
x i. EVÍOLVAJt. BUDAPEST, 1916 SZEPTEMBER ló . ül. SZÁM.

ELŐFIZETÉSI ÁRA:
LG É S Z  ÉV RE . 16.—  K | FÉ L  ÉVRE 

N EGY ED  ÉV RE 4 . -  K

F Ő S Z E R K E S Z T Ő : SZE R K E SZ TŐ SÉ G  É S  K IA D ÓHIVATAL:

DR BISCHITZ BÉLA jj BUDAPÎ Ie fo n  ™5oUTCA ^
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A Zsil völgye.
A petrozsényi 20 akna m ellett 20 vészkürt vész- 

h»rsogá9a jelezte — a késő éjszakában, hogy itt van
nak, akiket két éve várt ezer bányász, vállán W erndl- 
puskával s 35 tölténnyel a zsebében s a  Szurduknak 
irányított négy  ágyúval, m indegyikhez 30 lövedékkel — 
hogy itt vannak a románok. E gy óra múlva hat „kozák“ 
fogoly került fogságunkba, világos bizonyítékául annak, 
hogy a hadüzenet p illanatában Besszarábiától félszáz 
kilom éterre került az orosz. A lupényi bányák védői 
még csak foglyot sem ejthettek, meg se m érkőzhettek, 
mert riadókor már benn voltak Livazényban a rom á
nok, peditr Crajován és Turn-Szeverinben konzu lá tu s 
expozituráink is — voltak.

Ezek szomorú tények és ezek A B  
laT tö itta te—  1 ' -

A szom orúságnak ebben a leverő percében mi egy 
felületes pillantást vetünk, mi nekünk voltaképpen a 
Zsil völgye ? M ert az ország közönségének fogalma 
sincs róla, m ekkora értéket is képvisel tulajdonképpen 
a bányászat, ha a  föld alatt levő szénkincset szám ítá
son kivül is hagyjuk.

Az ország százezer vaggon szenet termel évenkint 
s ebből a százmillió méterm ázsából 23 V-» milliót a Zsil 
völgye adott, vagyis valamivel többet, mint az egész 
termelés egyötödét. Évi 28 millió korona ez háború 
filőttL értékben (a mai viszonyok között tehát lehetet
len módon) értékelve arszenet. Ha azt vesszük számba, 
hogy 1901-től 1913 ig 360 millió korona értékű szenet 
term elt M agyarország s ennek egyötödét, 70 milliót, 
m aga a  Zsil völgye adott, látjuk csak, mit jelentene a 
jövőre nézve a  Zsil völgyének elvesztése. Az ország 
90 ezer bányam unkásának közel egyötöde, nagj'obbára 
színtiszta székely, is ott m aradt. S ott m aradt a bánya
tár spénztárnak  mintegy 10 milliós vagyona. A számi 
tás igen egyszerű, am ikor az egész ország összes 
társpénztárai m integy 50 millió vagyonértéket rep re 
zentálnák.

De ha csak ez m aradt volna o ttl Sok szép veszett 
rem énységen kivül ott m aradt a term elt évi szénmeny- 
nyiség  kiterm elésének lehetősége is, pedig  ha valaha, 
akkor m ost volt égetően fontos a szénbányák teljes 
üzemképessége. S különösen p.o. a petrozsényi medencéé, 
am elynek a  háborús viszonyok között egy akkora zóna 
ellátásáról kellett gondoskodnia, am elynek vonala 
Lembergtől Brassóig terjed K assa, N agyvárad, Kolozs
vár érintésével. A m ikor az állami vasm üvek két leg
nagyobb telepét, D iósgyőrt és V ajdabuuyadot, bele
értve Kudsirr, a Zsilvölgy szíve, P o tro 'sénv  látta el 
szénnél.

A Zsil völgyében négy társaság  termelte ki a 
23V* millió mm. szenet:

A Salgótarjáni K őszénbánya r.*t, körülbelül napi 
540 vaggont.

