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Megvolt a népegészségügyi kongnssius, de a 
bányaegészségügyről íiém történt emltféis; la'án azt 
a tégi elvet követtek, hogy „de strygis verő, quae 
non sünt, ne ult-i quéstiv fiat". Mért bányaegészség
ügy nincs. Legfeljebb egy két régi rendelet, mely 
intézkedéseiben jórészt elavult, de amelyeket alig 
néhány bánya tartott he. Mai állapotukban bányáink 
hygiene szempontjából épp ott állnak, hol a múlt 
szazad közepén; ha járványos betegség beveszi 
magát vatamely banyába, akkor onn^n ép a rossz 
hygiéneikus viszonyok miatt alig irtható ki, s nem
csak.a bányavidék lakóit veszélyezteti, hanem magát 
áz üzemek fenntartását is. Ennek dokumentálására 
éíeg fcltmliienem, hogy a legutóbbi nyáron egyik 
legmodernebb köszénbánya vállalatunknak cca 2300 
muvikasa köztit 500’ ment át tífuszon és vérhason. 
Ha a halálestektől el is tekintünk és csak a mulasz
tott munkát vess Ük számt>a, láthatjuk, hogy az bi 
zony jeltmékeny kár, amelyet pedig tervszerű, előre 
lató intézkt délekkel, tizédrésznyi anyagi áldozatokkal 
meg tehetett volna akadályozni. A bányaviszonyain' 
kát szemlél etően jellemezné az a kép, amely egy 
5— 10 emeletes hä- tömböt ábrázolna, ahol nincsen 
4rnyeks*ék, nincsen vizvezetek, ahol szűk helyen 
szellemileg és testileg alig kulturált emberek vannak 
öss/ezsutolva, a falak nedvesek és ahol minden 
piszkot betakar a jo sötétség.

Vannak adataim arra nézve, hogy szénbányában 
a munkásoknak félreeső helyen ürített S2éke az 
alsóbb etage-ok dolgozúhelyére került és az itt mos- 
datlmul etkező munkásokat tömegesen fertőzte. Másutt 
&  Ugyancsak ürulékanyagokkal szennyezett, ki- 
sziy tiyu^ásta ös»/egy ütemlő bányavizet a munkások 
remlézeuesen ivásra használják. Ilyen körülmények 
köze csalt <egy tifuszos vagy vérhasas beteg, vagy
u. n. egészséges baeiilusgazda kell, aki lejusson a 
bányába és a járványnak adva van a kiindulóponija. 
(A koleráról szó ne essék t)

Ez a valódi helyzet, már amennyiben nekem 
módomban volt látni, vagy amennyiben megbetege
dett bányamunkások egybehangzó vallomásából ki- 
deiült. A bánya közegészségügyi hatósága hivatkoz
ható fennálló rendeletre, mtnt amilyen 65.542/1914. 
évi pénzligymimsteri rendelet:

„A bányaorvos tartozik egészségügyi kerületé* 
nek légközi és taJajvfszonyait a kohómüveknek a 
közegészsegre vonatkozó állapotát és a munkások 
foglalkozásából eredő, -káros hátrányokat tanulmá
nyozni és azok ellejar már foganatban levő intézke
dések keresztülvitelét ellenőrizni és esetleg ujabb 
célszerű intézkedéseket javaslatba hozni.“

Tehát a felelősség e szomorú állapotokért a 
bányaorvosé, aki, különösen magánvállalatoknál, mint 
alárendelt közeg legföljebb csak javaslatokat tehet, 
amelyeket az üzem akkor negligálhat, amikor akar. 
Ilyen körülmények közt a bányaorvos elvégvi a sok* 
szór terhes rendeléseit és lehetőleg abbahagyja a 
javítási törekvéseit, hogy kerülje a hozzá nem értő 
íölöttes hatóságaival az összeütközést. Mert a köz
egészségi praeventiv befektetések lényegesen különböz
nek az egyéb üzemi befektetésektől, mely utóbbiak 
szemmel láthatólag jövedelmeznék, mig az előbbiek, 
ha btválnak, az egészséges állapotokat konzerválva, 
észrevehető eredményt nem mutatnak; épp ezért az 
üzemi főnök inkább hajlandó a véletlen számlájára 
irni azt, hogy az ő banyájában miért betegednek 
meg az emberek és a másikéban nem.

