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A földgázkérdés.
A Deutsche Bankkal kötött földgázszerződés 

folytán a kiforrás stádiumába jutott a gázkérdés. 
A parlament bizottságaiban, a legkülönbözőbb köz- 
gazdasági egyesületekben, városi tanácsokban beható 
megvitatás "tárgya a földgázzal szemben miként való 
állásfoglalás. A parlamentben kialakulni látszik az a 
felfogás, amint a pénzügyi bizottság jelentéséből meg
állapítható,

hogy a nyolc évo hovertetott földgáz gazdasági 
haszna mielőbb kiaknázhatóvá váljék. Minden nap, 
amely megfoszt bennünket e nagy erő igénybevételű
től, egész közgazdaságunk szám ára nagy veszteséget 
jelent. A fűtés és világítás céljára való igénybevétele 
a földgáznak azonban nem merítené ki a várt előnyö
ket. Az előnyök lényego abban keresendő, hogy ettől 
iparunk hatalm as fellendülését vá r ju k , amely kelet
kező ipar szám ára azután mindjárt biztosíthatjuk vor- 
senyképességének feltételeit is. A világpiacon való 
elhelyezkedésünket illetően a háború esem ényei oly 
holyzeteket teromtettek, amelyok igon kedvező alkal
mat szolgáltatnak ujabb és olonyös összeköttetés lé te
sítésére a Balkánon. A siker azonban főleg attól függ, 
hogy iparvállalataink a kellő időpontot felhasználva, 
lehetően az elsők között je lenhessenek meg.

Nem szenved kétséget, hogy a háború befejezté- 
vol az ogész nemzetközi piacon nagyarányú gazdasági 
konjunktúra fog jelentkezni. Ennek hatása alatt a kü l
föld a saját tőkéit kizáróan saját céljára fogja igénybe 
venni és igy a mi hitelszükségletünk kielégítése szem 
pontjából még inkább, mint eddig, saját erőnkre le
szünk utalva. Súlyos m ulasztást követnénk el, ha nem 
ragadnánk meg minden elfogadható kínálkozó alkal
mat arra, hogy külföldi tőkét hozhassunk be és ezáltal 
enyhítsük  azt a feszültséget, amely jelentkezni fog és 
lehotően teherm entesítsük azt az egyetlen tartalékot, 
amolyre egész hitelszükségletünk kel utalva leszünk. 
Ha súlyt helyezünk arra , hogy a földgáz utján m eg
terem tett ipar m agyar ipar legyen, arra  kell töreked
nünk, hogy a rendelkezésre álló belföldi tőkék lehetően 
az ipari vállalatok létesítésénél használjuk fel és ne 
kössük lo m agának a földgáznak a beruházásaiban / 
Másrészt, ha e beruházások kockázatát el tudjuk 
Deutsche Bankkal és a vele szövetkezett m agyar inté 
zetekkel vállaltatni, ez garancia arra, hogy a beruházás 
kam atoztatása érdekében uj iparvállalatok létesítését 
fogja szorgalmazni Erdélyben ez az érdekeltség. Az

állam pénzügyi cél épségben tartása mollett tehát az 
iparfejlesztés feladatát is megoldjuk oly országrészben,
a.liol erre eddig, sajnos, a legkevesebb lehetőség 
kíná lkozo tt!

A Mérnök- és Épitészegylct is alaposan meg
vitatta a földgázkérdést, egy olyan tanulmány alapján, 
amely a vitának cppen elég magot adott. Az első 
gázvezeték megépitője, Becsey Antal, a külföldi szén- 
behozatalnak földgázzal való kiszorítását ajánlotta, de 
ö is azon felfogást vallja, hogy a hazai szénnek 
oktalan versenyt támasztani nem szabad. Tanul
mányában rámutat arra, hogy

