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Az éjjeli hajózási kísérletek  
eredménye.

(Folytatás.)
A rendes látási viszonyok mellett már 6—7 kilo

méter távolságból észrevehető fényű kékgázzal táplálc 
világitóbóják 30—40 napig égnek egyfolytában.

Hála a cs. és kir. katonai műszaki bizottság leg
messzebbmenő, belátásos előzékenységének» a fény
szórókkal való első éjjeli utazási kísérletek már 1917 
december havában megkezdődhettek és eleinte igen 
különböző eredményeket szültek.

Mig az újvidéki hajócsoportparancsnok, Erdélyi 
révkapitány és Arz, DGT kapitány a „Kolowrat“ nevű 
DGT gőzös kiséri étéről lelkesedéssel jelentettek, addig? 
Kner kapitány vezetése alatt a „Töhötöm- nevű MFTR 
gőzös kísérletei a Vaskapun, a zuhatagokon és az Al- 
dunán, bár jóT de nem teljes eredménnyel jártak. Egy 
a DGT „Glanz“ gőzösén W ientől Steinig megtett kisér 
leti ut, a hajón levő bizottságot a fényszóróvilágitás 
teljes élitélésére birta.

Előrelátható volt, hogy a szokatlan eszközökkel 
és a még képzettlen személyzettel tett kísérletről a 
nézetek eltérőek lesznek. Ezek az első kísérletek és 
vélemények azonban korántsem szolgáltattak okot 
a már megkezdett ut feladására.

Újbóli kísérlet céljából MFTR „Előd* gőzöse a 
nehezen hajózható wíen—linzi szakaszon, ujholdnál, igen 
alacsony vízállás mellett, egy üres uszályt vontatva,
1918. III. 12-én útnak indult. A wien—steini szakasznak 
teljes sötétségben való átutazásánál a feét kiváló, Neu- 
meister Károly DGT és Piegl MFTR kapitányt a fény
szórók kiadós használatára csak nehezen lehetett rá 
venni. A Struden és a felette fekvő részek éjjeli átuta
zását szintén ellenezték, de végül belátták,hogy nagyobb 
szerencsétlenség még a fényszórók be nem válása ese 
tén is elkerülhető. Mikor azután az 1918. III. 13-áról 
14 éré következő hold- és csillagtalan, borua és esős 
éjen, a Strudenen és a felette fekvő sekély részeken, 
a fényszórók állandó haszálata mellett, ugyanolyan 
biztonsággal mint nappal áthaladtunk, megtört a jég. 
Ha más nem is, de az „Előd“ gőzös személyzete a 
fényszórók teljes használhatóságáról most már meg 
volt győződve.

Az, hogy az utazáson részt nem vevők még 
mindig más nézeten voltak, már nem hátráltathatta 
többé ezen eszköz további használatát és meghonosi- 
sitását.

Hogy azonban minden még nyilvánuló kétely 
eloszoljon, a következő ujholdnál, 1918. IV. 8-án 
ugyanazzal a gőzössel, 3 rakott uszályt vontatva, 
éjjel-nappal megszakítás nélkül utazva, a tullni gázló
kon és a Strudenen hegymenetben, az aschachi örvé
nyen völgy menetben <>jjel áthaladva, Linzet, Passaut 
és RegenBburgot éjjel elérve és elhagyva, 80 óra alatt 
megtettem á wien—regensburgi utat. A vízállás ennél

az útnál olyan alacsony volt, hogy a legmélyebb uszály 
alja és a folyamfenék között Schildorfnál csupán 15 
cm. lett megállapítva.

Ez a joggal úttörőnek nevezhető és az ezt k i
vető wien—steini demonstrációs utazások, végleg meg
győztek minden kételkedőt és a nehezen hajózható 
felső Duna az éjjeli utazások részére meg volt hódítva.

Azóta úgy az „Előd“ gőzös, mint testvérhajója, 
a „Tas“, éjjel-nappal kifogástalanul utaznak a V~:en 
feletti szakaszon.

