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A „Badische“.
Röviden igy hivják a legnagyobb német vegyi

gyárat, amelynek teljes neve „Badischer Anilin 
Sodafabrik“, Ludwigshafen. Markáns rövidséggel szá
mol be múlt évi üzleteredményéről, amelynek főtétele 
a húsz milliós tiszta nyereség. Még 1910-ben csak 
10 millió márkát tudott kimutalni és az idén már 
20 milliót; és éppen 20%-os osztalékot fizetett. Csak 
■ ,jszvényeseinek juttatott osztalék fejében, 11 millió 
márkát és majdnem 2 Vi milliót ad osztalékra. Bruttó 
nyereségnek 37 millió márkát tüntet fel s tartalékai
nak összege 3 4 JA millió márka.

.. A Badische tagja a német nagy kémiai érdek- 
közösségnek. Ez az érdekközösség az, amely egy 
merész sakkhuzással a német birodalmi márka kur
zusát egy csapásra megjavította. Ennek az egyetlen 
vállalkozásnak fenti számadatai mint egy fénycsóva 
világit a német vegyiipar hallatlan erejére. Ez a vál
lalat, ha a legnagyobbak közül való is, mégis csak 
egy vállalat. S ha az egész német vegyészetet vesz- 
szük számba, amely az egész földkerekségét behálózta 
érdekösszeköttetéseivel, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy 
a világkonjunkturában csakugyan képesek olyan nem
zetközi közrehatást produkálni, amilyet a közelmúlt
ban produkáltak.

E gyárak főcikke a festék, amelyeket ásványi 
anyagokból nyernek. A bányászat az alapja az egész 
vegyészeti iparnak, mert enéíkül nem mozdulhatnának 
meg a vegyigyárak. Más értelembe véve tehát és az 
okok után kutatva, látnivaló, hogy tulajdonképpen a 
bányászat tette lehetővé a német márka megjaví
tását is.

És amikor elismerjük, hogy a német vegyigyárak 
ez értelemben nem kis szolgálatot tettek hazájuknak 
és ezzel a központi hatalmak ügyének, nem hallgat
hatjuk el, hogy a német közvélemény minden érde
meik mellett is észreveszik e vállalatok hibáit. És 
ezen a szemüvegen át úgy tűnik fel az árfolyam- 
megjavításban mutatkozott nagy erőpróba és hazafias 
szolgálat, mintha a aegyigyárak saját érdekükben a 
márka-értékekben eladott cikkeikért kapott vételára
kat akarták volna értékben emelni. Hogy tulajdon
képpen saját malmukra hajtva a vizet, az ettől elvá

laszthatatlan márka-értékemelkedést automatice hoz
ták létre.

A német sajtó a következőkép 
Badische 1915. évi mérlegét:

Die Bilanz ist so summarisch aufgestelU, 
dass ein Einblick in das Unternehmen recht 
erschwert ist. Ueber die Aussichten des Unter
nehmens, das sich bekanntlich der grossen 
Interessengemeinschaft in der chemischen In
dustrie anschliesst, wird nichts mitgeteilt. Auch 
diese Gesellschaft unterlässt, sich über die neue 
Interessengemeinschaft auszufprechen.

Der Bericht für 1915 ist noch kürzer 
gefasst als in den Vorjahren. Das ist lebhaft zu 
bedauern, denn gerade die grossen Gesell
schaften sollten ein gutes Beispiel in der aus
führlichen Berichterstattung und Bilanzauf
machung geben.

Magyarul
„A mérleget oly tömören állították össze, 

hogy a vállalatba való betekintést alaposan 
megnehezítették. A vállalat, amely tudvalevőleg 
a nagy vegyiipari concern tagja, semmit sem 
tesz közzé jövő terveiről. Ez a társaság is elmu
lasztja azt, hogy nyilatkozzék az ujabb érdek
közösségekről

Az 1915. évről szóló jelentés inég rüvi- 
debb, mint a tavalyi. Ezt annál élénkebben lehet 
sajnálni, mert éppen a nagyobb társaságoknak 
kellene előljárni a jó példával a részletes be
számoló és az. évi mérlegek mikénti elkészí
tésében.