az olcsó fütőszer ipari jelentősége elenyésző a mi 
term elésünkben, m ert átlag csupán (> százalékot tesz 
ki. „Az a rem ény tehát, írja Bocsoy, am elyet a föld
gáz iparfe jlesztő  hatásától fe lü le tes m eg ítélés után  
várnánk , nem  tulságosan b iz ta t.“ Ezzel úgyszólván 
el is dönti a  füzet a földgáz sorsá t és a rem ényt, 
amit vagy a vérmos jóhiszem űség, vagy a földgáz 
Erdélyro vonatkozó értékét túlozó taktikai szám ítás 
m ostanában szorgalm asan em leget a kolozsvári város
atyák fóruma előtt, alaposan lehűti. B ecseyt ezek aligha 
fogják idézni, midőn rám utat, hogy éppen abban az 
iparágban (a textiliparban), ahol a legnagyobb behoza
talunk (540 millió korona), a tüzelőanyagnak, tehát a 
földgáznak csak 3 2 százalék erejéig ju tna szerep. 
Jiem édium ként azt roméli a füzet, hogy uj iparágak, 
például a m űtrágyaipar m eghonosításával lehetne a 
földgáznak fogyasztást, vagyis a földgázüzletnek k a 
matozást biztosítani. Á ltalában a kutak mellé telepedő 
ipar élvezhetné a földgázt,, úgymond, mert a vezotés 
költsége versenykép telenn ' lenné a gázt a távolabbi 
hasznosítás részéro.

Úgy véli, hogy K olozsvár évi 520.000, Maros- 
vásárhely pfcdig 440 000 korona bruttó haszonra tohetno 
szert. H ogyan volna lehetséges ez ?  A megoldás olt 
lenne, hogy a kommunális fogyasztás, főképpen a 
háztartások fogyasztása lenne az, ami a jövedelmet 
Becsey szerint a fenti m értékben biztosíthatná. Nőm 
szeretné, ha az eddig föltárt gázmezőket mind a 
Deutseho Banknak ad n á k ; épitso meg a fővezetéket 
m aga az állam, az elosztó vezetékeket pedig a városok. 
Igaz, ismeri be rezignáltan, hogy a városok cl vannak 
adósodva, ez azonban nem lehet akadály, mórt a főcél 
szerinte a  német tőke haszonrészesedésének nálunk való 
m egtartása. Kár, hogy a hasznosítás konzekvenciájá
nak, a  földgáz ipari értékesítésének gyáralapító be
ruházó költségét mellőzi a fejtegetés, pedig szerintünk,



ha reálisan  nyú lánk  ehh ez ;a  kérdéshez, ott van az 
egész problém a soly pontja, hogy ezt a pénzt honnan 
lehet előterem teni ?

Ugyanez alkalommal az öszes felszólalók, a leg
különbözőbb szempontokból szólottak a kérdéshez. 
Maga Becsey Antal nemzeti szempontból kifogásolta 
a Deutsche Bank szerződését. S követelte, hogy a 
gázt az erdélyi városoknak engedjék át. Viszont 
BÖhm Ferenc, akinek a vezetése alatt a földgázfurások 
történnek nem tartja elégségesnek az államnak a kutak 
fúrásában’ mutatkozó ténykedését.

Fogyasztó ipartelepek láncolatát is meg kell 
teremteni Erdély elhagyatott részeiben és ez sok 
millió külön beruházást igényel. E nélkül a földgáz 
holt kincs, amelyet a szegény és elmaradt vidékek 
városai csak csekély mértékben és kevés haszonnal 
bírják felhasználni. Az a meggyőződése, hogy a 
Deutsche Bankkal kiegészített magyar bankkonzor
ciummal kötött szerződés a nagyszabású értékesítés 
messzemenő céljának teljesen megfelel.

Igen érdekes Pfeiffer Ignác műegyetemi tanár 
odavetett megjegyzése. Ez a minden kérdésben ere
deti gondolatokat termelő igen értékes tudós azt az 
álláspontot foglalja el, hogy az osztrák tőkének kel
lene segíteni rajtunk, ha a német ajánlat rendelkezésre 
nem állana. Már pedig, úgymond, ő a kettő közül a 
német tőkét örömestebb látja, mert gazdaságilag ez 
a tőke több segítséget jelent nekünk, mint elnyomatást.

A Gyáriparosok Országos Szövetsége a napokban 
fog a földgázkérdéssel foglalkozni. Amint mi a Gyosz. 
egyes irányadó embereitől hallottuk, a Deutsche Bank
kal való szerződést mindenben elfogadni hajlandó.

A Magyar Gazdaszövetség viszont földgázterület 
egy részének részvénytársulati hasznosításával kap
csolatban fölterjesztést intézett a pénzügyminiszterhez.