Ezek az utazások a fényszóróknak minden kes
keny folyóágyban való kitűnő használhatóságáról és a 
világitótüzeknek és világitóbójáknak az ilyen vizekben 
való teljes nélkülözhetőségéről tanúskodnak. Ennek 
ellenében igen kívánatos volna a sekélyen elöntött 
kőgátak, koépitkezések és egyéb zátonyok sűrűbb és 
jobb nappali megjelölése.

A felső Dunán való első kísérlet sikertelenségé
nek valószínűleg a fényszóró kedvezőtlen felállítása és 
helytelen kezelése volt az oka. A  cs. és kir. katonai 
és műszaki bizottság által a fényszórók felszerelésével 
megbízott Végh hadoagynak sikerült a fényszórók fel
állításának helyes módját alkalmazni, amely a látó- é s  
a fénysugarak közti szükséges szögkülönbözeteí k i
mutatja és a hajóvezető káros befolyásolását kizárja.

A fényszórókkal való kísérleti utazások — külö
nösen a Vaskapun és a zuhatagokon való kísérletek — 
sikereiben kiváló érdeme van Zimml századosnak a 
hajózási csoport szakreferensének, aki a cs. és kir. 
katonai műszaki bizottsággal és a szállítócéggel való 
tárgyalásokat, a felszereléseket, továbbá az újoncán 
felszerelt gőzösökkel való kísérleteket vezeti.

1918 május hó első felében a Vaskapun és a 
zuhatagokon igen kedvezőtlen időjárás mellett a „ Ma
gyarország'1 és „Centaur“ gőzösöknek kísérleti és 
demonstrációs éjjeli utazásai, tekintettel a nagyobb 
folyambzélességre és a kedvezőtlen hajózási viszo
nyokra, várakozáson felüli jó eredménnyel végződtek, 
Úgy a Vaskapun, mint a zuhatagokon, dacára zivata
ros, sötét és esős éjjeleknek, nemcsak rendes, hanem 
kiváló menetidőket értünk el. A „Magyarország" a 
Turnseverintől az Orsóvá melletti Vodicáig terjedő 
utat az uj Vaskapun keresztül két, összesen 750 tonna 
rakománnyal terhelt uszállyal 2 óra és 30 perc alatt 
tette meg és ugyanezzel a vontatmánnyal Vodicáról, 
a zuhatagokon keresztül, 6 óra alatt Drenkovára ért.

Ezek a teljes sikerrel koronázott kísérletek be
bizonyították, hogy a jelenleg létező 21, ennek a vo
nalnak megfelelő vontatógőzös naponta átlag negyven, 
kereken 20.000 tonnával megrakott uszályt és igy az 
évnek 10 hajózható hónapjában 6,000.000 tönna be
hozatali forgalmat bir a Vaskapun és a zuhatagokon 
lebonyolítani.

A nehéz és gyakran szakértelem hiányában el
itéit drenkova—turnseverini folyamszakasz teljesítő - 
képességének most már elért megkétszerezése a jövőre 
nézve különösen akkor igen tanulságos, ha a 1915 
november havától a mai napig, tehát 2Va év alatt elért
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kerek 3,000 000 tonna Összbehozatallal az évente be
hozható 6,000.000 tonnát állítjuk szembe.

Mint a felső Dunának, úgy a turnseverini—dren- 
kovai szakasznak sincs más megvilágításra szüksége, 
mint a fényszórókkal felszerelt gőzösökre és kifogas- 
talau nappali hajóutmegjelölésre.