Tulajdonképpen csak erre a kommentárra akar
tunk rámutatni s tulajdonképpen egy szóval se kellene 
többet beszélni erről a kérdésről. Ez a kommentár — 
amint berlini tudósítónk közli végigjárta nemcsak 

német szaksajtót, hanem az összes nagy német 
világlapokat is. Ostorozásszámba megy hát a Badische 
tavalyi mérlegéhez fűzött minden megjegyzés, amely
ből okulni lehet és okulni ajánlatos.

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
azért vannak törvényesen nyilvános számadásra tör
vényileg kötelezve, hogy ezt a szónak valódi .értel
mét felfogva, meg is tegyék. Ne tessék-lássék mód
jára szúrják ki a részvényesek szemét, kumulatív 
módon összehordott számadatokkal a mérlegben egy 
pár odavetett frázissal az évi jelentésben, hanem hogy 
becsületes, világos és őszinte képet adjanak tevékeny



ségükről, amely együttvéve megadja a vállalatnak és 
összes vállalatokkal együtt egy iparágnak, más szó
val az ország gazdasági fejlődésének helyes 
képét.
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HAZAI HÍREK. ^
Csóti Róbert. Ha igaz a hir, ha nem igaz, köz

lésre érdemesnek tartjuk, hogy nevével kapcsolatban 
s napisajtó azt a lehetőséget portálja, hogy negyed- 
milliós garantált évi jövedelemmel őt hívnák meg 
a Magyar Bank által financirozott iparvállalatok élére. 
A bányász- és kohászrközönségnek Cséti Róbertet 
bemutatni nem kell. Az édesatyjáról, aki feledhetetlen 
emléket és mély nyomot hagyott maga után, akinek 
szobrot állított a magyar bányásztársadalom, hasonló
kép derekas munkát végez â  fia, aki a zsenge és 
törékeny Magyar Acélárugyárból erőteljes vállalatot 
csinált. Cséti Róbert üzleti képességein és mély szak
értelmén kívül azért is büszkesége a magyar bányá
szatnak, mert a leglelkesebb és legmunkásabb hive 
minden gondolatnak, amely a bányászat erkölcsi és 
anyagi súlyát hivatott. Mindezeket róla egyszer, vagy 
talán újra el kellett mondanunk.

A „Segéd társaságok“. Zürichből igák  £i ..A H ányás
nak, hogy a neuhauseni alum ínium -gyár 11)15. évi 
m érlegében az „U ngarischo Bauxit A.-G. is szerepel 
a gyárnak  négy nagy ipartelepe között. Mint ilyen 
először és bizony ha a többi ipartelepet vesszük 
szám ba, bizony csak szánalm as ö sszegge l: 334.486 
frankkal, holott az összes ipartelepek éppen 22 millió 
334 ezer frankot képviselnek, másszóval olyan ez a 
m agyar vállalkozás, m intha valami odaragasztott iiig- 
gelékecske lenne csupán. F ranciaországban l á ’. i mil
liót invesztáltak. A G oldschmieden Trotha ipartelepbe 
5 a i milliót, a M artinsw erk G. m. b. M. 4 1, milliót, 
nálunk a  fenti csekély 334 ezer frankot. A vállalat 
egész alaptőkéje 2674 millió, elsőbbségi kötvények a 
1U milliót m eghaladják-s tartalékok összege 3 1/- millió. 
Hogy ez a vállalat m ennyire virágzó, azt leginkább 
az m utatja, hogy 26 millió korona alaptőke mellett 
a  bruttó bevétel 21 millió frankot tesz ki egy évbén és 
ebből nem  kevesebb a tiszta  nyereség , m in t !J m illió  
142 ezer 4fj5 frank .