A fölterjesztésben kifejti a Gazdaszövetség, ho^y 
bár szívesen látta volna, ha az állam sajá t kezelésében 
értékesíti a földgázt, sem hogy ez a nagy nemzeti kincs 
kihasználatlanul m aradjon, a m aga részéről, ha az 
állam a m agyar tőke részvételét és a  nemzeti szem 
pontokat a szerződés során kellőkép érvényesíti, a be- 
végzett tényekkel szem ben csupán a részletkérdésokro 
nézve tesz észrevételeket. Az első legfontosabb ész re 
vétel a m űtrágyázásra is felhasználható salátrom gyár- 
tá sra  vonatkozik. A salétrom, mint m űtrágya, az intou- 
ziv gazdálkodás egyik lényeges kelléke. Éppen ezért 
a  M agyar G azdaszövetség m ár a szerződés m egkötése
kor szeretne k izárn i minden olyan későbbi eshotőséget, 
hogy a salétrom előállítására alakult vállalatok az idők 
folytával m egakadályozni törekedjenek olyan ujabb 
vállalatok létesülését, am elyek a salétrom ot vizierő fel- 
használásával állítják elő, vagy pedig a hazai ipar vé
delmét hangoztatva, védővámokat kérjenek a salétrom- 
m űtrágya behozatala ellen. Ezenkívül kívánatosnak 
tartja , hogy a korm ány befolyást biztosítson m agának 
a  salétrom -m űtrágya árm egállapitására is. A folter
jesztés másik lényeges észrevétele a gázfogyasztó 
szövetkezetek,, sőt ezen tulmenőleg a  fentebb említett 
villam ossági szövetkezetek létesülésének előmozdítása.

H O feT városokban micsoda port vert fel. a 
erről már több ízben szóltunk, Vége

zetül fe ljc i^ p fb ead ta  a derekát, a pénzügyminiszter 
álláspontját ntógfáéyá tette. Előzőleg erős vitát foly
tattak á vároái lö^ yü lésen , melynek során

. A ■- í^íyan- a  többi között azzal is érvelt, hogy 
a  fcé ra éá^ Q st m ár politikai kérdéssé vált. F igyelm ez
te ti)»  vároá-tanéfCBC^ hogy régebbi Ígérete szerint
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tartózkodjék minden állásfoglalástól. K ijelentette azt is, 
hogy a szerződéshez ők elvi okból fognak hozzájárulni. 
Boér E lek dr. kim utatta Apáthy argum entum ainak 
tévedéseit és kijelentette, hogy ebben a kérdésben, 
amely kizáróan közgazdasági kérdés, pártpolitikai 
mom entum okkal nem óhajt foglalkozni. K im utatta, hogy 
Kolozsvár városára nézve sö tétbeugrás volna elfogadni 
azokat a  csillogó, káprázatos rem ényeket, am elyeket 
az ellenpárt javaslata felmutat, odadobni azokért a fel
kínált ipari fejlődés révén joggal várható  hasznot. 
H evessi József ellenzéki elfogadja a  tanács javaslatát. 
M enyhárt G áspár egyetem i tanár, Hirsch Ödön és 
Tanács  József felszólalása után ChoJnok.v Jenő  egye
temi tanár szakszerűen foglalkozott a kérdéssel. Szerinte 
a földgáz nagy  értéke az, hogy olcsó fűtőanyag és ez 
feljogosítja arra  a rem ényre, hogy Erdély szegényes 
közgazdasági helyzetén lendíteni fog. Á Deutsche 
Banknak azonban n agy g yá r ip a r t is k e ll m ajd  a föld- 
gázza l te re m te n ie ! K iss  Mór egyetem i jog tanár a 
szerződés jog i oldalát világítja meg, különösen azt 
hangoztatva, hogy az semm iesetre sem ütközik a 
m agyar kereskedelm i, törvény szellemébe. A páthy záró- 
szava után B ethlen  Ödön gróf elnök névszerinti szava
zást rendelt el, am elyben A páthy indítványát 47 sza
vazattal o3 ellenében elvetették, ellenben Boér indít 
ványát 44 -gyei 2(.) ellenében elfogadták.

A többi erdélyi városok most karöltve akarnak 
abban eljárni, hogy a bank földgázvezetéket építsen 
fel náluk. A városok együttesen m egbízottakat küldenek 
ki a D eutsche Bankhoz, akik ott érdekeikben szót fog
nak emelni. Itt omlitjük meg, hogy Kolozsvár külön 
kiván a Deutsche Bankkal tárgyalásokat folytatni. 
N agyvárad viszont abban bizakodik, hogy az uj föld- 
gáztársaság  valószínűleg N agyváradon íogja fe l
állítani központi irodáit és innét fogják irányítani a 
létesítendő nagy vállalatnak kereskedelm i ügyeit.

