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Rekord a vastermelésben.
Napi 50 millió kilogram acél.
Nem a gőgös Anglia dobja oda ezt a számot az 

ámuló világ elé.
Olvassa el ki-ki figyelemmel lapunk német hirei 

közt berlini tudósítónk egyszerű, de megbízható hír
adását, amely méltó bámulatot keltő számadatokat 
tartalmaz arról» micsoda hallatlan lendületet ért el a 
német yasipar. Megtudjuk belőle, hogy a német vám
terület februárban, 25 munkanapot számítva, egy 
millió 250 ezer tonna acélt termelt, felülmúlva a 
január havi termelést is. Naponkint 50 ezer tonna 
termelése, mig januárban csak 49.085 tonna volt a 
napi termelés. Thomas-acélt majdnem 600 ezer tonnát, 
bessemert 14 ezer tonnát, básikus Siemens-Martin
acélt 20 ezer tonnát termelt. A napi 50 millió kilo
gram termelés az egyes vidékek között igy oszlott 
meg: A rajna—vesztfáliai iparvidék 715 ezer tonnát, 
a sziléziai 114 ezer tonnát. A siegeland—hessen— 
nassaui 27 ezer tonnát, Északkelet- és Dél-Német
ország 51 ezer tonnát, Szászország 25 ezer tonnát. 
Dél-Németország 13 ezer, a Saar-vidék és a bajor 
rajnai Pfalz 101 ezer tonnát, Elszász-Lotharingia 
103 ezer tonnát, Luxemburg 100 ezer tonnát 
termelt.

A háboru második évében, vagyis akkor, amikor 
Anglia a németség összes katonai és gazdasági erőit 
végképpen meg akarta törni, a német ipar ilyen hal
latlan dimenziókat ért el.

Ötven millió kilogram acél termelése egy nap 
alatt sokkal több vasnak felel meg. De ha csupán 
ezt a számot vesszük irányadóul, akkor is lehetetlen
ség nem a tisztelet és bámulat hangján fejezni ki 
elismerésünket a német ipar bámulatos erőkifejtésén. 
Az angolok már-már azt kürtölték világgá, hogy 
fogytán a német emberanyag, hogy maholnap kipusz- 
titotta Németország fegyverképes lakosságát s egy
szerre vaskos cáfolatul száraz ridegséggel vetik oda, 
hogy Németország csak február hónap 25 napja alatt 
egymillió 250 ezer tonna acélt, produkált és képes volt 
naponkint 50 millió kilogram acélgyártmányt dpbni 
piacra, elsősorban persze a saját és szövetségesei 
hadiszűksegleteinek kielégítésére, azután nemcsak ezek

ipari szükségleteinek ellátására, hanem még a sem
legesek rendeléseit is jórészt kielégíteni. Ha fogytán 
az emberanyag, ugyan honnan vette a rengeteg 
munkaerőt és pedig képzett munkaerőt ennek 
a hallatlan" tömegű napitermelésnek sima kielégí
tésére?

Anglia vasiparát felülmúló számok ezek és bi
zonyságai annak, hogy gazdasági területen a harc 
immár véget ért, gazdasági területen ez a napi 
50 millió kilogramnyi termelés már maga a győze
lem. Elvitázhatatlan, mert nyilvánvaló. Ez a hihetetlen 
produkció teszi azt, hogy a japán kormány közel 
60 millió jent dob ki most a németekét utánzó vas
művek létesítésére. Ez a bámulatos gazdasági fel- 
készültség az, amely az amerikai acéltröszt erőlkö
désében tükröződik vissza. Amig a központi hatalmak 
saját erejükből teremtettek elő mindent, addig az 
entente-hatalmak Amerika karjának, gazdasági ere
jének felhasználásával. Tulajdonképpen nekünk kö
szönhető az, ha Amerika vasipara, amelyet a munició- 
szállitás gazdagított meg oly szerfölött, most még 
nagyobb lendületet fog venni. Ez az 50 millió kilo
gramnyi vas teszi érthetővé, hogy az amerikai acél
tröszt óriási mértékben siet kifejleszteni ipartelepeit. 
Csak p. o. hozzuk fel, hogy az Indiána állambeli 
Garyban levő acélművek 25 millió dollár költségen 
nagy hengerműveket, vizerő-telepeket és elektromos 
centrálét, magas kemencéket és műhelyeket építenek 
és egy olyan óriási csőhálózatot, amelyet minden 
amerikai erőfeszítés mellett is csak 14 hónap alatt 
tudnak üzembe helyezni.