Az U rikány-Zsilvölgyi r.-t. körülbelül napi 360 
vaggont.

A Felső Zsilvölgyi r. t. körülbelül napi 130 vaggont.
Az Állami K őszénbányák r.-t. körülbelül napi 

100 vaggont term eltek s igy a Zsil völgye naponként 
Összesen 1130 vaggon szenet termelt.

Ha a Salgótarjáni K cszénbánya r.-t. ta rján i n ag y 
szerű bányam üveiben akárm ily m értékben szaporítaná 
is term elését, ha az ország m ásik legnagyobb termelő- 
képességű szénbányavállalatát, a M agyar Általános 
Köszénbánya r.-t.-ot s ennek is legnagyobb bánya- 
müvét, Tatabánj'á t tekintjük, meglévő nagy  anyagi 
erőivel: ez se képes a Zsil völgyének elvesztése miatt 
kim aradt napi szénm ennyiségot pótolni, ha m indjárt 
minden erejét megfeszíti is. Az ország harm adik nagy 
vállalata, a pécsi medencében dolgozó D unagőzhajó- 
zási r.-t. éppoly kevéssé jöhet számba. A napi mennyi
ség szaporodása az előbbi kettőnél legfeljebb 20, együtt 
40 vaggon, a Dunagőzhajózásival együtt legfeljebb 
napi ötven vaggon lehet. Mi ez az elm aradt napi 1130 
vaggonhoz k ép e st?  Bányászatot, szénbányászatot nem 
lehet egy hét, egy hó, akár egy év alatt terem teni s 
nem lehet tetszés szerint tágítani a term előképességetsem .

É s ezek a bányák, a  Zsil völgye, a gyors és 
menekölésszerü kiürítés következtében csaknem  épen 
kerültek a rom ánok kezébe. H ogy kissé földdel betöm
ték, hogy egy-két transzm issziós kereket kiemeltek, 
ez nem fogja megakadályozni a  rom ánokat abban, 
hogy rettenetes széuinségükön segítsenek s ha taka- 
rodniok kell, m ert takarodni fognak, víz alá ne m erít
sék és el ne pusztítsák az egész Zsil völgyét.

H ogy százezer vaggon szenet term eljenek éven
ként, ehhez a Zsil völgye 1864 óta tartó  szakadatlan szí* 
vós m unkája és vagy 200 millió korona értékű befek
tetése után ju thato tt csak el. Ebbe az értékbe mi nem 
szám ítjuk bole a föld vásárlására elköltött összegeket, 
hanem csak azt, am it építkezésekbe, vasutakba, hidakba, 
gépekbe s bánya-in ventárra elköltött a m agyar tőke. 
Ez a 200 millió most a rom ánok kezében van s  ott 
van az a 20 vaggon ekrazit és dinamit, am i abban a 
15 zsilvölgyi puskaporos toronyban m aradt, am i nél
kül egyébként szénbányászat el sem képzelhető.

És ott m aradt vagy 6000 darab juh, ennek gyapját 
m ár a rom ánok nyírják, m ert áthajtották sajá t föld
jükre . V agy kétszázezer darab  szarvasm arha, félmillió 
baromfi, negyedmillió sertés, a lakosság rengeteg  zsir- 
készlete, csak minden bányászra 10 kg. ot számítva,
200.000 kg. zsír, továbbá a bányatársaságoknak gon
dos elővigyázatból dúsan m egrakott élelem táraik. Ott 
m aradt a bányam érnökök és tisztviselőknek egy éle
ten át szerzett vagyonuk s leverő az, hogy még azok 
se vihették el vagyonukat, akiknek mindenük vaggonba 
rakva, az állomáson várta a mozdony füttyjét. Meg
tiltották nekik.

Ezek a számok kiáltóan beszélnek azért, hogy a 
Zsil völgyét ne hagyjuk  idegen kézen. S hisszük, hogy 
ezek a szám ok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a  had- 
vezetőség sürgősnek tekintse E rdély  visszaszerzését.
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^  HAZAI HÍREK. ^
Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Jakab. 