Utóbbi, hála afc orsovai magy. kir. hajózási 
hatóság elismerésreméltó munkásságának, már meg 
van és csak elenyésző, a fényszórók melletti látási vi
szonyoknak megfelelő módosításokra van szüksége. 
A kirobbantott hajóút jobb- és balpartját megjelölő 
fekete és vörös színek helyett megkülönböztetésül kü
lönféle, az eddigieknél valamivel nagyobb, könnyű 
anyagból készült jelzőtestekre — tálán háromszögekre 
és körökre — volna szükség. Továbbá lehetővé kell 
tenni, hogy ezek a jelzések nemcsak a világitógőzös- 
ről, hanem az azt 100—150 méternyire köpető uszá
lyokról is idejekorán világosan felismerhetők és a kor
mányozásnál figyelembe vehetők legyenek.

E célnak talán foszformáz felelne meg.
Mindenesetre megelégedéssel állapíthatjuk meg, 

hogy az éjjeli utazások hegymenetben az egész Dunán, 
völgy menetben majdnem mindenütt már most keresz- 
tülvihetők és az ujitás teljes meghonosulása után az 
éjjeli utazás, úgy hegy-, mint völgymenetben semmi
nemű nehézségbe nem fog ütközni. A hajózást a jövő
ben kizárólag a kod gátolhatja meg.

Ezek után még csak annak a megállapításáról 
lehet szó, hogy a fényszórók alkalmazása mindenütt, 
avagy pedig csak a keskeny folyamágyu szakaszokon fe
lel meg jobban a világitóbóják alkalmazásánál. Valószínű, 
hogy még a jelenleg használatban levő 35 cm. átmé
rőjű izzófényü fényszórók is az egész magyar, osztrák 
és bajor Dunán jobb szolgálatokat tesznek, mint a 
világitóbóják. Lehetséges azonban, hogy az 1 kilométer' 
nél szélesebb román-bolgár Duna-szakaszokon erősebb 
fényszórókra, vagy pedig a meglevő világitóbóják sza
porítására lesz szükség. A fentebb említett 42 világító- 
bójának az Áldunán való elhelyezésével, továbbá a 
mágyar szakasz petróleum világításával és végül a 
fényszóróknak a felső Dunán és a zuhatagokon való 
használatával már ma is elértük azt, hogy az éjjeli já ra 
tok akadálytalanul folytathatok.

(Folyt, köv.)

^  HAZAI HÍREK. ^
Szterényi József — báró. A király személye 

körüli magyar minisztere előterjesztésére Szterényi 
József belső titkos tanácsos, kereskedelemügyi mi
niszternek és törvényes utódainak, a közgazdaság 
terén szerzett kiváló érdemei elismeréseül a magyar 
bárói méltóságot a brassói előnévvel díjmentesen 
adományozta és azt egyidejűleg örökbefogadott fiára, 
dr. Szterényi Sándor miniszteri tanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsosra és 
törvényes utódaira ugyancsak díjmentesen kiterjesztette.

Kitüntetések. A király Allender Henrik igazgató
nak a diósgyőri vas- és acélgyár gyárfőnökének, 
valamint Dvorak Hubert igazgatónak, a magyar 
államvasutak gépgyári gyárfőnökének buzgó és sike
res szolgálatuk elismerésetil a magyar királyi udvari 
tanácsosi cimet díjmentesen adományozta.

Hegyeshalmy Lajos nyug. miniszteri tanácsos
nak, az Országos Vasbizotlság elnökének az 1. osz
tályú polgári hadi érdemkeresztet, Radwaner Vilmos
nak, az Unió szabadalmazott vas- és bádoggyár 
igazgatójának és az Országos Vasbizottság igazgató
jának a magyar királyi udvari tanácsosi cimet díj
mentesen s végűi Bokor Gyulának, ezen bizottság 
irodafőnökének a koronás arany érdemkeresztet adó* 
mányozta.