S amig az európai háboru dúl, tulajdonképpen 
vesztessé Anglia lesz, amely megérdemli minden, 
tekintetben azt, "hogy gazdaságilag is elveszítse a 
háborút. Mig a saját gyárait municiógyárakká gyúrja 
át, azalatt a gyáraink a régi iparcikkek előállítását 
csak merő kénytelenségből is ellátni kénytelenek. 
Amerika ma kielégít minden igényt. A francia mun
kásság javát a frontra vitték. Azt a versenyt, amelyet 
Amerika fog folytatni az entente-államok iparával, 
le nem gyűrhetik többé a háboru után. És akkor 
aztán siratják a letűnt dicsőséget örökkön, örökké.
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HAZAI HÍREK. ^
A Leszámítoló Bank közgyűlése. Egyik legelő

kelőbb intézetünk, a Leszámítoló Bank is megtar
totta rendes évi közgyűlését, amely a 46 ik volt. Ez 
a 46 év a magyar közéletben nem tűnt el nyomta
lanul, mert ez az intézet mindenütt ott volt, -ahol az 
ország közállapotaiban egy pénzintézet, melynek 
vezetőségében mindig meg volt a koncepció, a segí
teni akarás és készség, együttműködni hivatott. En
nek az intézetnek egész ügyvezetésében bizonyos 
emelkedettség, üzleti fogásoktól ment előkelőség 
mutatkozik s mindaz, amit ez az intézet csinál, el 
nem választható a korrektség és a rétri kereskedő- 
ház szigorú erkölcsétől.

Blau Gyulát és Bún Józsefet igazgatókká ne
vezte ki. Az első a Länderbanknäl mint magyar 
ember, valóságos karriert futott meg és mint bank 
embert, a pénzügyi élet legjobb ismerőjének tekintik. 
Bún József viszont a bank áru- és iparosztályában 
szerzett valódi érdemeket. Mindkettő a banknak erős. 
hasznára lesz. S annál biztatóbb működésűk, mert a 
bank vezetői javakorukban nevezte ki igazgatókká. 
Pohl Gyula cégvezető a bank deviza ügyeiben, 
Neugebauer Kornél pedig mint a titkárság diszkrét 
vezetője szerzett érdemeket arra, hogy igazgató- 
helyettesekké kineveztessenek.

A bihari bauxit-telepek. Annak idején megírtuk, 
hogy a schwcizi neuhauseni világhírű alum iníum gyár 
az általunk annyira méltatott bihari telepek fölé for
dult végre figyelmével. Ez a g y ár most tette közzé 
mérlegét, am elyben persze a bihari bauxit-telepek is 
benne vannak, ha  m indjárt nem is valami túlnyomó 
részben. A gyár közel 10 millió frank nyereséggel 
zá rta  múlt évi m érlegét a  tavalyi 7 milliós nyereség
gel szem ben. Persze legnagyobb része ebben a  háboru 
okozta óriási alum inium keresletnek van, hiszen a réz 
hiányát nagyrészben az alum ínium ban való relativ bő
séggel sikerü lt könnyen elviselhetővé tenni.

