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A szén.
Ne legyünk képmutatók s valljuk csak be őszin

tén, hogy mindnyájan tudtuk, hogy a szénárak eme
lése nélkül ez az esztendő el nem múlhat. A szén
nek a tél a konjunktúrája s éppen elég áldozatkész
ségükbe került a bányáknak, hogy nagyszabású 
munkásjóléti intézmények létesítésével, milliós be
rendezkedésekkel zavartalan üzemet biztosítsanak 
maguknak s tulajdonképpen ezzel elkerüljék a szén
árak rohamos emelkedését. Most, hogy ilyen szörnyű 
világháború dúl, igazán nem az volna a különös, ha a 
szénárak emelkednének, hanem ha a régiek maradná
nak. Ennélfogva csak jöjjünk tisztába azzal, hogy az 
ezidei szénárak igazán nem abnormis tünetek, ha
nem logikus kifolyása annak a szituációnak, amely
ben vagyunk.

Még ha orosz hódoltsági területről kaptunk 
volna szenet. De nem kaptunk. A főváros pl. sze
rette volna, ha az elfoglalt orosz-lengyelországi szén
bányák terméséből kaphatott volna, de erre vonat
kozó kérelmét elutasították. A lengyelországi szén
bányák termését ugyanis a kvóta arányában (36'4 
százalék) osztják fel Magyarország és Ausztria között 
s a ránk eső részt teljes egészében az államvasut 
foglalta le magának.

Vriszont a poiosz szén ára métermázsánkint a helyi 
forgalomban Helyt a csuzdán átvéve fuvar nélkül
4 koroua 70 fillértől 4 korona 90 fillérig, 30 méter
mázsás nyílt fuvarban, házhoz szállítva és a pincébe 
lerakva 5 korona 20 fillértől 5 korona 55 fillérig, 50 ki
logrammos ólmozott zsákokban 5 io roua 50 fillértől
5 korona 99 fillérig. Nyílt fuvarban szállított, vagy 
zsákolt szénnél ezen árakon felül a budai sík területre 
métermázsánkint legfeljebb 10 fillérrel, a budai hesyes- 
völgyes utcákba pedig 28 fillérrel több számítható fel.

Ami a kokszot illeti, a fővárosi gázgyár 7000 
kaloriás kokszának, mely kb. 15.000 vaggonra rúg, 
az árát házhoz szállítva I. osztályú koksznál 4 ‘50 
koronában (a háboru előtt 4 korona), a diókoksz 
árát 4 7 0  koronában (a háboru előtt 4 -20) állapította 
meg a tanács. Ha a fogyasztó nem közvetetlenül a 
gázgyártól, hanem közvetítőtől veszi a kokszot, az 
utóbbi mázsánként még 20 fillért hozzászámíthat. A 
gázgyártól vett és hazaszállított koksznál e szerint 
egy-egy kalória fütőérték átlag csupán 0 ’08 fillérbe 
kerül. Más szóval a tanács megállapítása szerint 
1000 kalória ára porosz és „porosz“ szénből 100 
fillérbe, a magyar szénfajtákból közel ugyanennyibe, 
a gázgyári kokszból pedig csak 80 fillérbe kerül.

A koksz-árak tekintetében a Budapest székesfő
város gázmüvei által termelt légszesz-koksz árak a 
következőleg lettek megállapítva:

H ely t a gyárb an  L eg fe ljeb b  1QO k g . m en y-  
Xir. « * v a g y  a n y iső g b en  a gyárte lep en
M i n O S e g  I te lep en  á tv év e  á tvéve

Diókoksz . 420 fill. 380 fill.
Darabos koksz 400 360
Mogyoró koksz 320 320
Nyílt fuvar szállításánál 100 kilogrammonkint a 

fuvarköltség a belterületen, a pesti oldalon és Budán, 
a Margit-hidtól északra eső sík területen 60 fillér, a 
budai oldalon, a Margit-hidtól délre eső sik területen
64 fillér, a kültelken és budai hegyvidéken 88 fillér. 
A kokszot a gázgyár 250 kilogrammtól 1500 kilogrammig 
csak ólmozott zsákban szállíthat a házhoz s a zsáko
lásért külön 100 kilogrammonkint 60 fillér jár.