Mi a magunk részéről • csak annyit jegyzőnk 
meg, hogy nálunk a világitó és ipari gáz ára köb
méterenként 20, illetve 16 fillér. És még csak annyit, 
hogy Amerikában 5 és fél milliárd köbméter a házi- 
fogyasztásra elhasznált évi mennyiség és ennek az 
ára öt fillér köbméterenként. Az ipari gáz köbmétere 
mégcsak nem is két fillér és ebből 11 milliárd köb
méter fogyasztatott. Betetőzzük ezt az összehasonlítást 
azzal, hogy a mi 20 és 16 filléres hallatlan gázárak 
mesterséges, fejlesztett gáz árai, persze Budapesten, 
ellenben az amerikai földgáz. Jövel tehát gyö
nyörű földgáz.

HAZAI HÍREK. ^

Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kik
nek előfizetésük lejárt, hogy azt mielőbb 
meghosszabbítani szíveskedjenek.

Az egyetlen flu. A francia nemzet ebben a világ
háborúban érzi a legfájdalmasabban, mit tesz az, ha 
a családnak egy gyermeke van. A dunántuli Egyke 
hasonlíthatatlanul nagyobb gyászt hozott az egyes 
családokra, mint ott, ahol az élvemaradott többi 
gyermekekben maradt fenn vigasz. Pfeiffer Ignác 
műegyetemi tanár nem az Egyke, az egy gyermek- 
rendszer h ive: Pfeiffer Ignácot egyszerűen nem ál
dotta meg a sors több gyermekkel. Ezt az egyetlen 
gyermekét, annyi szép reménységének letéteménye
sét, élete célját, odaadta hazája védelmének szent 
céljára s ez az egyetlen fiú vére is odaveszett hazá
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jáért. .Akiben minden szép tudását egyesítette, akire 
becsületes és önzetlen lelke minden kincsét rápaza
rolta, hogy legyen különb, mint selfemademan apja, 
ez a szerény és mély intellektust!. nagymüveltségü 
tudósnak egyetlen gyermeke az oroszországi harc
téren halt hősi halált. C’est la guerre! A Műegyete
men előadása közben csapott rá a gyászhir. Asszisz
tense hivta ki egy szóra. Szomorú szóra. Kömiybe- 
lábadt szemmel tért vissza hallgatói közé. Most már, 
ahol folytatja előadásait, a diákságnak az a mintegy 
nyolcadrésze, aki megmaradt, áhítattal hallgatja a 
szótlanná, merengővé s elkomorodott emberré vált 
Pfeiffer Ignácot. Ha van vigasz, akkor vigaszt merit 
bízvást abból, hogy azok, akik őt tisztelik, pedig 
ilyenek rengeteg sokan vannak, ha nem is üldözik 
szeretetükkel, együtt vannak vele végtelen b'natában.

A bányász nem katonáskodik. Persze nem nálunk, 
hanem — lehet *e vájjon kérdés tárgya, hogy hol ? — 
Angliában. Az angol bányászok a legélesebben til
takoznak katonai szolgálatra, akár törvényes kényszer
űt ján való szorításuk eden.

A bányam unkások a szavazás módjának kérdésében 
tám adt konfliktus miatt nem vettek részt a ni nkáspárt 
értekezletén, hanem január 13 án külön konferenciát 
tartottak. A végrehajtó bizottságban nincs meg az 
egység. Az elnök leghevesebben ellenzi a szolgálati 
kényszert. A délvelszi bizottság elhatározta, hogy a 
legélesebb ellenállást fogja kifejteni.

Ellenben nálunk, ahol szénexport nincs, ha csak 
a Magyar Általános Kőszénbányának Wien felé irá
nyuló exportját nem vesszük számba, ahol éppen 
ezzel ellenkezőleg mintegy évi 3 millió tonna a szén
behozatal, annak felismerése mellett, hogy a szén 
eminens közszükségleti cikk, amely nélkül megakad 
az industria, sőt nincs municiógvártás sem a bánya- 