A petróleum kérdésről. A peuó leum ért folynak tulaj
donképpen a  perzsiai harcok. Perzsia ug3Tanis rengeteg 
gazdag petróleum forrásban. Az orosz és angol rivalitás 
tudvalévőié» innen eredt és végtére is m egegyezésre 
vezetett a két versenyző fél között. Ott ta lálták meg az 
érdekkapcsolatot, hogy zónákra osztva fel Perzsiát, 
onnan kizárták a szám bajöhető összes versenytársakat. 
Perzsiában úgy au m ár régi időkben is tudtak petróleuoi- 
olőfordulásokról, újabban azonban teljesen tisztában 
vannak azzal, ho_»y a világ eg.vik legdusabb előfordu
lása éppen P erzsia területén található. Ahol az orosz 
csapatokkal a legutóbbi török összeütközés történt, 
nevezetesen K erm ansa és H amadán környékén, vannak 
a leggazdagabb nyersolajelőfordulások. Nem kevésbbé 
gazdagok a  déli Perzsiában levő nyersolajelőfordulások 
is. A perzsa olajforrások szoros összefüggésben vannak 
a mezopotámiai forrásokkal. Ném et tőkók erősen fog
lalkoznak ezeknek a  forrásoknak kiaknázásával. 11a 
együ tt vizsgáljuk ezt a  két kőolajterületet, meg lehet 
állapítani, hogy körülbelül 1700 kilom éter hosszú olaj- 
zőnaról van szó. Az olajvezető rétegek gipsz- és só 
formációhoz tartoznak. Az angolok m ár 1909 ben 
m egalapították az A nglo-Persien  Oil Co -1. Tekintve, 
hogy ennek az olajnak a  bakui olajhoz hasonlóan óriási 
a  tüzelő értéke, A nglia ebben az olajban flottája rós>ére 
ak a r fü tőerő t biztosítani s m ásrészt az angol kereske 
delem nek egy üj hatalm as alapot nyújtani. M aidau 
várostól egészen A badánig, a.perzsa öbölig, 232 km, es 
csővezetéket csodálatosan rövid idő alatt építettek ki, 
és  m intha a  földből bújtak  volna elő a  finomítók, oly 
ham ar terem tették meg az an^ol behajózó állomásokon 
A badánban. A  m ezopotám iai olajforrások a Bagdad* 
vasút által ném et érdekeltség szférájába kerü ltek  s az 
egyes olajvidékekre a  szárnyvonalak egész seregét 
jervezték, hogy-bekapcsolják  valam ennyit a  K onstan ti

nápoly—bagdadi vasút révén a  nagy  ném et érdekháló
zatba. Innen ered, vagy legalább ez is egyik  főoka a 
háborúnak. Észak-Perzsiában, a  K aspi tó körül, az orosz 
érdekszférában, m integy 600 km. es oU jzóna húzódik 
A rbadíltól, a K aspi-tenger nyugati oldaláról, egészen. 
A sterabadig, am ely a K aspi-tenger legdélkeletibb csúcsa. 
O roszország is azért kért s kapott vasuti koncessziókat, 
hogy ezeket az olajteiületeket kiaknázza. Ezen hatalm as 
olaj területek birtokában a legkom ikusabb az, hogy Per
zsia olajszükségletét bakui olajbevitel fedezi és még 
m indig nem ju to tt el a  perzsa korm ány ahhoz, hogy 
P erzsia  északi és déli részét vasútvonallal kösse össze.

S m ig nálunk folynak a csúnya béka-egér-harcok 
a közönségnek mikénti kifosztásán s dacára a most már 
zavartalan olajprodukciónak,szándékosan nem bocsátják 
forgalom ba a term elt petróleum ot, csakhogy az árakat 
felcsigázhassák, addig Am erikában éppen most jelenti 
ki W ilson elnök, hogy eddig nem gondoltak a  foldolaj 
és petróleum  m egadóztatására, de ha a gazolin és ben
zinre ösak egy cent adót vetnének ki gallononkint, ez 
10 millió dollár jövedelm et jelentene. E« a  kijelentés 
még cs^k szerény szándék és távol áll attól, hogy tö r
vényerőt jelentsen, ám de ha a korm ánykörök m eg
barátkoznak valamely tondoiattal, akkor nincs már többé 
messze annak tényleges keresztülvitele.

KŐBÁNYA (Budapest közelében, tracbyt- és 
andesit bánya) hasznosításához valamely formában 
társat k resek, esetleg részvénytársasági alapon. A 
bánya fel van sí erei ve sikló- és görpályával, közvetlenül 
a Duna parton fekszik, úgy ho iy az anyag a bányából 
k ö z v e tle n ü l a  h a jó b a  b e e r e s z th e tö .  
S z o r o s a n  a  bán ya a la t t  fu t  e! a budapest— 
marcheggi fővonal. A környéken virágzó kőbánya- 
vállalatok vannak, amelyek hosszú drótkötélpályákkal 
jutnak a vasúthoz, vagy a Dunához, a banya renta
bilitása tehát kétségtelen. Az üzem nyomban meg
kezdhető.

Szives ajánlatokat „A BANYA“ kiadóhivata
lába „ B iz to s  b e f e k t e t é s “  jeligére kérünk.