Ami a magyar szeneket illeti, a szén árát szintén 
maximálták és p ed ig : A m agyar fütőszén-fajták maxi
mális árai az illető termelő és értékesítő vállalatokkal 
történt közös megállapodások szerint a következők:

M inőség: a csu zd án  á tv év e , 
n é lk ü l 100 k g .-k in t

Baglyasaljai darabos szén 320 fill.
Cibai darabos szén . . 250
Csolnoki (esztergomvidéki) dara

bos szén . . 320
Farkasvölgyi (zsilvölgyi) darabos

szén 420
Lupényi darabos szén 430
Pécsszabolcsi 10 kilogrammos saj

tolt szén . 370
Salgótarjáni darabos szén 270
Tatai darabos szén 350
Tatai tojásbrikett . . . . 350
Vörösvári (budapest-vidéki) ros

tált szén 220
Ezeknél is legfeljebb azon mellékköltségek számit-

hatók hozzá, a házhozszállítást és Iehordást, valamint 
a zsákolást illetőleg, miként azt a porosz szénre 
nézve a fentiek szerint meg van áilapitva.

Még az állami szénbányák jönnének számításba, 
ezeknek a szene azonban le van foglalva szerző
désekkel s igy pl. a főváros szénellátása tekintetében 

'csak annyiba jönnek számításba, amennyiben nem a 
fővárosban levő állami intézetek ellátására már korábbi 
szerződéseknél fogva szükségeltetnek. A főváros 
ugyanis azt is kérte, hogy az állami szénbányák 
termésük egy részét irányítsák Budapestre, de erre 
a kérelmére tagadó választ kapott. Az előző eszten
dőben még naponta négy vaggon petrozsényi szén 
érkezett a fővárosba, az idén ez is elmarad.

A főváros mindazonáltal elhatározta, hogy szén
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készleteket fog felhalmozni, hogy minden eventualitás 
ellen biztosítsa közönségét. Vájjon az ország többi 
városai is megcselekszik-e ezt s vajion mikép fogják 
az egész országban lebonyolítani ezt az enormis fon
tosságú részét a közgazdasági szükségleteknek, ez 
még nyílt kérdés és félő, hogy az is marad. A fő
város is megmarad a kísérletezésnél és nincsen 
objektiv s e kérdés mindtn csinját-binját ismerő 
embere. Mily kevéssé lehet ez az egyes vidéki vá
rosoknak és vájjon gondoskodott-e a kormány arról, 
hogy a széninség elhárítására kellő intézkedések 
foganatba tétessenek s vannak-e vájjon egyáltalában 
hozzáértő objektív emberei. Figyelmeztetjük az ille
tékes tényezőket, hogy az idén a fa mérhetetlen 
megdrágulása és a vágások csökkenése folytán még 
a vidék is szénre fog szorulni, még az olyan vidék 
is, amely nem fütött eddig szénnel. A szénelosztást 
szénvidékek szerint okosan és határozott kézzel még 
idejekorán elrendezni igen fontos kérdés. Közgazda- 
sági alapelv az, hogy a szén minden ipari élet alap
igazsága és éltető eleme. Kiszámíthatatlan komplikációk 
állhatnak be, ha a szénellátás fennakad. Kormányzatnak, 
legyen az állami, vagy városi, az előrelátás s az 
idejekorán való intézkedés a legfőbb erénye.

H A Z A I H ÍR E K .

Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kik
nek előfizetésük lejárt, hogy a már birto
kukban levő befizetési lap felhasználásával 
azt meghosszabbitani szíveskedjenek.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Fábián 
József bányaintéző altisztet az erzsébetbányai m. kir. 
bányahivatalnál a kapnikbányai m. kir. bányahivatal- 
hoz, Richter István bányaintéző altisztet a kapnik
bányai m. kir. bányahivatalnál és Lányi Gyula bánya
intéző altisztet a^marosujvári m. kir. föbányahivatál
nál, a felsőbányái ni. kir. bányahivatalhoz a XI. 
fizetési osztályba kezelősegédtisztekké nevezte ki.

Hőseink. Elesett: Haffner Aladár, a Magyar Álta
lános Kőszénbánya R.-T. segéd-bányamérnöke, tar
talékos hadnagy, 1914. év augusztus 26-án a krasz- 
niki ütközetben hősi háláit halt.

Bevonult Róth Kálmán bányamérnök Dorogról.
Sebesüléséből felgyógyulton ujra bevonult Bene

dek Tibor zászlós, bányamérnök-hallgató, sebéből 
felgyógyulva f. é. május 17-én Székely udvarhelyre 
újból bevonult.

Kitüntetésben részesültek: Benedek Tibor had
nagy 1915. év junius hó közepén utólag megkapta 
a bronz vitézségi érmet is, miután előzőleg egy 
másik hadi teljesítménye alkalmából az I. oszt. ezüst 
vitézségi éremmel lett kitüntetve.

Czukelter József dr., a Sopronvidéki Kőszén
bánya R.-T. bányafőorvosa, Signum Laudis.

Hücke Kálmánt, a zólyombrézói m. kir. vasgyár 
mérnökét a 18. sz. tábori tüzérezred tart. főhadnagyát 
az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért őfel
sége a legfelső dicsérő elismerésben részesítette.

Kinevezésben részesült: Benedek Tibor cs és kir. 
82-ik székely gyalogezredben zászlós, bányamérnök
hallgató, 1915. év május 1-én hadnaggyá nevez
tetett ki.

Közgyűlések. Magyar Általános Gépgyár r.-t. ^zep- 
te-ni bér 1 l é n  a Magyar Általános Hitelbank üléster
m iben tartotta meg 3. rendes közgyűlését.

Mörtegszámlája. Vagyon: Telkek 368.022-93 K. 
Épületek 236.485*24 K. Gyárberendezések, gépek, szer
számok stb. 649.719*47 K5 összesen 886.204*71 K. Le
írások 88.621 71 K, összesen 797.583 K. Minták, szer
kezeti rajzuk (aulógyár) 53.900 K. Raktárkészlet, áruk, 
félkészáruk 1,300.447*45 K. Pénztár 8516 97 K Érték
papírok 53 507 67 K. Átmeneti számla egyenlege 5780*62 
K Adósok 2.057.833 68 K. Veszteség 1914-ben 932.054*51 
K. Levonva az 1913. évi nyerés áthozat 37 7 18 K, ősz* 
szesen 931.677*33 K. Főösszeg 5,577.269 65 K. Teher: 
Részvénytőke 2.000.000 K. Tartalékalap 139.000 K. 
Hitelezők, elfogadványok, előlegek 3,438.269-65 K, ösz- 
szese? 5,577.269 65 K.

Veszteség- és nyervségszámlája . Nyereség:  Nyere- 
ségáthoza* 1913. évről 377*18 K. Egyenleg mint veszteség 
931 077 33 I\. összesen 932.054-51 K. Veszteség Le* 
írások >21 71 K. Kamatok 16.709 31 K. Gyártási és 
egyéb ko llégák  509.711-72 K. Gyártási veszteség 
317.011 77 K, összesen 932.054*51 K.

Dr Lipták és Társa Építési és Vasipari r.-t. 
szeptember 14 én tartja meg ÍV rendes közgyűlését a 
k ü vetkőz ö tárgy sor o i a tta 1

1 Az igazgatósa# és felügyelő bizottság jelentése 
az "014. iízletéviől.

Az 1914 üzielév zárszámadásainak, mérleg-, 
nyereség- és wszteségszámlának megállapítása.