A háborús visz' nyok a vállalatokat üzemük 
minél teljesebb k használására késztették, a munkás 
létszám emelkedett, a táplálkozás, a lakásviszonyok 
rosszabbodtak, a járványos beiegségek gyakoriabbá 
lettek és igy majd minden bányának meg volt a 
maga kisebb-nagyobb járványa. A föld felszínén á 
közigazgatási hatóságok a legtöbbször megerőltető 
munkát végeztek, a bányák azonban közegészség- 
ellenes állapotukkal az eredményt gyakran kétessé 
tették ; ami a viszonyok ismerői előtt várható is volt..

A pénzügyministerium megfelelő orvost szak
közegek hiányában (!) a bányakapitányságok utján 
kiadatta újból a 65 000/1899. sz. rendeletet, mely a 
bányaféreg ellen való védekezésről szól. E rendelet 
ürszékek használatát irja elő, kötelezővé teszi a jó 
ivóvíz bevitelét, a bányában történő étkezés előtt a 
mosakodást etc. Az ellenőrzés pedig csak a végre
hajtásra, de nem annak mikéntjére történik, az hogy 
az ürüléket tartalmazó ládák kivitelükkor végigcsepeg
tetik az utakat, a viztartóládába piszkos kézzel és 
edénnyel bementenek síb mindezek a laikus által 
észre alig vehető apróságok, amelyek azonban az 
egész rendelkezési illuzoriusokká teszik. Ahhoz, hogy 
az újonnan épített aknákban kőtelezővé tegyék a 
vizöblitéses klozetteket, hogy zárt vízvezetéket léte
sítsenek, mindeme Kolumbusz tojásokhoz, már orvosi 
gondolkodás is kell. Az az ellenvetés, mely a kiadá-. 
sokra vonatkozik, számba alig vehető; magam lát
tam terveket, melyek csak ezrekre rúgnak, ami miU 
liós befektetéseknél se nem oszt, se nem szoroz. A 
régi bányák közegészségileg való megjavítása már 
nem lehet ilyen sablonos. Ott a már meglevő viszo
nyokhoz kell alkalmazni a védeke2Ő apparatusokat. 
Egységes tervezető vízesillék, melyek yizmeritésnél 
nem fertőzhetők, a legkülönfélébb arnyékszékrend- 
szerek helyileg legjobban megfelelő formája, meg
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világított mosdó- és étkezőhelyiségek létesítése, a 
szenyvizeknek munkahelyekre váló ju ását meggátló 
intézkedések és még számos más javítandó. M is 
kellő eredményt adna, különösen akkor, tta ez utóbbi 
„számos más“ között a munkások szellemi ni«ójá- 
nak emelését, is felwennők A mai bányamunkátok 
főtömege még nem jutott odáig, ĥogy a-tisztaságot 
mint nélkülözhetetlen életfeltételt felismerje. Kinek a 
bűne ? Iit talán jobb nem részletezni  ̂csak annyit, 
hogy egyes üzemi vezetőségek még mindig jobb 
szeretik a tudatlan, mint a2 intelligens bányamunkást; 
ezt a fent rajzolt bánypyiszpnyok indokolttá is teszik.

*

Eddig az akut módöft fenyegető u. n. járványos- 
betegségek veszedelméről volt szó; de vannak idül
ten lefolyó fertőző betegségek is, ködük elsősorban 
•a tuberkolózis, mely szintén megkívánná; hogy vele 
szemben valami történjék. A hábo>us viszonyok közt 
fennállott vagy fenálló hiányos táplálkozás az előbb 
elsoroltakfcal együtt a bányamunkások között a tuber- 
kulózist ijesztő módon megnövelte, pedig már béke
időben a német statisztikai adatok azt mondották, 
hogy a bányászhalottak 50% jénél tuberkulózis a 
halálok. Pedig itt is lehet sokai javítani a vigasz
talan helyzeten. Csak 1-̂ -2 „Sclilagwort“-ot említ
sek: a nyílt- tuberkulózisban szenvedők névs7 érinti 
megállapítása, ezeknek a többiektől, lehetőleg elkülö 
nített helyen való foglalkoztatása, az ilyeneknek a 
tömeglakásokból való kiemelése, a kiürített köpet 
ártalmatlanná tétele, szakszerű kezelése és kiokta
tása a betegeknek, kórházak kötelező lé'esitése min
den legalább 2000 személyt foglalkoztak bánya« 
Üzemnél etc.