A Ganz-fel* villamossági részvénytársaság igazgatóságának 
rilis :> án mo tartott ülésében előterjesztettók az 191ö. évi 

zárszámadást, amely 086.022 K 07 f tiszta nyereséggel zárul. 
Határozatba ment, hogy az igazgatóság az április SO-ikára 
egybehívandó közgyűlésnek 1915. évre 28 korona, vagyis 
7tf/o-os osztalék kifizetését fogja javasolni, továbbá iaditvű- 
nyozni fogja, liosry az alapszabályszerü jutalékok levonása 
Után Tő 000 K a tartalékalap javadalmazásán 2U.0t'*n K 
tisztviselők nyugdíjalapja növcléiérr.' lord ittassók, a í\j 
rac.16 összeget pedig a múlt évi áldozattal együtt,
; 148.948 K 10 f t uj számlára vigyék át.

Uj rézbanya. A háborúnak köszönheti meg
nyitását a zárni rézbánya, amely francia tőkével 
alakult. A parlamentben Szíerényi tette szóvá, hogy 
dacára a meglevő rézérceknek, jajongunk rézhiány 
miatt és nem tárjuk fel a meglevő, de rossz üzem
vezetés és tulspekuláció miatt szünetelő bányákéit. 
A pénzügyminiszter, akinél százszámra hevernek 
a különféle bányák feltárásának tervei, segélykérések, 
a zárni rézbánya megnyitásából fogja majd levonni 
azt a tapasztalati tényt, vájjon állami segéllyel lehet-e 
és célirányos-e Iábraállitani az elhanyagolt rézbá
nyákat.

Urikány-zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya r.-t. április 
1-én tartotta Ullmann Adfclf főrendiházi tag elnÖklésé- 
vel rendes közgyűlését, mely elhatározta, hogy a 
367.185 koro^ányi alapszabályszerü leirás után fentna- 
radó 2,004.687 korona tiszta nyereségből 1,440.000 ko
ronát mint 9 százalékos osztalékot fizet ki az 1916. 
üzletévre, az értékcsökkenési tartalékalap rendkívüli 
javadalm azására 350.000 koronát fordít, a tisztviselők
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nyugdíjalapjához rendkívüli hozzájárulás fejében 20 00U 
frorönát «»d és az alapszabályszerü ju talék  fedezése 
után fenm aradó 19233 korona uj szám lára vitessék át. 
A részvény szelvényét április 3 tói kezdve 18 koroná
val váltják be. Az igazgatóság jelentése megállapítja, 
hogy- a  s5tén,termelés kielégítő volt, az 1914. évi 548.000 
toujravíji özemben 600.150 tonna volt. Külföldi szenet 
esfrlr kfcrtóTtpli. m értékben lebe ott behozni. A jelentés 
meg0tísí$£ö|&iíc arról is, hogy a tá rsu lat hadbavonult 
szem ^ l|^ L # & k  hozzátartozóiról gondoskodott.

Bykttíftöeszepzés. A  katasztrófálissá vált gyanta- 
hiánytóoí'iSftj^iíí^D'dőva potsdam i százados erdőfenyősé 
^e k  k ^ f e á ^ á s é i ’a is gondoltak. A kihasználás úgy 

80 hektár területeit vasrudakkal 
tám aG ^fe-’Baej  ̂ a  fát, miáltal elérik, ho^y töbo font 
gyaníist1 M Magából a fa:

i':feoaznia*Hércégoviiia bányászai. A. bosznia-hercegovinai 
országos kormány a napokban adta ki Bosznia és 1 ferccgo- 
vina 1914. évi bányászatáról és kohászatáról szóló jelentősét. 
A bányaművelés alatt lévő terület 19.30S.1 hektár volt, 
melyből a kincstári bányákra 15/227.íí hektár jutott, ^529 
hektár területen vasércet ós 14.591 lielciár területen kőszenet 
bányásztak. Vasércből az.lOl'í. '?vi U.41 millió métermázsá- 
val szemben 1.78 millió inólermázsát termeltek 1.14 ifiillió 
korona értékben. A barnaszén-bányászat hozatna az 19115. 
évi 0.40 millió métormázsával szemközt 8.06 millió méter- 

■;'ira jiőlt. 5, 15 millió korona értékben. A nyorsvasterme- 
az 191Ü. évi U.95 millió métermázsával szemközt 0.44 

miiiió volt 3,380.474 korona értékben. Az egész bányaiizem 
hozama összese^ 15.1 millió koróna értékű volt.