Kinevezések. A király Grillusz Emil miniszteri 
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott főbánya
tanácsost, selmeczi bányaigazgatót miniszteri taná
csossá, Schwartz Gyula bányatanácsost, a  körmöci 
bányahivatal főnökét, Csia Ignác főbányatanácsost 
címmel és jelleggel felruházott bányatanácsost, a 
zalatnai főbányahivatal főnökét, Hamrák Ferenc, 
György Guszláv és Benedek Kálmán, a pénzügy
minisztérium bányászati osztályába berendelt bánya- 
tanácsosokat, Hullán János bányatanácsost, a ferne- 
zélyi kohóhivatal főnökét, továbbá Muzsnay Ferenc 
bányatanácsost, berencei Kováts Gáza bányatanácsost 
és Böhm Ferenc bányatanácsost főbányatanácsosokká 
nevezte ki.

Címadományozás. A király Morgenstern Emil
nek, a „Deutsch lg. és Fia“ budapesti nagykeres
kedő és nagyiparos cég cégvezetőjének, az ipar és 
kereskedelem terén szerzett érdemei elismeréseül, a 
királyi tanácsosi cimet díjmentesen adományozta.

Kinevezések. A m. kir. pénzügyminisztor Zenovicz Eraő 
<k\ bányaesküdtet a besztercebányai bányakapitányságnál 
jelen állomáshelyén való meghagyás mellett a IX. fizetési 
osztályba bányabiztossá, továbbá a bányászati tisztviselők 
egyesített létszámában Kéméndy Győző budapesti főtemjelzo 
és fómbeváltóhivataJ, Szembratovics Sándor S e l m e c b á n y á i ,  
Molis István abrudbíjuyai, Herczeg Imre S e l m e c b á n y á i ,  
Galloy Géza óradnai, Kompáty József désaknai. Kaffay 
András abrudbányai, Neuschwendtner Ferenc besztercebá
nva Fis her Károly nagybányai, Torok Ferenc ró u a széki, 
Alföldy holtán nagybányai, Novák Béla körmöcbányai, 
Altnieder Ferenc fernezélyi, László Adolf Selmecbányái. 
Prefart Ferenc zalatnai, Probuszky Béla tótsó vári. Búr kart- 
Ferenc óradnai, Ivanovics József Selmecbányái. Mády János 
kapniki, Spissák Béla Selmecbányái, Gál János akn asz latinai, 
Urbán Andor parádi főmérnökökéc jelen állomáshelyükön 
való meghagyás m e l l e t t  a VIL fizetési osztályba bányataná
csosokká. Reizner József körmöcbányai pénz verő hivatali vés
nököt jelen állomáshelyén Való meghagyás m e l l e t t  a VII. fize
tési o s z t á l y b a  íövésnökké, Surjánszky Vilmos z a l a t n a i ,  Keli 
Béla budapesti. Schleicher Aladár dr. budapesti, Schelle 
Gyula a b ' . u d b á n y a i  Kahle Frigyes e g b e l l i ,  Nitsch Lajos dós
aknai. Lázár Vazul kolozsvári, Posch Adolf körmöcbányai* 
Tar Ist váj  l  z a l a t n a i .  Ponner János k a p n i k i ,  Pethe Lajos 
felsőbányái, Piikorn Imre kereszthegryi, Budai Ernő ferne- 
zélyi, Lebóczky Aurél erzsébetbányai, Lende Géza liodrus- 
bányai, Tuka László marosujvári He^ezegh Pál veresvizi, 
Szenes Fii lop hodrusbányai, Pantó Dezső abrudbányai. Glück 
Zoltán verespataki. Grünhut GyuLa körmöcbányai, Haidegger 
Ernő Selmecbányái, Gumaii Jenő kolozsvári, Kalotsa Imre* 
zalatnai, Gebhard Ferenc körmöcbányai, Gretzmacher GyuLa 
veresvizi, Papj> Simon dr. kolozsvári mérnököket jolen állo
máshelyükön való meghagyás mellett a VIII. f i z e t é s i  osz
tályba főmérnökükké. Ilurtay  Lajos vésnököt abbau a minő
ségben és jelen állomáshelyén való meghagyás mellett a 
VIII. fizetési osztá y b a .  Szegő József S e l m e c b á n y á i ,  í'rm osi 
László S e l m e c b á n y á i ,  Kehr Géza veresvizi. W aldner Zoltán 
kohó v ö l g y i ,  MazaJán Pál kolozsvári, Márton Ernő Selm ec
bányái, Mészáros Dezső dr. kapniki, Bergfest Árpád felső
bányái, C s i s z é r  István opálbányai, Rerinkev Győző Selm ec
bányái, Karvas Rezső aknaszlatinai, Stasnev Albert Selm ec
bányái, Punyi Imre zalatnai segédtnérnököket jelen állomás
helyükön v a l ó  meghagyás mellett a IX. fizetési osztályba 
mérnökökké. Nagy Henrik pénztári tisztet a S e lm e c b á n y á i  
m. kir. bányaigazgatóságnál jelen állomáshelyén való meg
h a g y á s  m ellett a IX. fizetési osztályba, pénztári főti>ztté; 
a  kincstári b á n y á s z a t n á l  alkalmazott orvosok létszámába*! 
Sós Antal dr. hodrusbányai, Kováts Gábor dr. parajdí, Sebe1 
Béla dr. körmöcbányai, W agner József dr. nagybányai fő
orvosokat abbau a minőségében és jelen állomáshelyükön 
való meghagyás mellett a V ili. fizetési osztályba, Köhler 
János dr. kapniki, Szegedi Sándor dr. Selmecbányái, Várady 
László dr. rónaszéki és Reise János 'd r. zalatnai orvosokat 
jelen állomáshelyükön való meghagyás mellett a IX. fizetési 
osztályba főorvosokká nevezte ki.