Még lehetne .Számos hygiéneikus feladatot emlí
teni, amelyek az eiéggé tnegvf^ft bártyamüfiMsságet 
a betegségekkel szemben ellenállóbbakká tenné. A 
társládak, a mentés ügye, a lakásviszonyok javítása, 
a hygienet szem előtt tartó bányaépitkezések etc, 
mind meg megoldottnak nem mondható problémák, 
amelyek előbb utóbb önmaguktól aktuálisuk lesznek. 
A megoldása ilyen kérdéseknek, amelyek Magyar- 
ország bányászatának jövendőjét vannak hivatva 
megalapozni, nem törtétfhetik- ötletszerüleg. Ehhez 
évtizedekre előre kidolgozott programm kell Ha a 
pénzügyministerium továbbra is bányaegészségügyi 
hatóság akar maradni, e célra szakerökeí kell alkal
maznia, vagy pedig át kell engednie a bányaigé-z- 
ségügyet a belügyministerium kebelében levő köz- 
egészségi főosztálynak, melynek e célra megfelelő 
orvosai vannak.

H A ZA I H ÍR EK .
Kinevezések. A m. kir. pénzügyminisztérium 

ideiglenes vezetésével megbízott ministerelriök a fém- 
és sóbányászalnál és a fémkohászatnál alkalmazott 
orvosok létszámában Balázs Márton dr. főorvost a 
selmeci bányahivatal.iál ebben a minőségében és 
jelen állomáshelyén váló meghagyás mellett a VIII. 
fizetési osztályba, kőszegi Winkler Béla dr. bánya- 
orvost az aranyidai bányahivatalnál, jelen állomás
helyén való meghagyás mellett a IX fizetési osz
tályba főorvossá, Weintraub László dr. ideiglenes 
minőségű bányagyakornokot a nagybányai m kir. 
bányaigazgatóságnál és Pocsubay János ideiglenes 
minőségű bányagyakocnokot a Selmecbányái m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskolán a X fizetési osz
tályba segédmémökökké kinevezte.

Pál Géza mérnöktől, A Báuya sogódszerkesztőjétó! szó- 
moru orosz fogságából lrir érkezett. Azt írja, hagy ott erősen 
hírlik a béke közelléte, amin&k eljövetelét sóvárogva várják. 
Melegen érdeklődik az itthoni viszonyok iránt/anliről persza 
sehogyse szabad tájékoztatni a foglyokat. Adjá Islea, Iiogyl 
mielőbb üdvözölhessük körünkben és elfoglalhassa üresen; 
részére fentartott asztalát.

A Ganz műszaki igazgatója. A Ganz és Társa. 
Danubius gép-, vaggon- és hajógyár r /t. igazgató
sága Kandó Kálmán gépészmérnököt a vállalat igaz
gatójává kinevezte.

Csérnél Jenő dr. Lapunk vezetőcikkében egy uj: 
munkatársunkat mutatjuk be olvasóközönségünknek. 
A b orvosi gáida egyik kitűnősége, Csérnél Jenő dr., 
aki a belügyminisztérium kinevezett bakteriologusa és 
mint ilyen tudócuanyosan foglalkozik a különböző jár
ványok kórokozó bacillustanával. Tudományos kutatá
sainak sikere világszerte feltűnést k e lte tt: a  tífuszt 
gyógyító ojtóanyagot ő fedezte fel. Ezen bemutató 
cinkében is absolut szakavátöttságöt:, sok gyakorlati 
érzéket, meleg szivet árul el és mi abban a jó  hiszem- 
beu bocsátjuk k >zre első bányászati írásművét, hogy 
hazai bányászatunknak fe jlődésére üdvösen fog közre
hatni.