A Felsömagyarországi uj bányái. ‘Mindenfelé 
élénk találgatásra adott okot, Hogy melyek a Felső- 
magyarországi Bánya- és Kohómü r. t. legújabb 
tranzakciói, amelyek felettébb kedvező színben jelen
tették meg ezen érdemes régi társaság mérlegét. 
A josephi-féle bányáknak árverésen történt olcsó 
megvásárlása csak használhatott a társaságnak, azon
ban ez egymagában neun oly jelentékeny objektum, 
amely nág^bfeab& su terveknek s kombinációknak 
adhatott volna helyet! Amint lapunknak Nagybányáról 
jelentik, a Pokol-féle borpataki aranybánya gazdát 
cserélt. A hir nem lepné meg, mert ezt nem először 
halljuk e mesés aranygazdagságáról nevezetességre 
szert tett bányáról, amelynek megszerzése végett nem 
egyszer tűntek fel a látóhatáron azok a bizonyos 
angolok meg franciák, akik hol itt, hol másutt ki
sértenek időnkint hazánkban, de meglep az, hogy a 
hir végre való s még inkább meglep, — és pedig 
nagyon kellemesen — hogy az uj gazda magyar 
vállalat. így Jiát néífl^ölfoldi„kalandról, hanem ko
moly vállalkozásról van szó, riiert a vevő nem más, 
mint a 25 éves kovand-bányászatáról előnyösen 
ismert Felsőmagyarországi Bánya- és Kohómü r%-t.

Ez a körülmény garancia arra nézve, hogy a hírneves 
borpataki völgyben megszűnik az eddigi aranypocsé
koló urburás bányászat s helyét a modern bányász
technika áldásthozó nemzeti munkája foglalja el. 
Tudvalevő, hogy a bánya tulajdonosa, Pokol Élek, egy
szerű román néptanítóból csapott fel aranybányász
nak és a semmiből a bányák gazdagságával szerzett 
milliós vagyont.

Közgyűlések. Worlhingíon Szivaüyugép részvénytársaság 
április 20 ára rendkívüli közgyűlést hivott egybe.

Szabadalmazott szlrák-Mugyar Allanivasul- "•>•»súg 
május 5-én tartja meg hatvanegyedik rendes közgyűlését. 

Magnesit.-][jav és Bányászati részvénytársaság kilenc- dik, 
Káló,ni Bánya- Kohó-részvénytársaság tizenhetedik, 

István Téglagyár részvénytársaság húszon harmadik 
közgyűlésüket április 15 n tartják meg.

.Részvénytársa# .g Diesehnolorok 
gyűlését április 18-án torija meg.

Sári:' I. Károly Örolvw'
Yasöulii rész 'íny tár sasáig április 
közgyűlését.

A Magyarhoni Földtani Társulat április 
Királyi Köldlaui Intézet üléstermében sz
íven előadást tartottak Sch.rct.er Zoltán 
sóg langyos vi/.U forr; Tobor "y (Jéza 
ben egymást k e r e s z t e z ő ,  kettős hullámren 
Mária dr. A gricdeli barit kristály alakjai.

Réztőzsde Berlinben. Irtunk  m ár arról, hogy a 
középeurópai hatalm ak a berlini réztőz6dt> felállításá
val teljes m értékben függetlenítik a rézpiacot a londoni 
ellenséges réztőzsd« rosszakaratú  tendenciáitól.

Nem végeznénk teljes m unkát, ha meg- nem ('mli- 
tennk, hogy m ár a háború kitörése előtt is történtok 
bizonyos jegyzések úgy a berlini, m int a ham burgi 
tőzsdén. Ézok azonban csak olyan „határidős je g y 
zések“ voltak és csakis az u. n. standard-rezben. 'Táv
iratilag kérdeztük meg, m iképpen volt általában a réz 
helyzete a ném et fém tőzsdéken ? Tudósítónk táv irata a 
következő :

H am burgban 1911 jnnius 1-től, Berlinben 1912 ju- 
nius 6-tól volt hivatalosan megengodvo a rézne« határ
idős üzlete. Mig Londonban 3 havi szerződéskötések 
voltak szokásban, a ném et tőzsdekon a 12 hónapos 
szerződéseket vezették be s igy fedezoti vételeket esz
közölhettek.