A neuhauseni tehát jó üzlet. 2Ü°/'o-os osztalékot 
lizct minden egyos évben 1912-től fogva. U gyanennyi 
az osztalék-arány, noha 1912-ben 47^, 13-ban 6Va, 
11-ben kerek 7 millió volt a tiszta jövedelem, úgy 
hogy a társaság  részvényei persze a nagy  körösiét 
folytán 2925 frankról 2970 frankra drágultak.

A vállalat az ő négy  telepét zárszám adásában a 
„segéd tá rsaságok“ szerény jelzőjével ruházza föl. 
»Szerintünk az 1915. évi beállítása a mi „segéd tá rsa
ságunknak" csak szorény kezdet, igazán csak kozdet. 
Tudniillik a  külföldi egyos telepeik is nem egyszerre 
nőttek naggyá, hanem  ha m indenesetre roham osab
ban is.

így  hihetjük, hogy a m agyar telopek is gyors 
tempóban fognak emelkedői.

Ausztria szénellát&?a. Hz év első negyedében sokkal 
gyorsabb tempóban haladt Ausztriában a szén szállítása, 
mint távaly; ugyanebben - az időszakban. A a idén-ugyanis

január 1-től március ol-ig  a bányák fuvarozására megren
delt 685.887 vaggonból G41.16r> vaggont (93.4 százalékot) 
bocsáthattak a szénszállítás rendelkezésére, mig tavaly csak 
75.6 százalékát a megrendelt vaggonoknak, vagyis 757.541 
vaggonból 572.917 vaggont. A növekedés aránya ilyenformán 
17.8 százalék, ami elsősorban annak tulajdonítható, hogy az 
uj megrendelésekkel kapcsolatban az osztrák államvasutak 
vaggonparkja lényegesen nagyobbodott és hogy szénszállí
tás céljára tekintélyes számú német vagyont is hihetett sze
rezni az előző évnegyedben. Mivel pedig a régebben meg
rendelt. lokumolivok nagyrésze is elkészült már, számítani 
lehet arra, hogy ^énszállitás ezután is kedvezően halad 
majd, tonnészetesen :mesak a magánfogyasztásra,
hanem a szénk<\szletekiöl jó előre gondoskodó iparra nézve 
is nagyon lYmto.

Marosujvár fejlődése. A marosujvári sóbányák 
és az odatelepiteit egy-két gyár a földgáz előbukka
nása alkalmával talán elsősorban vétetett kombinációba 
a földgáz hasznosítása tekintetében. Mint lapunknak 
Marosujvárról jelentik, most Marosujvár község a 
kincstári sóbányákkal együtt bevezeti a földgázt 
Marosujvárra. A földgáz vezetési munkálatait a 
földgázhálózat tervezetének a marosujvári bánya- 
kapitányság részéről eszközlendő helyszíni felülvizs
gálata után azonnal megkezdik. Sietteti a munkát a 
pénzügyminisztérium és a község között létrejött 
legújabb egyezség is, mely szerint, ha a földgázt az 
idén nem vezetik be, úgy a község minden szerző
désben biztosított jogigényétől elesik.

Kén gipszből. Mint illetékes helyről értesülünk, 
az állam kincstár kéngyár -fölállításának tervével fog la l
kozik. Ez a terv merész, mert eddig nem ism erték a 
m esterséges ként. ezt csak úgy bányászták, mint akár- 
mely ásványt és leginkább a szicíliai rengeteg  kén- 
bányák láttak el m inket is és N ém etországot is kénnel.. 
A háború folytán ez lehetetlenné vált. Tudom ányos 
vegytani kísérletek alapján azonban kim utatták, hogy 
a gipsznek egyik jelentékeny alkatelemét, a mésszel 
vegyült ként óriási hőfok és ezenfelül különféle vegyi 
behatásokat ki lehet vonni. Szám talan kísérlet történt 
kicsiben, am elyek egytől-egyig sikerüllek és igy  a 
kincstár elhatározta, hogy nagy kéngyára t állít fel. 
A gyár fölállítását az erdélyi földgáz teszi lehetővé. 
Mint fentebb mondottuk, nagy hőfok szükséges a kén 
kiválasztásához, ezt a hőfokot pedig a 98% -os metbán- 
gázzal könnyebben lehet produkálni, mint akárm ily 
kalóriáju szénnel. ^Tekintettel arra, hógy a  kén előállí
tá sa  a háboru miatt rendkívül sürgős, a kéngvár ott 
fog épülni, ahol ,a  földgázvezeték m áris megvan, 
vagyis Tordán. É rtesülésünk szerint a k incstár ki
küldöttei már kiszemelték a létesítendő g yár helyét is.