A Déli V&sut uj igazgatója* A Déli Vasút igazgató
sága , legutóbb megtartott ülésében Breuer Mór igaz
gató tanácsost, a Déli Vasút magyarországi vonalai 
üzemigazgatóságának vezetőjét nyugalomba helyezte 
s helyére Gordon  Róbert eddigi főfelügyelőt nevezte ki.

A lánckereskedelmi rendelet magyarázata. Ezen a 
címen tartalmas füzet jelent még Halasi Béla dr. tol
lából az OMKE kiadásában. A füzet felöleli a lánc- 
ftereskadelmi rendelet végr< hajtása tárgyábán kibocsá
tott kereskedelemügyi minszteri rendeletet is. Behatóan 
megvilágítja a rei delettel kapcsolatban felmerülhető 
gyakorlati kérdésesei kiU&iq£ea
á keiröökédők -féSdetes tárgy
mutató van csatolva. Bolii ára K 2*50, megrendelhető 
az OMKE kiadóhivatalában (Rudolf-rakpart 9.) és 
minden könyvkereskedésben.

Uj részvénytársaság a kassai városi mészkőbányák 
kitermelésere. Kopéczek György budapesti építész ajan- 
latot tett Kas?a városának a sároskisfalúsi és kisladnai 
mészkőbányáknak 4000 K évi bérösszeg mellett való 
bérbevételére. Kopeczek a bányák kitermelése céljából 
részvénytársaságot szándékozik alapítani.

Az aszbeszikésiletek zár atá vétele. A kormány elrendelte, 
hogy az aszbeszt Készleteket, hulládékkész le leket, 1 0  kg.-on 
felüli mennyiségben, legkésőbb 1017, évi december 1-ső 
napjáig zár alá veszik. A. kereskedelmi miniszter a 4075/1917. 
szám alatt kelt rendeletével zár atá helyezett aszbesztkész* 
letek bizonyos részét a zár alól feloldja, olyképpen, hogy 
az aszbesztet feldolgozó gyárosok és iparosok nehogy koz  ̂
üzemüket beszüntetni kénytelenek legyenek,, megeogedi, 
hogy december hó 15 ig saját üzemeikben aszbeszt-készle
teinek Öt százalékát feldolgozhatják.

Alaptőkeemelések. A Gróf Csáky László Prak- 
falvi Vas- és Acélgyár r.-t. legutóbbi igazgatósági 
ülésén elhatározta, hogy november 29-ére rendkívüli 
közgyűlést hiv egybe, amelyen határozatot hoznak
4,500.000 koronát kitevő részvénytőkének 8 millió ko± 
rónára való felemelése iránt. A tőkeemelés a buda
pesti acélmű további kiépítésének céljára szolgál.

Magyar-Belga Fémipargyar r.-t. ma tartja meg 
második rendkívüli közgyűlését, amelyen alaptőkéjé
nek felemelése és az alapszabályoknak az alaptőke 
felemelése folytán szükségessé vált módosítását hozza 
javaslatba.

Tordai Cementgyár r.-t. november 28 ara rend
kívüli közgyűlést hivott össze, amelyen Skt J  ,500.000 
koronás alaptőkéjének 6,000.000 koronára való feleme
lését fogja javaslatba hozni.

A Langfelder V. Gépgyér r . - t  rendkívüli köz
gyűlésén elhatározta 1;4 milliós alaptőkéjének 3 millió 
koronára való felemelését. A társaság kötetekéből L ang-



íe lder Vilmos és Károly igazgatósági tagok kiváltak 
és helyükbe a Központi Kereskedelmi ó* Iparbank, 
valamint a Depositen“ Bank delegálj -it választottá* be, 
miután a DepositenBank megszerezte a vállalat rész- 
vénytöbbségét.

Közgyűlések. Ipolysági Oázmü r.-t., — a Weitzer 
János Gép-, Waggougyar és Vasöntöde r.-t. Aradon 
ma tartják meg rendes évi közgyűlésüket. — Egyesült 
Villamossági es Gépgyár  r.-t.' november 30 án tartja 
meg tizedik rendes évi közgyü ésé t — Budapesti 
Á s v n y o la jp y á r  r.-t. november 30-án tartja meg 
XXVII. rendes közgyűlését. — StraussTómlamuvek 
i\-t. (Pozsony) december 1 én 'tartja-meg rendes köz
gyűlését. — Magyar Brikettgyár r.-t. december 6-án 
tartja meg rendes közgyűlését.