Dénes főbányabiztost a nagybányai m. kir. bánya- 
kapitányságnál jelen állomáshelyen és a VII. fizetési 
osztályban való meghagyás mellett bányakapitánnyá 
kinevezte.

Az erdélyi szénmunkások pécsvidéki bányákban. P écs
rő l jelentik  nekünk, hogy a petrozsényvidéki pzén- 
bányákból 738 m unkás érkezett Pécsre, ahol a Duna- 
gŐzhajózási T ársaság  bányáiban  fognak dolgozui. A 
m unkások közül Pécsbányá-telepen 350, Szabolcsbánya' 
telepen 388 talált elhelyezést.

Német bányászok Szerbiában. Ismeretes, hogy 
Szerbia a réztermelő országok közé tartozik. A béke
időben csak kevéssé aknázták ki a szerb rézbányá
kat, mert hiányzott éhhez nemcsak a tőke, hanem a 
megfelelő szállítóeszköz is. Amikor egy évvel ezelőtt 
leigáztuk Szerbiát, a fontos rézbányák a bolgárok 
kezébe jutottak. A bányák kiaknázását a bolgárok 
átengedték a németeknek. A német hadvezetőség most 
hozzálátott a nagymértékű bányászathoz. Ebből a 
célból számos német hivatalnok és számos harzi 
bányász utazott Szerbiába. A harzi bányavárosokból 
még egyre viszik az embereket a szerb rézbányák 
területeire.

Magyar Lőszergyár Részvénytársaság. A M agyar 
Bank és K ereskedelm i R észvénytársaság  heljisége iben  
az Enzesfeldi L őszer és Fémm üvek R.-t. és a L ipták 
dr. és T ársa Építési és V asipari R.-t. részvételével 
uj részvénytársaság  alakult. Az uj. tá rsaság  c é g e : 
M agyar L ő szerg yá r  R észvény társaság .

Uj részvénytársaság. Első földgázerőre beren
dezett tégla- és cserépgyár r.-t. (Tordán) cég alatt 
a tordai Király-féle téglagyár átvételére és kibővíté
sére a Mezőgazdasági és Kereskedelmi r.-t. égisze alatt 
uj vállalat alakult 1,500.000 korona alaptőkével. Az 
uj gyár földgázerőre rendezkedik be és mint érte
sülünk, cementgyártással is foglalkozni fog.

A Hitelbank mérlege. A M agyar A ltulano H  tel- 
banh igazgatósága szeptem ber 6-iki ülésében állapította 
meg 1916. évi jun ius 30*án lezárt félévi mérlegét, 
mely 9,165.979 korona nyereséggel zárul. Ha ebből 
az összegből levonjuk a  tavalyi nyereség-áthozatot, a 
lefolyt félév tiszta nyereségeként 6,112.804 korona 
m arad a  múlt év első felének 5,868.178 korona tiszta 
nyereségével szemben, úgy  hogy az idei első félévi 
eredm ény a tavalyinál 244 626 koronával kedvezőbb. 
A  lefolyt félév üzleteredm ény-szám lájának egyes téte
lei az 1915. év megfelelő adataival szem ben a követ
kezőképpen a lak u ln ak :