A berlini fémkcreslcedők egyik legt *kin!éltyosebbi- 
két m egkérdezte berlini lovolezőnk. A ném et fémtőzs- 
dék m űködésiről a  következőképpen ny ilatkozo tt:

— A német fémbranche a rézárak alakulá
sára határozottan erős támaszt és befolyást szer
zett német réztőzsdék felállításával. Azok a 
fogyasztók, akik a tőzsdék működésének ügyes

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

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

♦

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦ o
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kiaknázásával fognak eljárni, rendkívüli előnyökre 
tehetnek szert. A nyersanyagok beszerzési for
rására nézve úgy a standard-, mint az elektrolyt- 
réznél a tőzsdei arbitrage révén egy jóval olcsóbb 
beszerzési forrás nyílt meg, mint a termelőé. 
A tőzsdék felállításából halálosán bizonyos, hogy 
hátrány semmire sem származhatik.

Az osztrák fémközpont közgyűlésén 631 ezer koro
nában állapították meg a tá rsaság  évi nyereségét. Az 
alapszabályok szerint 500 ezer koronát a hadügym inisz
térium  rendelkezésére bocsájtottak az özvegyi és árva- 
alap gyarapítására. 31 ezer koronát ta rtalékra szántak 
és 5%-oe osztalékot a  részvé yeseknek. Még mindig 
fenraaradt 50 ezer korona, am elyet uj szám lára vittek 
át. Ez az eredm ény 10 hónapnak m unkája és ez alatt 
a  fém előterem tését ue.y organizálták, hogy a municiós- 
gyárak  fém szükségletét, ha nehezen id, de kielégítették. 
A fémközpontok m űködésűkben folytonosan a népesség 
áldozatkészségére hivatkoznak, hogy ez a  fémek be
szolgáltatásával a  municiós iparnak  szükségleteit k i
elégíthesse. Történtek és történnek az organizáció ki
egészítésére és bizony kívánatos volna, hogy ez sike
rüljön is.

Szállítás. A m agyar királyi állam vasutak zag reb f 
üzletvezetősége a részére szükséges anyagoknak az
1916. év folyamán leendő száll<tásara pályázatot h irdet
u. m. term éskő, oltatlan fali mész, égetett fali tégla, 
égetett fedélcsorép, különféle táblák és kátrányozott 
fedéllem e/.

Az ajánlati m inta és pályázati feltételek a  zagrebi 
üzletvezetőség I. osztályában díjtalanul, az általános és 
különleges szállítási feltételek 50, illetve 30 fillér be
küldése m ellett a nyom tatványtárnál (Budapest, VI., 
A ndrássy  u t 75. sz.) m egszerezhetők.

Az ajánlatok legkésőbb április hó 15-ig ajánlott 
levélként té rti vevény mellett nyújtandók be.

Az ajánlott anyag értékének, 5%  a  bánatpénzképpen 
készpénzben Vagy állami letétekre alkalm as értékpapí
rokban április 14-ig a zagrebi üzletvezetőség gyűjtő- 
pénztáránál leteendő.

A Magántisztviselők Országos Nyngdijegyesiilefe múlt bó 28 án 
tartotta meg Révai Ödön elnöklete mellett március havi igaz
gatósági ülését. Az ülés főtárgyát az 1915. évi zárszámadások 
képezték, amelyekből kitűnik, hogy az egyesület vagyona a 
háboru által teremtett kedvezőtlen viszonyok dacára a lefolyt 
évben 11,531.756 korona 29 fillérről 12,826.267 korona 23 fillérre 
emelkedett, vagyis az összes kifizetett járadékok és egyéb 
kiadások, terhek levonása után 1,294.510 korona 94 fillérrel 
gyarapodott. Az igazgatóság tudomást ve t az utóbbi időben 
beérkezett nagyobb számú adományokról és folyósította az 
újabban jelentkezett munkaképtelenek és özvegyek részére az 
alapszabályok szerint őket megillető járadékokat.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UNO VOLKSWIRTSCHAFT.