Kilépés. A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Bank és az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék- 
pénztár közötti érdekközösség létrejötte alkalmából 
Madarassz-Beck Miksa báró, a Magyar Leszámítoló és 
Pénzváltó Bank elnöke a Magyar Általános Takarék- 
pénztár igazgatóságából kilépett.
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Magyar bánya idegen kézen. A bécsi Schwarcz 
-és társa cég megvette Zeibigl. F. aranybányatulajdo- 
sios Boica, K.*^sunesd és Felsőkajanel községek te* 
füleién levő aranybányáit. A bécsi cég a bányákat a 
jövő hó elején teljes tizembe akarja helyezni. A régi 
tulajdonos az utóbbi években csökkenő üzemmel dol
gozott és a bányászaiból élő lakosság egész rajok
ban húzódott le a zsilvölgyi széntelepekre.

Az Egyesült Fővárosi és a Leszámítoló Bank érdek* 
közössége. Az  Egyesült Budapesti Fővárosi Takarók 
pénztár julius 15 én Berzeviczy  Albert v. b. t.1. elnök
letével rendkívüli közgyűlést tartott, mely szakcionálta 
a  Leszámitolóbankk&l létrejött érdekközösséget és e l
fogadta az igazgatóságnak a tőkefelemelésre vonatkozó 
javaslatait. Ezek értelmében a takarékpénztár 21 mil
liós részvénytőkéjének 27 millióra leendő emelése cél
jából kibocsátásra kerül 10.000 darab 60 K névértékű 
uj részvény 2000 K kibocsátási áron, 7000 darabra a 
régi részvényesek elővételi joggal bírnak, oly módon, 
hogy minden 5 darab régi részvényük után 1 darab 
uj részvényt vehetnek á t  Az elővételi jogot ötnél ke* 
vesebb részvényre is lehet gyakorolni. Az elővételre 
fel nem ajánlott 3000 darab uj részvény szabad kéz* 
bői kerül eladásra. Az uj részvények az 1918 -ik üzletév 
jövedelmében a ré*i részvényekkel egyenlően része
sedne*. A kibocsátási ár január 1-től a befizetés nap 
jáig járó 5°/o kamataival az elővételi jog bejelentésével 
•egyidejűleg egyszerre befizetendő. A tőkeemelés ke
resztülvitele után az intézet saját tőkéi 76 millióra 
-emelkednek. A közgyűlés az igazgatóságnak kiegészít 
tése végett a Leszámítoló Bánkkal létrejött érdeközös- 
ségi megállapodáshoz képest Madarassy-Beck Marceí 
bárót és Bún Józsefet az igazgatóság tagjaivá választotta. 
Rendkívüli közgyűlést tartott julius 15 én a Magyar 
Leszámitotó és Pénzváltó Bank is, amelyen beválasz
tattak az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénz
t á r  részéről tizécsi Lajos vezérigazgató és Z stgw ondy  
Jenő igazgatósági tág.