H atározathoza ta l a n v e re sé g  hovaford itása iránt.
Fel in öntvény megadása- az igazgatóságnak és 

fel ü gv e I ő bi z ot tságn ak,
5. A íelügyelőbizottság tagjainak megválasztása 

és dija* sáliak megállapítása.
Mérlegszám Iája. V a g yo n : Ingatlanok számlája

6,885 446C K. Gyári gépek, berendezések és felsze
relések számlája 10,279.265*23 K. Pénztárszámla 
29.520*03 K. Értékpapírszámla 195X00 K. Készletek 
számlája 4,713.756*77 K. Adósok számlája 3,097.926*49 
K. Óvadékokszámla 3,002.670 10 korona. Összesen 
28,203.585*51 K.

T e h e r : Részvénytőkeszámla 5,000.000 K. Tar
talékalapszámla 08.127*83 K. Értékcsökkenési tartalék
alapszámla 1,052.648 77 korona. Elfogad vány számla 
1.450.054-97 K. Hitelezők számlája 16,616.366*99 K. 
Kölcsön óvadékok számlája 2,989.673*10 K. Átmeneti 
szarnia 1,002.181*74 K. Nyereség 24.532*11 K. Össze
sen 28,203 585*51 K.

Tranzakció az ásványolajiparban. Az ásványolajfino- 
mitó részvénytársaság Budapesten tárgyalást folytat 
Erlanger és fiai és Bethmami testvérek majna-frank- 
furti cégekkel, mint a budapesti ásványolajgyár főrész
vényeseivel, hogy az utóbb említett gyárat megvásárolja. 
A tárgyalások már befejezés előtt állanak és a tranz
akció létrejötte után az olaj finom» tó társaság, amelynek 
jelenleg Fiúm ébar, Oderbergberi és Brassóban voltak 
petrólenmfmomitói, hir szerint Budapesten is telepet 
akar létesíteni. Az olajünomitó társaság, amelynek 
részvényei a Rothschild-ház, a Kreditanstalt és a Magyar 
Általános Hitelbank tulajdonában vannak, az eddigi 
verziók szerint nem tervezi az alaptőke megnagyobbi* 
tását.

Uj petróleum forrás Kínában. Newyorki jelentés sze
rint Kínában nagy petróleumforrásokra akadtak.
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A Magyar Általános Hitelbank félévi mérlege. A Ma
gyar Általános Hitelbank igazgatóságának jelentése 
szerint az idei első félév üzleti eredménye 8,396.364 
korona nyereséget tüntet fel, amely az áthozatkülön- 
bozetek figyelembevételével 97.355 korona többletet 
jelent az elmúlt év első felével szemben.

A lefolyt félesztendő üzleteredményében a jövode- 
lem 12,479.295 koronával (1914 első félév -= 10,319.770 
korona), a kiadás 4,082.930 koronával (3,39S.849) sze
rep vil. A nyereség tehát 8,396.364 koronát tesz ki, az 
elmúlt év felének 6,920.920 korona nyereségével szem
ben.

A jövedelem érdekesebb tételei a megelőző 1914. 
félév adataival összehasonlítva a következők Nye
reség árukon 1,415.866 ('323.676) korona. Nyereség 
ércváltókon 165.040 (136 376) korona. Jutalékok 
2,039.497 (1,980.383) korona. Kamatok 5,829.047 
(5,683 827) korona. — A kiadás összehasonlitását a 
következő adatok jellem zik: Veszteség és tartalékolás 
követeléseken 370.104 (197.442) korona. Költségek és 
hadscgitő adományok 1,062.187 (918.293) korona. Tiszti 
fizetés és egyéb személyzeti kiadás 2,022.363 (1,791.305) 
korona.