Jövedelem : N yereség”áthözat a  múlt évről 3,053.174 
(2,528.186) korona. K am atok 6,030 663 (5,829 047). 
Ju talékok  2,249.524 (2,039.497). Társasüzleti nyeresé
g é i  256 559 (127.137). N yereség  értékpapírokon 292.140 
(139.967). N yereség ércváltókon és ércértékeken 179.585 
($05040). N yereség árukon 1,475.882 (1,415.866). Ház- 
bérjöVedelóm 220.799 (234.552). Ö sszesen 13,758.330 
(12,479295) korona- K ia d es : Tiszti fizetések 1,170.385 
^088 :777 ) korona. E gyéb  szem élyzeti kiadások 
i'215.588 (988.586). Költségek és hadsegitési adom á
nyok  1,337.953 (1,062.187). V eszteség és tartalékolás 
követeléseken 138.018 (370.104) kor. Adók 730.405 
(628.275). Összesen 4,592.350 (4,082.930) korona. Nye- 
r # ^  3,166.979 (8,396 364) korona. — Az utolsó 10 év
ben kim utatott félévi m érleg-eredm ények a  nyeröség- 
á th o z it ievöfiás* után a  következők vo ltak : 1907. I. 
felében (60 éiillid korona alaptőke mellett) 3,520.000 
korona, 1908. I. felében 3,503.000, 1909. I. felében 
3^52.000, 1910. I. felében 3,802.000, 1911. I. felében 
(80,000.000 korona alaptőke mellett) 5,158 000 korona, 
1Ü 2. í. fölében 5,426 000, 1913. Í. felében 5 828.000, 
1914« I. fölében 5,771000, 1915. I. félében 5.868 000, 

1. felében 6,112.000 korona.

A Klíma-féle bánya-, kohómilvek és vegyészeti gyár r.-t. 
(Pfirnek), amely 19J3-ban alakult 700.000 K alaptőkével a 
cajlai 6a perneki Klima-féle bányák, kohók és vegyészeti 
gyár átvételére, most tette közzé 1915 december 31-én lezárt 
első mérlegét. A 3842 K veszteséggel záruló mérlegben az 
ingatlanok 630 000 K-val vannak felvéve, az árukészlet lel
tári értéke 18.450 K.

Szénellátás. Szeptem ber 4-én je len t m eg a  hivata
los lapban az alábbi rendelet. A m a tárgyalások torán , 
am elyek két héttel ezelőtt a  két korm ány és két 
főváros szakem bereinek részvételével Bécsben történtek, 
a rendelet m inden olyan szén-, brikett- és koksz
m ennyiség bejelentését (a faszén kivételével) kötele
zővé teszi, am ely a Í 00 m éterm ázsát m eghaladja, bá r
kinek a tulajdonában legyen is. Aki saját üzemében 
ál it elő szenet, brikettet, vagy füiőkokszot, az köteles 
minden hónap 8 -ik napjáig  bejelenteni a fulyó hónap 
előrelátható term elését és az előző hónap tényleges 
term elését is. A legelső bejelentésnek a szeptom ber 
5-iki állapot alapul vételével szeptem ber 12-ig kell 
megtörténni. A bejelentést egyelőre, m ig a  Szénköz- 

ont meg nem alakul, közvetetlenül a  K özépponti 
tatisztikai Hivatalhoz (Budapest, II., Heltay Ferenc- 

utca 517), H orvátországban pedig a bánhoz kell in 
tézni. Bejelentőlapok a közigazga'ás hatóságainál in
gyen kaphatók. A bejelentésre term észetesen nem csak 
a bányák, a  term elők és a nagyfogyasztók, hanem  a 
kereskedelm i és szállítócégek is kötelezve vannak. A 
közúti jellegű vasutak kivételével a közforgalmi vas 
utak nem kötelesek az üzemük és szem élyzetük részére 
felhalmozott készletek bejelentésére. Aki a fenti ren 
deletet m eg nem tartja , kihágás cimén b i t  hónapra 
vagy kétezer koronára büntethető, a k ihágás tárgyát 
tevő készlet pedig a rokkantak javára  kobozható e).

A vasművek kimuatása. Az osztrák vasmüvek 1916 
júliusában a következő mennyiségeket adták e l : rúd- és 
formavas 497.192 q ( +  93.980), vasgerendák 7 7.237 q (— 3685), 
vaslemezek 81.886 q (+34.414), sínek 57.954 q (*60). Az év 
olejo óta leadott mennyiségek a következők: rúd- és lorma- 
vas 3,510.842 q (-f-1,036.722), vasgerendák G23.69A q 
(-{-165.557), vaslemezek 476.835 q (+161.651) és sínek 
550.843 q (+225.333).