.munkások ép oly készséggel tesznek tieget honfiúi 
kötelezettségüknek, mint a társadalom bármely más 
kategóriája. A hazai bányászoknak mintegy 30(,/u-a 
teljesít katonai szolgálatot. Ez szükségképpen azt 
jelentené, hogy a széntermelés megfelelőleg csökkent. 
Azonban ez nincs igy. A széntermelés és a bánya
munkások kalonai szolgálata között nincs meg ez az 
arithmetikai arányosság. Hogy a bányamunkások 
30"/o-a nincs munkahelyén, ez sokkal súlyosabb a 
bányászatra, mint ez bármely más iparágban, vagy 
üzemnél történnék. T i. minden szénbányánál a 
munkások csaknem \.;-a a bányafentartásnál van 
lekötve. Végzi a vizemelést (különben a legtöbb bá
nya nyomban víz alá kerülne és menthetetlenül el
veszne), a szellőztetési munkálatokat, az ácsolást, stb 
A fennmaradt 70% a voltaképeni termelést ellátó 
munkás, úgy hogy hä ezen 70%-ból elveszünk 
katonai szolgálatra 30"A>-ot, a fennmaradt 40° tel

jesítőképessége aránylag mélyen alatta marad annak 
a teljes munkaeredménynek, amelyet a produkáló 
munkát végző 70°/o-nyi munkás-tömeget fogjuk fel 
rendes viszonyok között 100° o-nak. A bányák a 
kezierőnek gép-üzemre való felváltását látták meg
oldásnak, de ezt teljes mértékben keresztülvinni 
lehetetlen. Egyrészt azért, mert a gépbehozatal ma 
rengeteg nehézséggel jár Mihelyt rézalkatrész van 
benne, visszatartják, még ha szövetségesünk i s ; 
nagyon körülményes a szállítás, még az exportáló 
gyárak üzemképessége is csökkent, másrészt vannak 
munkahelyek, ahol a gépi-munka szinte képtelenség. 
Elismerésreméltó tehát, hogy a bányáink minden 
nehézséget leküzdenek.

Elöleotetés. Rózsa Károly régi hírlapíró, aki a 
főváros ügyeinek egyik legalaposabb ismerője és 
mint a Budapesti Hírlap évtizedes főmunkatársa és 
hosszú ideig közgazdasági rovatának vezetője is, 
elismerésreméltó ismereteket szerzett a gázüzemben. 
Rátermettségét honorálta a főváros, amikor eredmé
nyes munkássága után a Gázmüvek igazgatósági 
sorába iktatta.

Az Általános Villamossági háborús nyeresége. A Buda 
pesti Á ltalános Villamossági lOlü. évi fényes mérlegét 
január 9-cn tette közzé. A gazdasági pangás közepette 
ez a világ.tó üzem, amely a megváltást és az 190d óta 
esedékes áram leszállitást szerencsésen elkerülte, nagy 
lépést te tt ismét.

K özzétett m érlegének tanúsága szerint, eddigi 
elvének megfelelően uj beruházását a nyereségből 
fedezte, a villamosmü értékét 27 millióról 27*‘-.H> millión 
fokozv;

A előzők szám láját csökkentenie (2-25-ről 1 (JS 
az adósokét növelnie 1021.000 ről 1 millióra) 

merült s végül tartalékalapját is 2 280.000 koronával 
övelte. Ma már 20,631.000 korona a vállalat tartaléka, 

vagyis a beruházott vagyonnak több, mint 70 százaléka 
van leírva. Látható, hogy a vállalat m indent elkövetett, 
hogy nyereségét feltűnővé ne tegye, de igyekezete 
mellett is kénytelon kitüntetni IfliiX.GOu korona tiszta, 
n yereség e t, a tavalyi 1’5 és a tavalyelőtti 17 milióval 
szóai jen. Érdekes adata a mérlegnek, hogy az adótar- 
talékot 380.000 koronáról 530.000 koronára növelték.

Terjeszkedés. Az Atlas asbestcement-palagyár 
r.-t. budafoki gyára, amely csak 1915. évi junius 
havában jött üzembe, megrendelésekkel azonban oly 
bőven van ellátva, hogy a gyár kibővítése m'r is 
elkerülhetetlenné vált. Tetemes invesztiókkal a rész
vénytársaság a gy r termelőképességét évi 150 vág- 
gonra nüveíi.

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.
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Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek,
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Az üzembővitésre, valamint az iparvágány léte
sítésére vonatkozó munkálatok már megindultak és 
amint tervezik, azok. f, év május haváig befejezést 
nyernek.

