet, 56. lapján nyilvántartott 809.246 m- 
toriUetii, Josephi véd név ii kisbányahatái’ bányatelkének el
vonása iránt 1916..évi 41. sz. alatt kiadott elvonási határozat 
jogerőre emelkedett, a bánya eladására vonatkozó hirdetmóny 
kiadása vált szükségessé.

Ennélfogva a zajalnaikir. bányakapitányság felhívja mind
azokat, akik ezt a bányajogositványt megszerezni óhajtják, 
hogy zárt vétolajánlataikat legkésőbb április l~»-iy nyújtsák 
be. Az ajánlatokhoz mellékelni kell készpénzbon a megaján
lott összeget, melynek nagysága azonban az ajánlat felbontása 
nélkül megtudható ne legyen.

A most mondottakkal ellenkező vagy elkésetten érke
zett ajánlatokat a kir. bányakapitányság figyelembe nem 
fogja vonni. Az ajánlatokat április 17-én délelőtt 10 órakor 
fogja a kir. bányakapitányság hivatalos helyiségében felbon
tani. A bányajogositvány a legtöbbet ígérőé lesz.

Erről a nevezett bányatársaság részbirtokosait, u. m.: 
a Felsőmagyarországi bánya- és kohóinürész vény társaság 
budapesti bejegyzett céget, Király  Ernő dr. budapesti, Kriata 
Petru és Jan ken Petru hú Györgye zalatnai lakosokat, vala
mint a jelzálogos hitelező kir. kincstárt a kir. bányakapitány
ság azzal értesíti, hogy köziilök bárkinek szabadságában áll 
.április lü-ig saját költségén a birtok becslését és elárverezé
sét kérni, mely szándékról azonban ezen határidőn beliil a 
Jc ír. bányakapitányságot is értesíteni kell.

Szakűlés. A M agyarhoni Földtani Társulat márc. 1-én 
a kir. M agyar Term észettudom ányi Társulat ülésterm é
ben tartotta szakülését. E lőadást tartottak: Pálfy Mór d r . : 
Az erupciós kőzetek zöldkővesedéséről és Jekolius 
Erich dr.: A Brassói hegység  felsőj urakor ti képződ
ményeiről.

Cégjegyzési hírek. A M&gy&r R ézhengerm üvek  r . - t  
Richóu Em il tá rsasági tisztviselőjének „per p rocura“ 
toldattal való alapszabály szerű cégjegyzési jogosultságát 
bejegyeztette. — Kr&yer E. és T á rsa : Az üzletbe társ- 
tagul belépett K ra yer  G yula festékkereskedőnek társ- 
tagi m inőségét és önálló képviseleti és cégjegyzési jo 
gosultságát bejegyeztette.

Uj robbantószer. P u g s ley  F . W . kohóm érnök 
r ochamboite néven uj robbantószert állított elő, am elyet 
máris nagym értékben gyártanak . A rocham boíte, mikor 
a srapnellköpenyben felrobban, kb. 1400° C. meleget 
fejleszt, amely hőm érsékleten a srapnollhüvely többé 
nem darabokra robban szét, hanem megoldva, szorte- 
froecsonő fém csöppekként hull alá, am elyek mindent 
lángbaboritanak, ahová csak leesnek. A kísérletek so 
rán  ogy 226 8 gr. rocham botte-tal töltött ■ bomba fölrob
bantva, az olvadt fémet 12—15 m. m agasra freccsen- 
totte föl s a lehulló fém csöppek hőm érséklete még 
mindig oly nagy  volt, hogy a homokot megolvasztotta. 
A bomba 1*2 m. mély és 0*9 m. átmérőjű lyukat vájt 
a földben. A robbantószert detonátorral kell felrobban
tani, amoly azonban nem durranóhigany. Az uj robban
tószer gyártása könnyen és gyorsan  történhetik, keze- 
léso állítólag voszélytelen s mindennomii bombák, igy 
kézigránátok előállítására is alkalmas.
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K  DEUTSCHER BERICHT. #
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Rumänische Peiroleumindustrie. Oic Orion weist bői oineni 
Betriobsüberselmss von -4,550.000 Lei nach Abschreibungen
4.140.000 .Lei 36.370 Lei Reingewinn aus. Vorzugsaktien er
halten 5 Prozent. 29.551 Lei werden übertragen. — Dio 
lulornalionalp. hat 71.737 (44.104) Tonnen Krdöl gewonnen. 
Dio Ölproise waren lim 6 Prozent niedriger. Betriebsgewinn
2.660.000 Lei. Absohroi ungen 1,330.000 Lti. Reingewinn 
242.434 Lei. Die A fiira Tinmnua produzierte im vergange
nen .Jahr .‘»41.532 (465.850) Tonnen Erdöl. Die Verminderung 
der Produktion isi künstlich durch Einschränkung wogen 
Absatzschwierigkeiten.