Eljárás nitrogénvegyületeknek előállítására. Már régebben
ajánlották a levegő nitrogénjének nyomás alatt való elége
tését, mivel bebizonyült, hogy a termelt nitrogénoicydok 
mennyisége nagyobbodik, ha az oxydálás az atmoszférikus 
nyomásnál nagyobb nyomás alatt megy végbe.

Eddigolé azonban ezen ajánlat nem vezetett használható 
műszaki eljárásra és pedig azért nem, mert á gázok kompri- 
mál&sára fordított munka e lv ész , ha.a gázok a kemencéből 
való kiáramlásuk után expandálnak ős mert az elért terme
lési többlet nem elég nagy ahhoz, hogy az ily eljárással 
egybekötött nagyobb költségek megtérüljenek.

Most rájöttek, hogy a gázok expandálásával járó gazda
sági hátrányokat el lehet kerülni, amennyiben tényleg sike
rült a nyomás ellenére is zárt szisztémával dolgozni, amely
ben a gázok állandóan keringenek és melyben úgy a^oxy- 
dálás, mint az absorbeálás is nyomás alatt mennek vegfc, 
mig az absorpcióbót kikerülő gázok ismét visszavezettetnek 

-az oxydálási tőrbe anélkül, hogy ujabb komprimáiásra volna 
szükségünk; ekként csak azon gázmennyiségeket kell kompri
málnunk, melyek a keringő gázok térfogatának és nyomá
sának föutartására szükségesek.

eÍ£ájsjS% mely célszerűen az alább ismertetett módon 
foganatositíatikj számos fontos műszaki előnnyel jár. így  
ezen eljárásnál a termelés számára igen kedvező következő 
arányt 02:N2 é= 1:1 lehet fölhasználni, mert az absorpciótól 
jövő gázokból nem vész el semmi. Azáltal, hogy az absor
beálás nyomás alatt megy végbe, lehetővé válik továbbá, 
hogy sokkal kisebb térfogatú absorpciós készülékeket alkal
mazzunk, mint amilyenekre az atmoszférikiis nyomás alatt 
végbemenő absorneálás számára szükségünk van, mert az 
absorpció sebessége a nyomás négyzetével fokozódik. Ha 
pl. 2 0  átm. nyomással dolgozunk, akkor az absorbeálás 
400-szor gyorsabban fog végbe/neani, mintha atm. nyomás
sal dolgozunk, vagyis az említett esetben az absorpciós szisz
téma 400-szor kisebb lehet, mint az oly szisztéma, amelyben 
a nitrosus gázok nyomása 1  atm. így  az 1  atm. nyomásnál 
szükségelt, 600 köbméternyi térfogattal biró absorpciós to
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rony helyett 1.5 köbméternyi térfogattal absorpciós.'-to
rony elegendő.

A nitrosus gázoknak a fokozott nyomás alatt való absor- 
béálására a kellő változtatásokkal az ismert eljárásokat Ibiiét 
alkalmazni. Az absorbeálást vízben lehet foganatosítani. kit 
gondoskodás történik arról, hogy' az apparaturának a savval 
érintkező része saválló anyagból készüljön. Ha absorpciós 
‘anyag gyanánt vizet vagy vizes oldatokat használunk, alck&r 
a megmaradó gázokat, mielőtt azok újból visszatérnek; !az 
elektromos kemencébe, szárítani kell, amit pl, kénsárgái 
viégigpermetez élt száritókészülékekkel lehet elvégezni.