Uj aranybánya. Az osztrák Bad Gastein mellett levő 
aranyérctelep k iaknázására — mint ezt B ernből nekünk 
jelentik  — svájci tőkévél tá rsaság  alakult. Az üzemet 
a legutolsó hettk b en  kezdették meg és a fölszinre hozott 
aranyércet Nassfeldből F re iburgba szállítják és onnan 
ism ét A usztriába viszik. Az ily módon nyert szinaranyat 
a M igyar és O sztrák Bank kapja meg.

A Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság az
ez év első telének eredm ényéről beszámoló m érlege a 
múlt évi nyereségáthozattal együtt 4,436 296 98 korona 
tiszta nyereséggel zárul. Az eredm ény szám la 1916 első 
fölében (az 1915. év I. felével szemben) a  következő 
képit m u ta tja : N jereségá thoza t 1,239 738 (1,263.446). 
Tiszta kam atjövedelem 3,838015 (3,577.548). N yereségek 
és jutalékok a  banküzletben 736.718 (658.081), az áru 
üzletben 1,675.757 (1,192.372). Házbérjövedelm ek 113.71$ 
(113.440). Összesen 7,603.949 (6,604 889)./Terhek : Holt* 
ség ek : .Tiszti és egyéb fizetések, mindennemű üzleti 
költségek, adók és illetékek 2,633.399 (2,190 324). Hadi 
jótékonycé':u kiadások 439 310 (221-348). L e írások : 
értékcsökkenés tartalékára 94.942 (155.393). Nyereség
egyenleg 4,436.296 (4,037.823). Az eredm ényszám la 
összes tételei az elmúlt év hasonló időszakával szemheD, 
am int látható, j-len tékooy em elkedést mutatnak, ami az 
eleven és eredm ényes üzletvitel jele.

Cégjegyzési hirek. Ganz-féle villam ossági r.-t. Vida 
Jenő  igazgatósági tag ját bejegyeztette. — H ázai rtsár- 
ványipar r.-t. legutóbbi közgyűlése által eltiátárözott 
alapszabálym ódositásait bejegyeztette.

Mérlegek. Az Apolló kőolaj finomító gyár részvény- 
tá rsaság  E n y ed y  Béni elnöklésével a napokban tartotta 
huszonegyedik rendes közgyű lését A lefolyt ílzletévben

- elért tiszta nyereség» a m últ évi nyereségáthozattal
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együtt, összesen 5,094 195 korona. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy 1,050.000 koronát tizenöt százalékos osztalék 
fizetésére, 3,394.459 koronát pedig különböző ta rtalék 
alapok javadalm azására fordítanak. Az alapszabályszerü 
javadalm azások levonása után fönmaradó 213.020 koro
nát uj szám lára viszik át. A részvényenkint harm inc 
koronában megállapított osztalék kifizetése oly módon 
történik, hogy a 269/1916 M. E. szám ú korm ányrendelet 
harm adik szakasza értelm ében tizenhat korona folyó évi 
szeptem ber ötödiké ől kezdve, mig a tizennégy korona 
az osztalékzáilat m egszűnése után fog kifketésro  ke
rülni. Az utóbbi időpontjáról a  részvényeseket hirdetés 
utján fogják értesíteni.

A Hazai kőolajipar részvénytársaság  is most ta r
totta még kilencedik lendes közgyűlését. A lefolyt üz- 
lötévben elért tiszta nyereség, a múlt év i'nyereségát- 
hozaJtal együtt, összesen 1,482.143 korona. Á közgyűlés 
elhatározta, hogy '300.000 koronát tizenöt százalékos 
osztalék fizetésére, 883.915 koronát pedig különböző 
tartalékalapok javadalm azására fordítanak. Az alap- 
szabál.vszerű javadalm azások levonása után fönmaradó 
168.829 koronát pedig uj szám lára viszik át. A részvé
nyenként harm inc koronában megállapított osztalék 
kifizetése oly módon történik, hogy a 269/1916 M. E. 
szám ú korm ányrendelet harm adik szakasza értelm ében 
tiz korona folyó évi szeptem ber ötödikétől kezdve, mig 
a húsz korona az osztalékzárlat m egszűnése u tln  fog 
kifizetésre kerülni.