A dé’német szénpiac helyzete egy mannheimei jeluniós 
szerint lassanként javul, amennyiben a felső-rajnai szén- 
lerakodó telepeken a készletek e íelkcdnek. A lassú gyara
podásnak az az oka. hogy a megérkező szénmonnyisegeket 
a fogyas/.tók és a kiskereskedők nyomban átveszik : óriási 
érdeklődés mutatkozik persze az ipari szenek iránt. A. gáz
gyárak kevesebb kokszot állítanak elő. A barnaszénből ké
szült brikket és tojásbiikettek kereslete állandó.

Uj elektromos vizmü a Murán. A Mura osztrák szaka*/.; 
nak felhasználásával nagyszabású elektromos telep építése 
végett folynak tárgyalások magyar és stájerországi községek
kel és városokkal. A nagyszabású telei» az ország határán 
létesülno és Muraszombatot is ellátná villamos árammal. A 
vállalkozást egy osztrák :ég vette kezébe.

A Ganz és Társa—Danubius R.-t. most hozta nyilvános- 
ágra 11)15. évi mérlegét, inelyot az alábbiakban közlünk

JArrlcf/izó.iitlif. Vagyon: Ingatlanok : Budapesti gyárak 
5,622.287 02 korona, Fiumei hajógyár 10,2o7.24(V57 korona, 
Petrovagorai bányamű 10.000"— korona, Ratibori fiókgyár 
o88.U69‘66 korona, összesen 16,257.608*85 korona. Gépek és 
műhely felszerelési tárgyak: Budapesti gyárak 10,186.555-0o
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korona, Fiumei hajógyár 7,64.187’40 korona, Jlatibori Ji 
gyár 798.935-66 korona, összesen 18,040.(>78*11 korona. Any. 
gok 9,841.615'22 korona, áruk 18,106.700-99 korona, pénztári 
készlet 251.022-09 koroní Váltók 175.015-68 korona, érték
papírok 13,6(59.15028 korona. Óvadékok 3,500.050-42 korona, 
különféle aktívák 1,537.060 67 korona, adósok 18,290.241-07 
korona, végösszeg 99,684.211-28 korina. — Tehrr Részvény
tőke 10.800 részvény ä 800 K 8,640.000 koron: -W /o-os  
kölcsönkötvények 1,268.000 korona, tartalékalaj> 8,640.000 
korona, külön tartalékalap 2,745.60^22 korona, értékcsökke
nési tartalék 12,802.090-91 korona, adótartalék 0l4.:í91-22 ko
rona, fel nem vett osztalék 1470 korona, óvadókok 3 millió 
487.002*68 korona, különféle passzívák 1,384.398-39 koron; 
hitelezők 40,128 784-47 korona, folyamatban lövő munkákra 
történt-fizetések 15,747.151 65 korona, nyugdíjalapok köve- 
tölése 2,125.181.-72 korona, Mcelnvart András alapítványa
90.000 korona, nyercségáf.hozat múlt évről .350-22 ko
rona, nyereség 1915. évre I,(i72.787 b0 korona, összesem 
2,010.138-02 korona, --gösszeg 99,684.21J 28 korona.