A bank hitelezői 1914. évi junius 30-ika óta 209 
millió koronával, 1914 december 31-ike óta pedig1 153 
millió koronával 538 millió koronára növekedtek; a 
takarékbetét állománya, moly üzletágat az intézet 
tudvalévőén csak az utolsó években karolta fel, 1914. 
évi juüius 30-ával szemben 21 millió korona és 1914. 
évi december 31-ével szemben 17 millió korona növe
kedést tüntet fel s ezidős2erint 75 millió koronát 
tesz. Ezek szerint a Imik kezelésére bízott idegon tő
kék junius 30 án meghaladták a 613 millió koronát. 
E nagymérvű emelkedés visszavezethető a folyóüzlet 
fokozatos fejlődésére és azokra a tőkeelhelyezésekre, 
melyeket az intézettel összeköttetésben álló vállalatok 
eszközöltek. E többlet jelentékeny részo a háború be
fejeztével természetszerűen újra az ipar és a kereske
d jem  körében nyer majd gyümölcsöző elhelyezést.

Szállítás. A rfyeinbachi kir. vasúti épitészeti hiva
tal Lib ar és H&rtal közötti uj vasúti vonal épitési 

inkáinak válJalatbaadása végett irt ki nyilvános pá
lyázatot.

A pályázati feltételek és rajzok az épitészeti hiva
talnál megtekinthetők és 5*20 márka készpénz előle^es 
beküldése ellenében posta utján is megszerezhetők.

Az ajánlatok szeptember hó 25-éig küldendők be.

Villamos szivattyú. A wicni cs. kir. Statsbahn 
igazgatósága versenytárgyalást irt ki a W ienben, 
dunaparti pályaudvar részére villanyerőre tervezett 
szivattyú berendezésére.

A feliétolek, illetve tervek fentnévezett igazgatóság 
forgalmi és mühelyszolgálat osztályában Wien, igaz
gatási épületben XV., Mariahilferstrasse 132. meg- 
tekinthetőd és ugyanott nyújtandók be az előirt min
tán szerkesztett, kellőleg felszerelt bélyeges ajánlatok 
lepecsételt borítékban ,,Offerte über die Herstellung 
einer elektrischen Pumpen a alage samt zugehöriger 
Kraftleitung far Wien , Donauuferbalinhof* felírással 
legkésőbb 1915 október 15-éig küldendők be s azok
ban az árak betűkkel és számokkal is kitüiitctendők.

Meghívás. Dr. Kuhn Ottó és dr. Bakó András ko 
lozsvári lakosok, bányarészvényesoknek kérelmére, a 
nagybányai m. kir. bányakapitányság a „Jádvöl^ 
Aluminium bányatársulat'4-ot folyó évi október hó
30-án, délelőtt 10 órakor Ko ozsváron a Newyork- 
szálló külön termében tartandó közgyűlésre meghívja.

A közgyűlés tárgy 1. Az igazgató beszámolója 
a legutóbbi 1912. évi közgyűlés lefolyt eredményekről 
a számadások bemutatásával.

2. igazgató jelentése a nagysármási próbagyárral 
kapcsolatos ügyekről.

3. Igazgató jelentése az anyagszállításról, a bányák 
üzemi állapota és üzemi viszonyairól; továbbá a bá
nyák opcióba adására vonatkozólag tett igazgat* 
tézkedésekről.

4. Inditvánvok.
Erről a társulati részvényesek, névszerint dr. 

Bakó András, dr. Kuhn Ottó kolozsvári, Deák Márton 
bánfihunyadi, Mezei Ferenc budapesti, dr, Tetétleni 
Ármin budapesti és Kuszkó István kolozsvári lakosok, 
esetleg jogutódaik azzal értesülnek, hogy a közgyű
lésen ha személyesen meg nem jelennének, úgy csak 
szabályszerű meghatalmazással ellátott képviselettel 
vehetnek részt.