Svájc aluminiumkivitele. Svájc alnminiumkivitele 1916 
első öt hónapjában 81.709 métermázsára növekedett; tavaly 
25.913, 19 L4 megfelelő időszakában pedig 21.512 métermázsa 
volt a külföldre szállítóit aluminiummennyiség.

A oseppfolyós levegőnek robbantásra való felhasználása. 
A hivatalos lap augusztus 31 iki szám a közli a belügy
m iniszter 124.782. sz. körrendeletét a cseppfolyós levegő 
m int robbantó anyag használatának szabályozása tá r 
gyában. A körrendelet értelm ében olyan robbantó 
anyagok, amelyek cseppfolyós levegőnek és a csepp
folyós levegő felszíva* á ra  alkalm as valamely anyagnak 
t;pl; f $ sz€ í.ne lkév«rtpor, kőolajjal átitatott kovaföld stb  ), 
tehát külön*külön és  önm agukban té v e  nem robbanó 
anyagoknak á robbantás színhelyén való összetétele 
által állíttatnak elő, nem esnek a robbanó anjragok 
gyártásáró l, raktározásáról, forgalomba hozataláról és 
szállításáról szóló 40.302—1890. számú és az ezt módo
sító 40.450—1894. szám ú belügym iniszteri rendeletnek 
hatálya alá. Az ilyen robbantó anyag  előállításának 09 
használatának engedélyezése a területileg illetékes első 
fokú rendőrhatóság, a bányatörvény hatálya alá tartozó 
bányaüzem eknél pedig az illetékes bányahatóság hatás
körébe tartozik. Az engedély csak oly feltételek alatt 
adható m$g, amelyek a személy- és vagyonbiztonság 
megóvásává alkalm asak és visszaélés veszélyét kizárják. 
A körrendelet még a eseppfo!yós levegő elraktározására, 
a szükséges óvóiótézkedésekre, a robbantás előkészí
tésére és él robbantás foganatöBiiására vonatkozó intéz
kedéseket és a  büntető rendszabályokat tartalmazza. 
A rendűiét azonnal életbe lép.

Belgium széntermelése, amely a kettős monárkia vasutai* 
nak szénszükségletét is fedezi részben, 1915-ben 14 millió 
tonnát eredményezett. 1916 első szemeszterében a németek 
által elfoglalt három szénmedence és pedig Lütticb, Cliarleroi 
és Mons együttvéve több mint 8 5 millió tonna kőszenet 
produkált. Az első hat hónap koksztermelése is 408.000 -ton
nára növekedett, ami majdnem kétszerese az 1915. évi egész 
torcr. elésnek. A brikett-termelés ebben az időben 1077 ton
nára rúgott. Ez az 1915. évi termelésnél 100.000 tonnával 
kisebb.

Ausztria széntermelése. A mai viszonyok között kettős 
figyelmet érdem el A usztria szénterm elése. A most közzé
tett hivatalos adatuk szerint 1916 júliusában 14,905.718 q 
kő.-zenet és 19,592 878 q barnaszenet termeltek, a junius 
havi 14.261.321, illetve 19,091.379 q val ós az 1915 julios 
havi 13.594.635, illetve 17.156.723 q val szemben.
1916 ja n u á r—júliusában az összterm elés kőszénben az 
előző évi 93.1 mi liő q rr l 102 5 millió q ra, barnaszén- 
bon pedig 127 millió q-ról 138.2 millió q ra emelkedett.