Elfer M. olajgyár, Bécs. Ä vállalat 1916 január elejétől 
fogva 50Q.Ü00 korona alaptőkével korlátolt felelősségű 
tá rsasággá alakult át. Á társaság  üzletvezetői E ltér  
Mór és E lfé r  Antal leltek, G oldklang  H erm ann fő
könyvelő és W olfer  Emil irodafőnök a cégjegyzés 
jogosultságával rubáztattak fel. Tudvalevő, hogy az uj 
tá rsaság  a  Bécs XI. kerületében levő o lajgyár üzem
vitelének folytatására létesült.

Áz Eternit palagyár uj tulajdonosa. Az Eternit-m üvek, 
H atschek  Lajos cégtulajdonosának elhalálozása folytán 
H atschek  János tulajdonába ment át. Az uj tulajdonos 
schöndorti lakos és eddig is ügyvezető-igazgatója volt 
a gyárnak.

Szénb6$ég Ausztriában. Illetékes körökben az t h i
szik, hogy a szénellátás nehézségeit végleg m egszűn t
nek lehet tekinteni. A közm unkaügyi minisztérium ban 
működő bizottság, am ely formális m egbízatás nélkül 
is mint s íénközéppont funkcionál, értékes működést 
fejtett ki e téren. A termelé3 viszonya is igen kedve
zően alakul s a szénterm elés gyors léptekkel halad a 
békeidő produkciójának aránya fe lé ; a  szénkészletek 
is elegendőek. D ecem berben az osztraui szénkerület
ben 42.000 tonna, az északnyugat-csehországi ba rn a
szénkerületben pedig 75.000 tonna szénkészlet volt 
felhalmozva.

A román földolaj áresése. B ukaresti jelenté* szerint 
a román nyersolajtelepek hozama napi 410—420 vág- 
gonnal csökkent. Az árban  ném i hanyatlás történt, 
m iután á kereslet az ulóbbi hetekben lanyhának m utat
kozo tt A jelenlegi jegyzés szerint a  B ushtenari-nyers- 
olaj 4 frank, Moroni Tznicani 3 7 0 —3'90 frank, a  könnyű 
Tzintea-olaj 3 70—3 80 frank, Baicoi 2-80— 3 (>0 frank' 
á rat ért el, mig az A rbanashi-olajra 3 frank ár mellett 
sem akadt vevő. Az export napi 100—120 vaggonra rúg . 
Vercsiorován át a  kivitel ism ét m egindult.

Alumlniumgyár Biharban. Ism eretes, h o iy  a bihar- 
megyei Jádvölgy környékén levő bauxit-bányák anya
gát néhány hónap óta Svájcba szállítják, ahol ezt a  
nyersanyagot a  ueuhauseui é-» a  schaffhauseni alumi- 
nium gyárak feldolgozzák. A Máv., hogy m egkönnyítse 
a bauxit kivitelét, tarifakedvezm ényt is adott a válla
latnak és naponta mintegy 43 vaggont bocsát a ren 
delkezésükre és ezt a  forgalmi viszonyok nehézségei 
ellenére is eddig még mindig pontosan m egkapták. 
M inthogy azonban a szállítás még így  is nagyon so
káig tart, legalább nyolc napot vesz igénybe és m ert 
a kocsik oda és vissza já ra tása  0—700 vaggont állan
dóan lekötve tart, ezért a  vállalat vezetősége most el
határozta, hogy az érctartalm u nyersanyagnak a hely
színen való feldo’goztatása végett vagy Jádvölgy ön, 
vagy Reméöen, Dobrosd vidéken, esetleg N agyváradon 
alum inium gyárat létesít.

A gyermekek megajándékozása. A zólyombrézói m. 
kir. vasgyár főnökének előterjesztéséro az állami vas
g yárak  központi igazgatósága a gy ár jótékonysági 
alapja te rhére 7000 koronát engedélyezett oly célra, 
m int más években, úgy  az 1915. évben is a g jtá r  
ezegénysorsu m unkásainak gyerm ekeit és árváit téli 
ruhával ajándékozza meg. E z összegből a  gyár vezető
sége 17Ö rend  fiuruhát, 210 p ár cipőt, 40 darab harchet 
leáöyruhát és 40 darab  barchet fej kendőt csináltatott 
s aat ^auicsony ünnepére 413 iskolás gyerm ek közt 
oszfótfe szét. ,