Zinkhütten- and Bergwerks-A.-G. vorm. Dr. Lowilsch & Co. 
Zum Verkauf der der Zinkhütten- und Bergwerks-A.-U. vor
mals Dr. Lowitscli & Co. in Kattowitz gehörigen galizischcn 
Zinkhütten in Trzebinia an die Georg von Gieselies Erben hört 
die Frhf. Zly, dass das gesamte Aktienkapital des Unterneh
mens im Betrage von sechs Millionen Mark an die Firma 
Giesches Erben übergegangen ist. Bisher gehörten die Aktien 
der Frankfurter MetaUiirma Beer, Sonderheim & Co., neben 
der auch die Diskontogesellschaft und dio Mitteldeutsche 
Kreditbank durch grösseren Aktienbesitz beteiligt waren. 
Die Gesellschaft betreibt in der Hauptsache eine bei Trze
binia gelegene Zinkhütte, ein Zinkwalzwerk und eine SHiwe- 
felsüurclahrik, seit mehreren Jahren auch eine Bleihütte mit 
bisher massigem Erfolg. Grund für den Kauf der Aktien 
durch die Firma Giesches Krben soll sein, dass sie künftig 
für Krzc nicht dauernd neue Verarbcitungsanlagen in Schle
sien zu errichten brauche, wiihrend umgekehrt die Gesell
schaft Lowitsch keinen grossen Besitz in eigenen Erzen hatte.

Kohlenpreise und Bergarbeiterlöhne. Bekanntlich sind, um 
die erhöhten Erzeugungskosten des Kohlenbergbaus einiger- 
massen auszugleichen, die allgemeinen Verkaufspreise erhöht 
worden. Die Preiserhöhung wurde mit der Steigerung der 
Gestehungskosten begründet. Diese Begründung muss als 
gerechtfertigt anerkannt werden, die Gestehungskosten sind 
tatsächlich um 20 bis 25 Prozent in die Höhe gegangen. 
Hierbei sind nicht mitgerechnet die freiwilligen Leistungen 
fiir Zwecke des Kriegsliebesdienstes.

Von besonderem Einfluss auf die Steigerung der Erste
hn ngskoston sind die Bergarbeiterlöhne. Man darf nicht ver
gessen, dass die tüchtigsten und bestgelohnten Arbeiter dor 
ersten Lohnklasse, d. h. die unterirdisch beschäftigten eigent
lichen Bergarbeiter, zum grossen Teil cingezogen sind. An 
ihre Stelle sind junge Schlepper tmd W agenstösser getreten, 
auch hat die Verwendung jugendlicher und weiblicher Arbei
ter erheblich zugenommen. Diese Ersatzkrnfte aber werden 
nicht zu ihren früheren, sondern zu wesentlich höheren 
Lohnsätzen beschäftigt. So erhalten z. B. jugendliche Arbeiter 
von 14 bis 16 Jahren, die jetzt in die Grube geschickt sind, 
um die Plätze von Pferdetreibern einzimehmen, statt l'öOje 
nach Leistung 2\50 bis 3 Kronen für die Sohicht. Die »Schlep
per, dio in dio Tätigkeit der Hauer aufgeriiekt sind, verdienen 
statt bisher 4 bis 4 50 Kronen jetzt, 7 Kronen und mehr. Auch 
ältere Leute und Invalide, die aushilfsweise wieder vor Kohle 
gelegt sind, bringen cs nunmehr auf Löhne, wie sie früher 
die Hauer bezogen haben. Die zurückgebliebene Leute haben 
also durchwegs wesentlich höhere Löhne als vor dem Kriego. 
lis ist keine Seltenheit, dass verhältnismässig junge.Leute  
einen Monatslohn von 240 bis 250 Kronen erreichen.

Trotzdem bewegen sich dio Kohlenpreise in Ungarn auch 
nacli der Erhöhung im Vergleich mit den Kohlenpreisen im 
feindlichen Ausland und in den neutralen Ländern in ver
hältnismässig niedrigen Grenzen. In England sind die Preise 
seit Kriegsausbruch in vielen Sorten auf das Doppelte, also 
um mehr als 100 Frozent, gestiegen, in den Ländern, nach 
denen England liefert, noch mehr. In Italien hat eine Steige
rung auf das acht- bis zehnfache stattgefunden, und auch in 
don neutralen Ländern stehen die Preise um 100 und mehr 
Prozent höher als vor dem Kriego. ‘ Nur in Deutschland hat 
man sich bemüht, dio Vorgonommenen Erhöhungen der Zu
nahme der Gestehungskosten anznpassen.
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