Románia gyáripara. A világháború kitörése óta 
gyakran  m egtörtént, hogy a  s^énb-M nagy hiány volt 
Romániában, m nélfogva a korm ány maximális árakat 
állapított meg. Békeidőben évenkint 2 5 ’ millió m éter
mázsa szenet im portáltak W esztfaliából és Cárdiffból. 
A vasipar túlnyom órészt a külföldről im portált fél- 
gyártm ányok feldolgozásával foglalkozik. A fémkohá
szatban hetvenhét üzem van, am elyek m integy 
huszonnyolc millió lei tőkével dolgoznak.

5?  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Zu den Zementssyndikataverhandlungen, die dem nächst 
in Berlin wieder aufgenom men w erden, hören wir noch, 
dass nach den letzten Beratungen ein P ro jekt vo liegt, 
die deutsche Zementindustrio in  drei grosse Gruppen 
zusam m enzuschliessen. A lsdann soll der V ersuch un ter
nommen werden, diese G ruppen zu einem Verbände 
unter B elassung der Selbständigkeit der einzelnen 
G ruppen zu vor. inigen. D ieser W eg wird als der gang
barste bezeichnet, weil sich ein allgem ein r  Zusam m en
schluss angesichts der bestehenden Schwierigkeiten als 
kaum durchführbar erw iesen hat. Das Projekt gebt 
dahin, einen grossen  norddeutschen Vo band und einet» 
ebensolchen süddeutschen V erband zu bilden und tfea 
rheinisch-westfälischen V erband nach Möglichfeóit dtítófe 
E inbeziehung der aussenstehenden W erke zu VétvoW-
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ständigen. Mit diesem Projekt dürfte sich die nächste 
Versammlung der Zomentinteressonten i i erster Reihe 
befassen.

Deafschtands Roheisenerzeugung im Juli 19:6. Nach den Er
mittlungen des Vereins deutscher Eisen- und StaWindustrieller 
in Berlin betrug die Roheisenerzeugung iin deutschen Zoll
gebiet im Monat Juli 1916 (31 Arbeitstage) insgesamt 1,134.306 t 
gegen 1,081.507 t im Juni 1916 (30 Arbeitstage). Die tägliche 
Erzeugung belief sich aut 36.590 t gegen 36.050 t im Juni 1916. 
Die Erzeugung verteilte sich auf die einzelnen Sorten wie 
folgt (wobei in Klammern die Erzeugung für Juni 1916 an
gegeben ist): Giesserei-Roheisen 174.782 t(176.222t), Bessemer- 
Roheisen 12.6121( 14.6501),Thomas-Roheisen 723.7i>4t (692.140 t), 
Stahl- und Spiegeleisen 206.183 t (181.245 t), Puddelroheisen 
16.975 t (17.2501). Von den Bezirken sind im Juli 1916 (gegen
über Juni 1916) beteiligt: Rheinland-Westfalen mit 483.349 t 
(463.879 l), Siegerland, Kreis Wetzlar und Hesten-Nassau mit
71.971 t (70.556 t), Schlesien mit 66.280 t (63.000 t), Nord
deutschland (Küätenwerke) mit 21.388 t (20 030 t), Mittel
deutschland mit.33.396 t (31.038 t), Süddeutschland und Thü
ringen mit 23.208 t (20.858 t), das Saargebiet mit 88.660 t 
(79.689 t), Lothringen mit 178.313 t) (169.306 t), Luxemburg 
mit 167.741 t (163.151 t). Die Entwickelung während der 
letzten Jahre "jmd durch die n clifolgende Übersicht veran
schaulicht (in Tonnen) :

191? 1913 1914 1015 1016

Januar 1,386.855 1,611.345 1,566 505 874.133 1,078.:368 
Februar. 1,338.495 1,493.877 1,445.511 803 623 1,036.683 
Mäiz . 1,447.505 1,629.463 1,602.896 938.438 1,114.194
April. 1,452.765 1,588.701 1,534.429 938.679 1,073.706
Mai 1,493.519 1,643.069 1,607.193 985.968 1,112.574
Juni 1,454.018 1,609.748 1,531.313 993.496 1,081.507
Juli 1,517.097 1,648.818 1,564.345 1,047.503 1,134.306
August 1,549.869 1,640.016 586.661 1,050.610 
September . 1,553.103 1,590.849 580.087 1,034124 
Oktober. 1,569.730 1,653.051 729.822 1,076.343 
November 1,538.567 1,588.985 788.956 1,019.122
Dezember 1,567.386 1,611.250 854.186 1,029.144 —___