A Magyar Bank félévi eredménye. A Magyar Bank 
és Kereskedelmi Részvénytársaság most számolt be 
üzleti eredményéről, amety az 1,263.446 koronás nye- 
reségáthozattal együtt 4,037.823 korona tiszta nyere
séget tüntet fel. Az eredmény-szám la szerint 1915 
első felében, az egész 1914-ik év eredményével össze
hasonlítva, a következő adatokat mutatja a bank fej
lődéséről

Nyereség az áruüzletben 1,192.372 (1.396.239), a 
banküzletben 658.081 (1.390.476), a tiszta kamatjöve

FELTEN ÉS GUILLEAUME
e  kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok , okonitvezetékek, 
♦<►♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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delem 3,377 548 (6.829.629), házbérjövedelem 113.440 
(259.828), nyereségáthozat 1,263.446 (822.008) korona. 
Összesen 6,604.889 i- orona, az elavult eüész évi 
10,698.181 koronával szemben. Terhek Költségek, 
adók és fizetések 2,190.324 (4,088.712), hadi jótékony- 
célu kiridás 221.348 (309,057), leírás az értékcsökkenés 
tartalékalapja javára 155.393 (177.585)* leírás kétes kö
vetelésből —.— (705.007) korona.

Kzekben a számokban, a bank- és az áruüzletet 
illetően egyaránt, csak a folyóüzleteket számolták el. 
A bank fiókjai és a vele affilált pénzintézetek szintén 
kielégítően működtek. A bank érdekeltségéhez tartozó 
majdnem összes nagyobb iparvállalatnak az első félév 
folyamán is a háborúval kapcsolatos nagyobb mérvű 
foglalkoztatásban volt eredményes része. A Lipták dr. 
és Társa épitő és vasipari r.-t. folytatta nagyarányú 
hadiszállítását.

Cégjegyzési h írek . Gróf Csáky László prakfalvi 
ras- és acélgyár  r.-í. Báró Eosner Ervin igazgatósági 
tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának 
megszűnése bejegyeztetett. — Hazai Kőolajipar r.-t. 
t c h ik  Bertalan igazgatósági tagját bejegyeztette.
*StandardM műszaki kereskedelmi  r.-t. tlönig Miksa 
cégjegyzési jogosultságának megszűnését bejegyeztette.
— Magyar ólomárugyár r.-t. Boros Soma igazgatósági 
tagját a cégjegyzésből töröltette. Győr f fy - W olf  
fémárugyár  r.-t. legutóbbi közgyűlés által elhatározott 
a lapszabály módosítása bejegyeztetett. — Langen és 
Wolf,\ Johner Haus Péter az üzletből való kilépése 
bejelentetett. — Újvidéki Villamossági r.-t. Az 1915 
május 27. napján tartott rendes közgyűlés által meg
választott Kovács Izsó, Protuma, Béla. Ullmann An
dor dr, és Sebesta, Kolos igazgatósági tagok e minő
sége és cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett.

Pályázat. A marosujvári m. kir. főbányahivatal 
mellérendelt számvevőségnél évi 800 K segélydijjal 
javadalmazott dijas pénzügyi számgyakornoki  állásra 
pályázatot irtak ki. Pályázóktól 8 gimnáziumi osztály 
vagy ezzel egyenrangú középiskola elvégzése és érett
ségi vizsga kívántatik. A selmecbám ai m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskolán bányászati szakot végzett 
folyamodók előnyben részesülnek és a már államvizs- 
gázottak külön 400 K szaktanulmányi pótlékban része
sülne amely pótlék azonban a nyugdíjba be nem 
számítható. A kérvények a m. kir. pénzügyminiszterhez 
címezve a marosujvári m. kir. főbány ahivat álhoz és 
pedig az állami szolgálatban állók közvetlen felettes 
hatóságuk, azok pedig, akik nincsenek állami szolgá
latban, az illetékes főispán u’ján nyújtsák be.

Nagy árem elés a  villam ossági iparban . A nagy ber
lini és délnémetországi villamossági társaságok — mint 
értesülünk — a gépek és motorok árát 30 °,o-kal fel
emelték mindama megrendelésekre, melyek augusztus
31-én érkeztek hozzájuk.

Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft betreffs V er
legung der Skodaschen Maschinenfabrik von Pilsen 
nach Eger aus nationalen Gründen abzubrechen.

töaschinenbauanstalt Humboldt zu Köln. W ie  d ie  
Verwaltung mitteilt, war das Unternehmen voll be
schäftigt, so weit das bei der reduzierten Arbeiter
schaft möglich ist. Das Resultat des am 31 ]uli ab
gelaufenen Geschäftsjahres wird hinter dem des 
Vorjahres nicht Zurückbleiben.

Rumäniens Petroleum industrie . Die Erdölproduktion 
Rumäniens betrug in Juni 136.000 Tonnen, gegen
150.000 Tonnen im Mai. An Benzin -wurden im Juni 
34.968.652 Kilogramm, an raffiniertem Petroleum 
22,680 661 Kilogramm, an Schmierölen 12,461.688 Kilo
gramm und an Rückständen 70,141.999 Kilogramm 
hergestellt; ausgeführt wurden 24,250.697 Kilogramm 
Petroleum und 14,976.077 Kilogramm Schmieröle.

V eränderungen in d e r V erw altung d e r W itkow itzer 
E isenw erke. In dt-r Verwaltung der Witkowitzer Eison- 
werke sind bedeutende Veränderungen in Vorbereitung. 
Die Generaldi-ektion in Witkowitz wird aufgelassen 
und die kommerzielle Leitung nach Wien verlegt 
werden. Die technische Leitung verbleibt in W itko
witz. Im Zusammenhang mit diesen Massnahmen sol
len Generaldirektor Dr. Schuster und Direktor Metz
macher nach Wien übersiedeln, -während Direktor 
Sonnenschein die technische Leitung Witkowitz 
übernehmen dürfte.

G alizische Erdölproduktion. Ueber die in feindlichen 
Besitz oder Leitung befindlichen Unternehmungen in 
Galizien wurde die Staatsaufsicht eingeführt, die in 
der Hand versierter Fachleute ruht. — Nach genauen 
Schätzungen soll der durch Brand hervorgerufone 
Schaden im galizischen Erdölgcbiete betragen: 229 
Schachtenanlagen, zirka 50 Millionen K ronen ; 32.000 
Zisternen Erdöl, zirka 45 Millionen Kronen 45 eiserne 
Reservoire. 10 Millionen Kronen. Nun sind vorrätig
51.000 Zisternen Erdöl, aus welchen 4000 Zisternen 
Benzin, 16.000 Zisternen Petroleum und aus dem Rest 
andere Produkte gewonnen werde? können. Die 
Monatsproduktion ist momentan zirka 4000 Zisternen. 
Neu^ Bohrgeräte mit Maschinen sind tchwer zu be
schaffen.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die geplante Verlegung der S kodaschen M aschinen
fab rik . Bekanntlich wurde die geplante Verlegung der 
Skodaschen Maschinenfabrik von Pilsen nach Eger in 
der letzten Zeit wiederholt der öffentlichen Erörterung 
unterzogen. Nun scheint von dieser geplanten Ver
legung abgesehen zu sein, da, wie uns aus Eger ge
meldet wird, der Gemeindeausschuss der Stadt Eger 
am 28. v. M. beschloss, die Verhandlungen mit der

(870; 52) BANYAZENEKABOK
felszerelése tekinteté
ben legalaposabb tájé* 
k ozást nyújt úgy a 
hangszerek minősége, 
mint mennyiségére vo
natkozólag a „ Zenekari 
fel szerelések táblázata " 
cimü irodalmi munka, 
melyet a szerkesztője 
és kiadója: Sternberg 
Armin és Testvére cs. és 
kir. udvari liangszer- 
gyáros cég Budapest, 
VII., Rákóczi-ut6Ü. sz. 
érdeklődőknek ingyen 
és bérinentve megküldi. 
U g y an ott b ányászati ég 
autom obil jelző  kürtökről és  
jelző  h angszerekről a külön
le g e s  kép es árjegyzék  ia 
m eg je len t, am elyet a cég  
sz in tén  bérm entve kttldi.