A Leszámitolóbank uj iparvállalata. Első Magyar 
Földgázüzemű Üveggyár Részvénytársaság cég alatt 
a Magyar Leszámítoló* és Pénzváltó Bank égisze és 
dr. Madarassy-Beck Marcel báró elnöklete alatt rész
vénytársaság alakult egyelőre egy millió korona 
alaptőkével. Az alakuló közgyűlésen az igazgatóság 
tagjaivá m egválasztalak: Bartos Zsigmond és Blau 
Gyula, továbbá Kolener Árpád, Kolener Zsigmond és 
dr. Vopelius Miksa (Vopelius-sche und Wentzel-sche 
Glashütten, Sulzbach-Saar). A felügyelő bizottság 
tagjai lettek: Déry Jenő dr., nagyszentmiklósi Dréhr 
Imre, Fromm Lajos dr. és Vargha Zsigmond. Az 
uj társaság Medgyesen földgázüzemre berendezett 
üveggyárat létesít; a gyárépitési munkálatok már 
megkezdődlek.

A Marosvásárhelyi Köolsjfinomitógyár r.-t. junius 
26-án tartott közgyűlése jóváhagyta az 1917. évi 
mérleget, amely 391.263 K tiszta nyereséggel zárul. 
Ebből részvényenkint 30 K =  15%  osztalék jut a 
részvényeseknek. Egyszersmind elhatározta a köz
gyűlés a részvénytőke felemelését 2 jnillió K-ról 
4 millió K ra.

Uj téglagyár r.-t. Márkusfalvi tégla- es níészipar 
r.-t. (Igló) óé* alatt a Szepes-iglói takarék- és hitel- 
intézet 750.000 K alaptőkével uj részvénytársaságot 
alapított, mely megvette a Márkusfalván levő Ehrlich 
Simon-féle gőztéglagyárat A részvényeket a bank ke
belében alakult szindikátus vette át*

Közgyűlések. Julius 25 én Alurnimunércbánya 
és Ipar r.-t. I. évi; — julius 26 án Magyar Horvát 
Asphalt r.-t.; — julius 30-án Magyar Brikettáryár r .- t.;
— julius 31*én Magyar Fémipar r. t. tartják közü
gy ülésüket.

A Beocsíni közgyűlése. A Beocsini Cementgyári Unió 
Részvénytársaság közgyűlése elfogadta az igazgatóság javas
latát, hogy az 1917. évi 1,875/252 kor. 66 fillér nyereségből 
az értékcsökkenési alap és a rendes tartalékalap javadal
mazása után 1 2 l/2°/o =  25 korona osztalék kerüljön kifize
tésre. — Ugyancsak most tartotta közgyűlését a Zsolnai és 
Lédeczi Portlandcementgyárak Részvénytársaság  is, 
mely az 1917. évben elért nyereségből az előző évi vesz
te sógáthozatot fedezi, osztalékot nem fizet.

A széntarifák felemelése Ausztriában. Az osztrák 
államvasutak a kőszéntarifák felemelését tervezi. 
A tarifaemelést alkalmasint már a legközelebbi idő
ben keresztülviszik, Az osztrák államvasutak össz
bevétele a szénforgalomból az elmúlt évben körül
belül 220 millió korona volt. Az uj tarifák révén a 
bevétel 20%  os emelkedésére számítanak.