zusam m en 17.668.909 19.309,172 14389,547 11.790,199 —

Der Monat Juli hat sonach die höchste seit Kriegsbeginn 
erreichte Roheisenerzeugung gebracht. Auch arbeitstäglich 
ist die Roheisenerzeugung grösser gewesen als in allen vor- 
angegangenen Monaten. Der Monat Juni hatte mit 36.050 t 
die bisher höchste Ziffér aufgewiesen. Sie ist im Juli mit 
36.590 t noch um 540 t überholt worden.

Der Versand des Stahlwirksverbandes im Juli betrug 282.8751 
=  52,5 °/o der Beteiligung gegen 298.753 t =  55,5 °/o im Vor
monat Juni und 258.092 t =  47,95%  der Beteiligung im 
Juli 1915. Im einzelnen entfallen auf Halbzeug 69,386 t — 
60,96%  (gegen 77.483 t =  68,7 °/o bzw. 61.786 t =  54,3%), 
auf Eisenbahnoberbaumaterial 130,465 t =  60,88% (gogeu 
134.584 t =  62,8 % bzw. 118.637 t =  55,4 %), auf Formeisen 
83.024 t  — 39,49%  der Beteiligung (gegen 86.686 t =  41,2%  
b iw . 77.587 t — 36,9 %).

Zur Verlängerung des Kohlensyndikats. Nachdem das Rhei
nisch-Westfälische Köhlensyndikat die neue Versammlung 
der Zechenbesitzer einberufen bat, auf deren Tagesordnung 
auch die Vollziehung des neuen Syndikats Vertrages steht, 
geben wir die uns berichtete- Auffassung einer führenden 
Persönlichkeit aus den Kreisen der reinen Zechen über die 
Aussichten auf Erneuerung des Syndikats wieder. Die Schwie
rigkeiten, so betoü}, diese Persönlichkeit, seien jetzt nicht 
grösser als bei den. letzten Erneuerungen des Syndikats. 
Im Gegenteil, man>habe sich in den Hauptpunkten verstän
digt. Unser Gewährsmann glaubt daher bestimmt, dass die 
Erneuerung zustande kommen iverde, allerdings erst wieder 
im letzten Augenblicke. Natürlich dürfe man nicht zu opti
mistisch sein, denn es gebe noch allerlei Ansprüche und 
Verhandlungen, die nur unter sehr weitsichtiger Führung

und Beurteilung erledigt worden könnten. Der staatliche Druck 
und die Scheu vor dem Zwangssyndikat wirkten zwar einer
seits im Sinne einer Einigung. Andererseits aber werde beides 
natürlich von verschiedenen Seiten auch ausgenutzt, indem 
man auf dieser und jener 1<V derűn# beharre, in der Anuahme, 
dass es die Gesamtheit darüber nicht zum iiusserf ten kommen 
lassen werd«. Wenn aber die Engherzigkeit sich überwinden 
lasse lind wenn gew isse L'bertrcibungen in den Forderungen 
eingeschränkt würden, was wohl inögl.uh sei, werde die 
Einigung i i  der noch bleibenden kurzen Frist mit Sicherheit 
zu erreichen sein.
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F Ő A K N Á S Z T
mielőbbi belépésre keresünk, ki robbanóléggel küzdő 
üzemeknél meredeken dűlő telepek előkészítésé
ben és lefejtésében gyakorlatot szerzett. Bizo- 
nyitványmásolatokkal felszerelt kérvények a fize
tési igények és nyelvismeretek megjelölésével a

Magyar Királyi Folyam- és Tenger
hajózási R.-T. drenkovai köszénbányái

címére Drenkovára küldendők.