A nitresus gázoknak absorbéálására koncentrált kénsáv 
is alkalmazható, ami azzal az vlőnnyel j;' hogy teljesen 
vasból készült készülékeket lehet használni, mivel a vasat, 
a kénsav, ill. .a nitrosylkénsav tudvalevőleg nem támadja 
mog. A kén savban való absorbeálás a jelen eljárásra nézve 
azzal a különös előnnyel jár, hogy teljesen száraz maradék- 
gázokat kapunk úgy, hogy szári tókés zü léknek alkalmazása 
fölöslegessé válik. Igaz ugyan, hogy a kén savnak alkalma'- 
zása másreszt bizonyos hátrányokkal van összekötve, melyek 
más, pl. alkáükusan ható absorpciós anyagoknak használatát 
előnyösebben tüntetik föl. K 2 éknél, úgy .mint a kén sav hasz
nálatánál, az előny az, hogy vasból készült &p parat urát lehet 
alkalmazni, amikor is azonban kén sav alkalmazásának 
hátrányai nem lépnek iol. A jelen eljárásnál különösen elő
nyös a száraz- alkálikus absorbeálás, mórt általa közvetlenül 
lehet nitrátokat kapni, melyeket minden említésre méltó 
további kezelés nélkül lehet a megszokó t módon alkalmazni. 
Az absorbeálás föltételeinek megfelelő módosítása révén ter
mészetesen nitriteket is lehet termelni. A száraz és meleg 
absorpciónak alkalmazása még azon, már fönnebb emliléit 
előnyt is nyuj’ja, hogy az absorpciótól jövő gázok teljesen 
szárazak úgy, hogy azokat külön szárítás nélkül lehet ismét 
visszavezetni az oxydálási térbe. Az absorbeálást vagy ma
gasabb hőmérsékletnél, égetett rn és szel megtöltött art ál y ok
ban vagy oly készülékek használatával lehet foganatosítani, 
melyekban megfelelő szemnagyságu szilárd absorpciós anyi 
gok mozgásban tartatnak. Ezen utóbbi eljárás azért igen 
előnyös, mert folytonos absorbeálást tesz lehetővé.

Ha keringő gázzal dolgozunk, akkor a levegőnek melr 
lékalkatrészei, különösen argon fog a gázban föl halmozódni, 
Ezen tisztátalanságokat időről-időre el kell tivolitani, ami 
vagy akként történik, h o g y  a szisztémát teljesen kiürítjük 
és friss gAvJkeverékkel látjuk el, vagy még jobban, akként, 
hogy állandóan bizonyos meghatározott, pl. 1 0  Vo u tisztátalan 
gázokkal dolgozunk. Ezen célból nem kell egyebet tennünk, 
mint a szisztémából rendszeresen egy bizonyos monnyiségü 
gázt eltávolítani, mi élőit a friss kiegészítő gázt be bocsátjuk. 
Igaz ugyan, hogy ekkor kis veszteség lép föl értékes gáz
keverékben, csakhogy ezen keveréket, mivel aránylag 
nagymennyiségű nemes gázt tartalmaz, előnyösen lehet ilyenre 
pl, argonra földolgozni.

3A It A N I A

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

BUDAPEST, L, B udafoki-ut 13533. hrsz. Z Z .  2 X 2 %  Z Z

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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Gépészek Szaklapja címén remit s heti mellékletet a<l ki 
a Molnárok Lápja  (Budapest* V., Csáky-u. 12.), éz a gya
korlati szakemberek íész$fe valóságos tömegét adj a a  pénzzé 
lehető tapasztalata kn&kés útmutatásoknak. Mutatványszám 
ingyen kérhetők

Sz«nkisérleti , állomás létesítése Felső-Szíléziában. 
Friedtönd^r ttmld Frigyes titkos tanácsos, aki a múlt 
hetekben elhunyt, hagvaték&bót végrendelöüleg 3 millió 
márkát hagyomány ózott arra  a óéira, bo* y Felső- 
Sziléziában a mühlheimi szénkisérletl állomáshoz ha
sonló szénkutató tudományos intézetet létesítsenek. Az 
intézet építésének élSmuokálataí Tégközelebb meg
kezdődnek.

Petréleumpótló szer. A kőszénből való világitógáz olő- 
ál üt ásónál — mint ismeretes — kőszénkátrány is képződik, 
amelyből évtizedei óta a legrem ekebb festős-. szagos- és 
gyógyító anya gok állíthatók elő. A kőszénkátrány tdeszlillá- 
ciójánál mint melléktermék naftalin is keletkezik, amelynek 
eddig egy részét moly irtásra használták, a többit szeinét- 
dombra dobták. Fischer Ferenc berlini tanárnak azonban 
most sikerült a nafta!int folyékony szénvegyületté alakítani, 
amely a petróleum pótlására alkalmas. Németországban ezen 
az utón sikerült évente 6  millió métermázsa petróleumot 
termelni, am^ly világításra éj>p úgy alkalmas* miiít á kö
zönséges kőolaj.