V ijaearr/- vexzh’séysMhnla. Tartozik íz le li  költsége 
28.002-30 korona, tiszti fizetősek 1,993.940-94 koron- 

munkabérek 14,760.152-58 korona, adók (>88.061-29 koron , 
kamatok 2,194.718 05 korona, órtékcsöbkonésok 1,227.036 
korona, nyereségáthozat múlt évről 337.350 22 korona, 
reség 1915. évre 1,672.787 80 korona, összesen 2,010.1.' 
korona, végösszeg 25,302.649-18 korona. — Köveid: Nyere
ségáthozat 337.350-22 korona, adómentes kamatok értékpapí
rok és pénzintézeti betéteink után 104.916-94 korona, házbér- 
jövedelem 3.231-08 korona, áruszámla 24,857.150 94 korona, 
végösszeg 25,302.649-J 8 korona.

Mit fogyaszt a gázgyár. A budapesti gázmüveit évi 
szénszüksAgleto 3,600.000 m étennázsa, vagyis havonkint 
átlag1 300.000 m éterm 'zsa, am elynek leszállítására — 
25 szállítási napot és vasúti kocsinként átlag 135 mé
tennázsa szenet szám ítva — naponkint 8S vaggont 

.kellené 'k apnunk , mig a  bécsi városi gázgyárnak  
fogyasztási száza’éka arányában 190 kocsit. Vagyis 
m íg a- bécsi városi gázgyár napi szükségletének 91°/o-áfc 
kapja meg, mi csak .65%-át.

Tízparancsolat á bányamunkások részére. A József 
főherceg Szanatórium -Egyesület megszivlelésrc méltó 
tízparancsolatot bocsátott közre, amit ajánlunk a bánya
m unkások figyelm ébe:

1. Az egészség a legnagyobb vagyou ós boldogság.
2. Zsugori em ber az, aki napfénnyel takarékos

kodik. A napfény az egészség legjobb megőrzője.
3. Egészségedre vigyázz s ezzel vigyázz em ber

társaidéra. is.
• 4. Gondosan őrködjél lakásod tisztasága felett. 

Szeuybén elszaporodnak a rovarok, különösen a legyek. 
Ezek pedig a legveszedelmesebb betegségek terjesztői.

5. É tkezé s  előtt m osd m eg  kezedet szappannal 
és vízzel, nehogy veszedelmes betegségek csiráit vidd 
a szádba.

(3. Sohase köp j a földre, mórt a kopotod árthat 
m bertársaidnak.

7. Zsongitó alkohol ártalm as az egészségro. A ti 
viz a legjobb ital.

8. Sok botegséget egészen láthatatlan kis lények 
(bacillusok) okoznak, am elyek ellen tisztasággal és 
fertőtlenítéssel védekezzél.

9. Érozd ombervoltodat és légy m agadra 
íort a tisztátlanság állati tulajdonság.

10. Gyom rodat meleg, forralt ételekkel tápláld, 
a magas hő elpusztítja a betegségek csiráit.

Délafrikai aranybányák. A délafrikai aranybányák jöve- 
delmczőségéro érdekesnek tartjuk az alábbi összeállítást 
közölni az ottani fontosabb aranybányákról.

Nyereség font Febr.
Aurora West 4.002
Hrakpan 32.938
City & Su 9.269
( -ity Doep 59.460
Oons. Laoglaagte 25.595
Oons. Main Roet 12.5 7
Crown. Mines 71.rr
Durban li. Deep 5. 
littst Rand Prop.
Verreira Deep 
G edidd Prop.
Gcldenhuis Deep 
Ginsberg.
( looli 
Govern.
Jupiter 
Kleintontein 
Knight Central 
Knighls Deep .
Langlaagte Kstate 
I.uipaards Vloi 
Main Reef West
Meyer Charlton . ;32
Modderfont. ,.li4 55.895
Moddorfont. Deep 34.354
New 1-Ieriot 8.424
New Modderfont 61.650
New Unitied 4.342
Nourso Mines 10.458
Randfontein Centr. 52.91:?
Robinson Gold 28.521
Robinson Deep . 23.151
Roodeport United 5.277
lvose Deep . 2 .203
Shmner Jac 26.640
Üiminer Deep 5.148
Transv. G. M. 10.246
Van R vji Deon . 45.043
Van Ryn G. M. Go. 17.189
Viliágé Deep 19.99:’,
Viliágé Main Reef 9.004
West Rand Cons. 7 483
"Wit-watersr. Deep 14.035
Witwatwrsr. (Knig.) 23.693
Wolhuter 12.182 