4 a  n  á

Hirdetés. A gölniebányai tu. kir. bánya biztosság 
W eidm ger  József ottani lakosnak, mint a szlovinkaí 
Zakuti Szent Anna bányatársu lat igazgatójának kíván
ságára f. évi február hó 12 ikére bányatarsnlati g y ű 
lést tűzött ki a következő tárgysorozattal

1. Igazgató és az eladásra kiküldött 
jelentése.

2. Szám adások felülvizsgálása és a vételár felosz
tása s hováforditása iránti határosai hozatal.

3. Egyéb a tá rgyalás folyamán esetleg ÍV 
tárgyak  6s indítványok.

Ui petróleumforrások Felső Ausztriában. Linz 
közelében Raab helységben, véletlen folytán nagy
mennyiségű petróleumra találtak. A kutatásokat egy
előre magánérdekeltség folytatja, azonban a bécsi 
geológiai intézet kiküldötteinek megállapítása szerint 
igen nagy és mély leletről van szó.

N V A  1916 január 16. (3. szám.)

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Todesfall. Ferdinand Schwabe langjähriger Pro
kurist der Stahlhütte, Eisen- und Weicheisengiesserci 
Ignaz Storek in Brünn, ist dieser Tage gestorben.

Nadráger Eisenindustrie A.-G. In  dor aussorordentli- 
ohon G eneralversam m lung dor N adráger E isenindustrie 
A.-G. w urden g e w ä h lt: in den Y erw altungsrat die 
H erren Baron F ranz Klein  von Wiesenburg-, Dr. 
Moritz P la tten ste iner , Ju liu s  E pste in , l)r. Alfred 
Z ipser , M inistorialrat Dr. G ustav v. Taby, Rergdirek- 
tor Anton Hendricb, H üttendirektor Otto JV/ü//er, 
D irektor \ rp á d  H ajts , D irektor K arl FA>erhardtt i 
den .Revisionsausschuss D irektor Viktor Jungb, I n 
spektor Arnold H rom adka , Zentralinspektor Karl 
N eblioger , Sekretär Dr. K arl R é v a y , dio beiden le tzte
ren  als Ersatzr?visoren. Tn der darauffolgenden kon
stituierenden Venvaltungsratssitzunp; wurden Baron 
F ranz Klein  zum Präsidenten, l")r. P lattensteiner  
zum Vizepräsidente-i gew ählt und die H erren D irektor 
Karl E berhard t, Ju liu s  E pste in  und Á rpád H ajts in 
das Exekutivkom itee entsendet.

Russische Erdölproduktion. Auf den vier alten Bakner 
Plätzen betrug  die Erdölausbeuto im Oktober 20,933.000 
(gegen 30,602.000} Pud darunter 21,710.000 Pud 
(24,334.000) auf den Balachano Sabuntschino-Roma,- 
ninsky-Plätzen und 5,223.000 Pud (6,268 000) in Bibi- 
E ibat. Dio E rdölproduktion in Ssurachanv belief sich 
im Oktober auf 4,400.000 Pud (6,017.000). Die Gesamt
ausbeute in den ersten 10 Monaten des laufenden 
Jah res  bezifferte sich auf 337,04.4.000 Pud gegen
319,409.000 in 1914. Die Preiso w aren Benzin 45-V-i, 
£rdöl46l/4, Heizöl 47, Petroleum  45 Va K opeken per l}ud.

Die Ungarische Email und Metaliwaren A.-G. 
Liqetfalu, weist in ihrer Bilanz einen Rohgewinn von 
264.369 K aus. Nachdem jedoch die vorhergehende 
Bilanz mit einem Verluste von 615.966 K schloss, 
ergibt sich auch für dieses Jahr ein Verlust von 
351.597 K.

Die Deutsche Petroleum A. G. schüttet 8 P rozent 
Dividende aus und wählte Bankdirektor S iegm und 
Bodonheimer (D arm städter Bank) in den A ufsichtsrat.

AV. F. L. Bcih, Maschinenfabrik Hibecki cég 
06937. számú

„Berendezés levegő és gázszörőtelepek elleaőrzésére“
cimii magyar szabadalom tulajdonosa, szabadalmának 
gyakorlalbavjétele «óljából belföldi gyárosokkal összeköt
tetést keres, esetleg szabadalmát eladja, vagy gyártási 

engedélyt ad. — Bővebb felvilágosítással szolgál 
K alm ár J. szabadalmi ügyvivöiroda Budapest, 

VII., Bákőcl-Ht 44.