Täglich 50 Millionen Kilogramm Stahl. Wie unser 
Berliner Berichterstatter mittelt, betrug die Flusstahl- 
erzeugung im deutschen Zollgebiet im Monat Februar 
(25 Arbeitstage) insgesamt 1,250.000 t. Die tägliche 
Erzeugung belief sich auf 50 000 t im Februar gegen 
49085  t im Januar 1916. Die Erzeugung verteilte 
sich auf die einzelnen Sorten wie folgt (wobei in 
Klammern die Erzeugung für Januar angegeben ist): 

Thomasstahl 591.388 t (582 845 t), Bessemerstahl 14.455 t 
(14.333 t), Basischer Siemens-Martin stahl 508.3481 (506.952 t).
I Vpin den Bezirken sind im Februar (gegenüber im 
Januar) beteiligte

Rheinland-Westfalen mit 715.531 t (696.788 t), Schlesien 
mit 113.413 t (116.095 t), ßiegerland und Hessen-Nassau mit 
27.5841 (27.692t), Nord Oet- und Mitteldeutschland mit 51.3481 
(50.630 t), Königreich Sa$hden mit 25.092 t (25.628 t), Süd- 
Peutschland mit 12.4381 (11.6831), Saargebiet und Bayerische 
Hheispfalz mit 101.037 t (95.283 t), Elsass-Lotbringen mit 
103.87$ t (101.5551), Luxemburg mit 100.0111 (101.763 t).

Mit einer monatlichen Erzeugung von 1,250.000 t

und einer arbeitstäglich'en Gewinnung von 50.000 t 
isi ein neuer Höhepunkt erreicht worden. Englands 
Leistungsfähigkeit dürfte wohl noch nicht einmal halb 
so gross sein.

Harzgewinnung bei Potsdam. Die M assnahmen der 
R egierung nur D eckung des H ärzbedarfes aus den 
Nadelbolzbe:>täi;den w eiden auch auf dem Potsdam er 
Forst 2u r A nwendung gebracht, der in seinem mehr als 
hundertjährigen  K iefernbestand ergiebige H arzquellen 
besitzt. Im Bereich der Oberförsterei Postdam  ist in 
unm ittelbarer Xähe Potsdam s ein etwa 80 H ektar g rös
ser W aldstreifen m itein^m  Baum bestände von uugefähr 
300 Stäm men auf dem H ektar zur H arzgew innung au s
ersehen. Die Bäume w aiden mit dem Grandeleisen 
angeschlagen und nach don Erfahrungen, die man zu 
e rst bei den V ersuchen in deu Revieren der Oberför
sterei Chorin gesam m elt bat, behandelt D arnach erbringt 
ein gesunder S<amm eine A usbeute von m ehreren 
Pfund Harz.

Erdölverwertungs A.-G Berlin C harlottenburg. Das 
U nternehm en, das im vergangenen Jah re  mit einem 
Stam m kap.ial von 250.000 M ark als S tudiengesellschaft 
gegründet wurde, hielt in D resden unter dem V orsitz 
des K om m erzienrates Rosskothen te ine  erste ordentliche 
Gmieralversam mluog ab. Io dieser w urde der A bschluss 
für das am 30. Septem ber 1915 abgeschlossene G eschäfts
jahr, der oiueu Reingew inn von 10.481 M ark aufweisf, 
g enehm igt und der V erw altung Entlastung erteilt. D er 
erzielte Gewinn w urde antragssem iiss auf neue R -ch- 
nung vorgetragen. Um die V erw ertung des neuen 
Benzingew 'innungsverfährens der Gesellschaft sicherzu
stellen, wurde die E rhöhung  des G rundkapitals um 
750 000 M ark auf 1,000 000 M ark einstimm ig beschlossen 
und der A ntrag auf V erlegung d^s Sitzes der G esellschaft 
von Dres-de i nach Berlin Charlottenburg genehm igt. 
W ie der V orstand mitteilt, haben die Erfolge der G esell
schaft in den ersten  vier M onaten des neuen G eschäfts
jahres bereits die des vergangenen ganzen ersten Ge
schäftsjahres übertroffen. Die A ufsichten des U nter
nehm ens sowohl in Bezug 8uf die V erw ertung des 
V erfahrens, als auch bezüglich der H andelsabteilung 
seien rech t günstig . Dem G eschäftsbericht des U nter
nehm ens i>t zu entnehm en, d a ^  über die endgültige 
V erw ertung des V erfahrens d**r Gesellschaft zurzeit 
Verbandlut gen mit führenden Gesellschaften der In d u 
strie im In- und Ausland schweben. Um die V erw ertung 
ih re r Verfahren in jedem Fall sicherzuetellen, sei die 
K apitalserhöhung ua> 750.000 M ark auf 1,000.000 Mark 
orfolgt.
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