A gázmotor a háborúban. Ez a háború m indinkább 
a szellemi erők m érkőzésévé lesz a tehnika legkülün-
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.742 
. .286 
5.399 
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37.291
15.587 
15.923
3.637
9.616

16.134
4.059

20.64(1
2.182

19.2 11 
13.105
4.213
3.212 

20.678 
57.111 
3.7 163
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71.894 

4 402
9.212 

(55. 00 
29.264

li.004
22.958
24,107

4 .1 0 1
12.588 
47.076 
19.496 
22.621 
10.293
7.313

15.149
24.003 
12.470

FELTEN ÉS GUILLEAUME
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bözőbb terrénum ain. D ynam ókkal kapcsolt motorok lát
já k  el a  lövészárkokat fénnyel, pici mozgó motoros 
szivattyúk víztelenítik az árkokat és segítik hidászain
kat m unkálataikban, ha például hídfő-oszlopot raknak. 
Autók viszik a tábori kórházakba az elektrom os áram ot 
világítási és fűtési célokra és a kórházelhelyezéskor a 
m egrakott kocsikat továbbítják. Mozdonyok éjt-na pót 
eggyétéve szállítják az élelmet, muníciót, a  szegesdróto
kat, cementet és  egyéb anyagokat a tüzvonal m ögé. 
K ülönösen a  gázmotor m integy sokfelé alkalmazható, 
m egbízható gép tiint fel. A gázm otor a békeidőben 
éveken át bányaüzem ekben, mint bányam ozdony vált 
be. Most egyszerre a haditehnikában ezek a gázm oz
donyok füsttelen voltuknál fosva különösen beváltak. 
Ezenfelül nagyon egyszerűek és az iizomokro rendkívül 
jól alkalm azhatók. E  tokintetben tohát sok helyütt in- 
uább alkalmazzák, mint a gőzmozdonyokat.

A kiviteli vasárak emelése. A kivitelre szánt vasak 
árát ismét emelték. Aminthogy a vasárak állandóan emel
kedőbe! vannak. A Hollandia felé irányuló kivitel például 
tonnánként 10 hollandi forinttal emelkedett s hasonló álta
lában az ártöbblet a semlegesek felé irányuló mindennemű 
vaskivitelnél. S dacára ennok, nem csökkent a kivitel. Ez az 
áremelkedés általában abban lelheti leginkább magyarázatát, 
hogy ezzel akarják paralizálni a semlegesek árubehozatalá
nak magas árait, amelyet az ő pénzükben kell űzetnünk, 
azonban a mi valutánk hanyatló irányzatot mutat.

A divat Budapest kezdte és ki tudja, melyik váro
sunk fogja végezni. I tt kezdték a  községesitést és ez 
divattá lett az egész országban. Előb Budapest váro- 
sitja a  gázgyárat, beletem et rengeteg  milliókat, ezon a 
példán elindulva minden város nagy kölcsönöket vesz 
fel és községesit. Csak a múlt héten adtunk h írt arról, 
hogy A rad is m egváltja gázüzem ét, e héten  m ár arról 
adhatunk, h irt, hogy Szabadka cselekszi ugyanezt. 
Szabadkán ugyanis 1889-ben építették fel a gázgyárat, 
am elynek koncessziója ez évben lejár. A törvényható
sági bizottság nem régiben elhatározta a gázgyár m eg
váltását és az erre vonatkozó tárgyalások m ár meg is 
indultak az augsburgi E gyesített L égszeszgyárak  köz
ponti igazgatóságával, am elyhez a szabadkai gázgyár 
tartozik. A megváltás körülbelül egy millió koronába 
fog kerülni. — K ét év múlva le jár a villam ostársaság 
koncessziója is. Szabadka város, hogy a  villam ostár
sulatot az áram  olcsóbbá tételére kényszerítse, uj vil- 
Jaraoptelepet állít fel s ez fogja a  városházát, az épí
tendő uj színházat, az összes városi épületeket és kávé- 
házakat olcsó áram mal ellátni.