A széntermelés Ausztriában ez év juniusa óta lát' 
hatólag eüueikedik. Az osztrau karwini kosz én vidék 
térmó-ése júniusban 884 millió métermázsa volt, augusz
tusban 9 6 millióra, szeptemberben körülbelül hasonló 
mennyiségre emelkedett. A ki dnói bányavidék terme
lése 1*84 millióról 195 millióra, a galíciai termelés 
149 millióról 1 59 millióra, a  barnaszéntermelés a brüxi 
bányavidéken 11*1 millióról 12*9 m llió métermázsa, az 
egész osztrák barnaszentermelés -a juniusi 17 1 millió
ról augusztusra 19 3 millió métermázsára emelkedemt.

A Bélapátfalvi P^rtandi^entByár rv t 1916. éyi aárószám- 
adásaiban 1,702.018 K veszteségét mutat ki, inig lltáS. 
mérlege 1,224.602 K veszteséggel zárult, ami mellett az 
5,403.259 K (az előző évben 5,392 892 K) értékkel beállított 
gyártelepből 103.593 (Í96.378) K-t írtak le. A 4,200.000 K 
alaptőkével biró társaság adósok tétele 1.238.628 K (1,378.1-^9), 
amivel szemben hitelezőknek 3,841,095 (3,439.890) K-val
tartozik.

Az Osztrák Fegyvergyár ösztatéka Az Osztrák Fegyyer- 
gyár most tette közzé múlt évi üzleteredmény érői beszámoló 
mérlegét. A mérleg 1Q'5 iriillió IC alaptőke mellett 18,345188 K 
tiszta nyereséget tüntet fel, amelyből, dacára annak, hogy ez 
a múlt évi nyereség háromszorosát is felülmúlja, ugyan
annyi osztalékot fizetnek, mint tavaly, részvényen ki at 1 0 0  

koronát. Igaz, hogy emellett rendkívüli mértékben dotálják 
a2  egyes tartalékalapokat és külön hárommilliós alapot léte
sítenek az átmeneti gazdaság költségeinek fedezésére. Nem 
kell azért sajnálkozni az Osztrák Fegyvergyár részvénye
sein. A változatlan osztalék okozta bánat enyhitéséro a vál
lalat 5 ^ 4  millióval fel fogja emelni az alaptőkét, még pedig 
oly módon, hogy a 200 korona névértékű, részvényeket 300 
koronára bélyegzi k fel és az e célra szolgáló 5V i milliót a 
tartalékalapból csatolják az alaptőkéhez.

X  DEUTSCHER BERICHT! ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Nürnberger Metall- und Lackler-waarenfabrik verm. 
Gebrüder Bing, A^fi. In Nürnberg. Dér Abschluss für 
19J 6. ergütteuen Bruttogewinn von 8.202.244 (6.080 379) 
M ark.-Bei Abschreibungen voö 1.723 094 (1.450 207) 
Mk. verbleibt eiii'Reingewinn von 3.39082? 589:026) 
Mk. Davon, entfallen u. a. 28 (13) Prozent Dividende 
g  eich 1,340 000 Mk., 600 000 Mk. für Rückstellung 
für die Öebérleítuug aus der K riegs; in die Frieden- 
wjrtshaft; Vórgetrágeó wérden 582.501 (578.568) Mk.

Das Unternehmen halte in der Hauptsache für die 
Anforderungen der Heeresvet waltung zu arbeiten. 
Daneben fonnte der Umfan an Friedenswaren unge
fähr auf dér Höhe des Vorjahres erhalten werden. 
Die BQtriebe sind auch im neuen Jahre andauernd 
bv schäftigt.

Pracer Eisenndustrie-Aktitiigesellsohaft Die Prager Eisen
industrie-Aktiengesellschaft veröffentlicht ihren Jahresbericht, 
wonach der Reingewinn 17,412 802 Krone m betragt. Als 
Dividende werden 200 Kronen pro Aktie verteilt. 700,000 
Kronen werden dem Reservefonds zugeweisen und 842.714 
Kronen auf neue Rechnung vorgetragen« Aus dem Berichte 
geht hervor, dass im abgelaufenen Jahre die höchste jé 
erreichte Stahlproduktion zu verzeichnen ist.

Das amerikanische Gold- und Silber ausfuhrverbot.
Aus W ashington melden Central Rewr; Das Ausfuhr
verbot fnr Gold und Silbe*1 wurde teilweise aufge
hoben, um die Ausfuhr nach Kanade zu ermöglichen.

Oesterreichische Erdlförderung Im Gebiete von Boryslav* 
Tustanowice ist die Oelgewlnnung im Monat September mit 
6044V2 «Qi 295 Zisternen geringer gewesen, ah im August; 
hiervon entfallen auf Boryslaw -2287Vs (im August 2363), 
auf Tustanowice 31778/4 (33315m) und auf Mraznica 50IV  ̂
(524) Zisternen. Deutsche Gruben waren an der Ausbeutung 
mit 639V2 (586V4) und ausländische mit 497 Vs (4651/*) Zi
sternen beteiligt. Auf den Weg gebracht wutderi von Bo- 
ryslaw im September 6087 Ziste;nen Rohöl. In Oesterreich 
ist dio Erdölindustrie im herein mit den Behörden eifrig 
damit beschäftigt, die' Gewinung von Erdöl mindestens auf 
der früheren Höhe zu halten oder sie tunlichst zu steigern. 
Für Galizien ist eine besondere Kommission gebildet wor
den, welche in Drohobycz regelmässig wöchentlich eine 
Sitzung abhält, um über die Bedürfnisse der Erdölgruben 
zu beraten. Die Kommissions besteht aus Vertretern der 
Industrie, des Kriegsministeriums, des Arbeitsministeriums 
und der Bergbehörde und hat jetzt die Grüadung einer 
Zentral -Emkaufsstelle beschlossen, der hauptsächlich die 
Beschaffung der nötigen Betrie! sstoffe obliegt. Die Gali- 
zische Karpaihen Petroleum A. G. in Tustanowice hat die 
Bohrlöcher Nr. 35 und 36 angelegt. — Die Grube Cham- 
pagna in Tustanowice ist in den Besitz der Naphta-Ge S e il
schaft m. h. H. Vulkan* ttbe^egfangen.

Die Direktion der Sollux Prismen- und Metallwaren- 
briks-A. 6. beschloss der Erhöhung des Aktienkapitals 
von 300.000 Kronen am 1,500.000 Kronen. Die Unter
nehmung plante die Vergrösserung der Fabrik, sowie 
die Einstellung einer neuer Leitung, die Ausnemuug 
ihres Fdbrikaüonsprogrammes mit Erzeugung von Auto
mobil- und Fiugmaschin-Bestandteilen.

Die Phönix AktiengesHlhaft für Bergbau- und HiittenbeMtb
beabsichtigt aus dem Überschuss von 52,284157 M nicht, 
wie es nach einer Meldung des W. T. B. in unseren Bericht 
hiess» 9,986,994 M, sondern 9,186 904 M auf neue Rechnung 
vörzutragen.

47 éves, nös,|
te lje se n  katonaim ente» t is z t 
v ise lő i ki huzamos ideig mint anyag 
raktárkezelő van alkalmazásban, számvevő 
ségi, társpénztári és statisztikai munkákat 
teljesen érti, azonnali belépésre állást keres. 
Szives megkereséseket „Szorgalmas" jel 
ige alatt e lap kiadóhivatala továbbit.

A helybeli katonai magánéi c- 
bányaüzem számára azonnali be
lépésre egy az éicbányászatban 
tapasztalt és az Összeg előfor
duló irodai munkákban jártas 
k e r e s te tik , aki egyúttal arra is alkalmas, hogy a fő
aknász és az üzemvezető szolgálatát is ellátni képes. Je
lentkezések az előképzettség, fizetési igények megjelölésé
vel és bizonyitványmá sólat ok csatolása mellett cimzendők a
„Porosz katonai megbízottiak“ Magyarlápos, posta fialgó.