K  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

lieber die Lage dea amerikanischen Eisen- and Stahlmarktes 
aohreibt das Blatt Iron Age aus New-York: Der Umstand, 
dass die führenden Produzenten ihre Erzeugung sozusagen 
überverkauft haben und dio ausgesprochen feste Haltung 
des Stahlmarktes in bezug auf Lieferungen im laufenden 
Jahre kamen in der Entwicklung der vergangenen Woeho 
in vollem Masse zum Ausdruck. Neue Aufträge, mit Aus
nahme von Schienen, sind geringer geworden: haupt
sächlich, weil die Verkäufer stark bemüht waren, die Nach
frage zurückzuweisen. Von eifern Werke wurden für einen 
Auftrag'auf 9000 t Stahlschienen ein Freisaufschlag von 5 
DolL erzielt Man schätzt die Höhe der in den letzten G Wochen 
gebuohten Schienonaufträge für Lieferung im nächsten 
«fchxe auf 800,000 t.

Der Gasmotor im Kriege. In  diesem K riege, der 
o&b? in sfc  und: m ehr auch z u  einem R iegen der g e i

stigen Kräfte auf den verschiedensten Gebieten der 
Technik gestaltet hat, versorgen M otoren mit D ynam o
m aschinen die Schützengräben mit Licht, kleine, fah r
bare M otorpurapen entw ässern die G räben Und e r 
leichtern unseren Pionieren die Arbeiten, etwa zur 
G ründung von Brückenpfeilern. Selbstfahrende Bo-, 
leuchtungsw agen liefern fiir Feld-L azarette zu Be- 
lenehfnngs- und H eilzw ecken elektrischen Strom um! 
können bei notw endig wordendor schneller Verlegung 
der Lazarette eine Anzahl beladener W agen schleppen, 
Lokomotiven befördern unablässigem  D ienst.' 'ag  
und Xacht Munition, l ’rovi nt, Zement, S tacheldraht 
und sonstige Materialien h inter die Feuerlinie. Ins
besondere hat sich der G asmotor als eine vielseitig 
venvondbare, stets zuverlässige Masehino bewiesen. 
Das Gasm otor bildete sich aus während der F riedens- 
zeit in langjähriger Entw icklung den M otor zu der 
in vielen B ergw erksbetrieben eingoführton Grubon- 
Lokomotivo. F iir dio kriegstechnische V erw endung 
bietet dio Motorlokomotive besondero Vorteile wegen 
ihrer llauehlosigkeit, ateteri Betriebsfertigkeit und 
Einfachheit der Bedienung. Diese -Eigenschaften wei
sen ihr aus begreiflichen G ründen im K riege den 
Platz vor der Dampflokomotive an.

Süddeutscher Kohlenmarkt. Aus Mannheim, 1. d. M., be
richtet man uns. „Mit der Ansammlung von Vorräten auf 
den oberrheinischen Lägern gellt es nur langsam voran. 
Das liegt hauptsächlich an den fortdauernd vorliegenden 
umfangreichen Verfügungen, angesichts derer der weitaus 
grösste Teil der Ankünfte meist sofort an die Klein ändler 
und Verbraucher übergeht. Aufbereiteten Tndustriekohlen 
brachte man unverändert starkes Interesse entgegen. Alit 
dem Rückgang von Koks auf den Gasanstalten wurde auch 
das Angebot schwiieher. Braunkohlenbriketts wurden in den 
angedienten testen  auch weiterhin sehlank übernommen. 
Eiformbrikctts waren über den Bedarf hinaus angeboten.

Kupferstatistik. W ie die F irm a H enry M erton & 
Co. Ltd. berichtet, betrugen die W eltvorräte von K up
fer 20.030 To. Die V orräte in  England und Frankreich  
w erden mit 6807 To. angegeben. Die V erfrachtungen 
von Chile stellten sich auf 2800 To. und von A ustra
lien auf 5300 To. -
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