Osztrák petróleum részvények magyar kézen. Az utolsó hetek
ben az osztrák petróleumipari vállalatok részvényei a bécsi 
tőzsdén jelentékenyen emelkedtek. Bécsi pénzügyi körök ezt 
azzal magyarázzák, hogy a Magyar Agrár- és Járadék bank, 
amelynek m ár van több petróleumipari érdekeltsége, vásá
roltatja ezeket a részvényeket, hogy nagyobb befolyást nyer
jen a monarchia peiróleumiparában.

A Németországba való utazás megkönnyítése.
A Németországba és a semleges külföldre való uta
zásoknál érvényben levő utlevélláttamozási szabályok 
rendkívüli szigora miatt sürün hangzanak el pana
szok. Ebben az ügyben a Magyar—Német Gazda
sági Szövetség a belügyminiszterhez is, a külügy
miniszterhez is beadványnyal fordult. A beadványra 
Wekerle Sándor miniszterelnök, mint belügyminiszter 
most válaszolt a Szövetségnek. A miniszter kijelenti, 
hogy méltányolja az okokat, amelyekre utalva a 
Szövetség a most érvényes, kétségtelenül nehézkes 
utazási szabályok megváltoztatását kéri, de a fennálló
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rendelkezéseknek rövid időn belül enyhítését mégsem 
helyezheti kilátásba. Kijelenti, hogy különös gondos
kodásának tárgya, hogy az utlevélügyeket lehető 
gyorsan intézzék el s a kereskedelmi, gazdasági, 
sőt a megokolt magánérdekből töriénő utazásoknál 
is a lehető könnyítések mindenkor megadassanak.

Petról«u»-veieték Ploesti—Oderberg között. A romániai 
nyersolajnak és petróleumnak gyorsabb és olcsóbb elszál- 
lithatása céljából Németország és a Monarchia Ploestitől 
Oderbergig körülbelül 1200 kilométer hosszúságii csőveze
téket szándékoznak lefektetni, A csővezeték költségei a 
tervezet szerint 15 millió m árkára ragnak.

A salzburgi tárgyalások és a Magyar-Német Gazda
sági Szövetség. A Magyar-Német Gazdasági Szövetség 
M adarassy-Beck  Gyula báró elnöklésével választmányi 
ülést tsrtott, amelyen az elnök hosszabb beszédben 
vázolta azt a gazdaságpolitikai helyzetet, amely a salz
burgi tárgyalások kapcsán előállott. Hosszabb eszme* 
csere után, amelyben Széchenyi Emil gróf, Barta 
Ödön, Pirkner  János, Vágó József, ifjabb Chorin Fe
renc és mások vettek részt, egyhangú határozatot ho
zott, amelyben kifejti, hogy a szövetség választmánya 
ma is, mint eddig, azon az állásponton áll, hogy a 
kettős monarchia ós Németország kozott a gazdasági 
viszony mennél bensőbb .kiépítése a világháború folya
mán kialakult gazdasági tapasztalatok természetes kö
vetkezménye. Emellett azonban a legnagyobb nyoma
tékkai követelte és követeli ma is az ország gazdasági 
önrendelkezési jogának teljes épségben való fentartá- 
sát úgy mezőgazdasági, mint ipari érdekeinek e mélyí
tett szövetség keretében való védelmét, végül azt, hogy 
ennek a szövetségnek más államokkal szemben ne 
legyen agresszív jellege. A szövetség nem tartja sze
rencsésnek egy félhivatalos nyilatkozatnak azt a részét, 
amely a m agyar állam gazdasági önrendelkezési jogá
nak fen tartására vonatkozik, nem lóvén világosan ki
domborítva a magyar állam gazdasági Önrendelkezési 
joga semleges és ma ellenséges államokkal szemben, 
arra az esetre, ha e kérdésekben előleges megegyezés 
Németországgal nem sikerülne. A határozati javaslat 
ezután részletesen felsorolja még a szövetség aggályait 
és kifejezésre juttatja azt a határozott várakozását, 
hogy a gazdasági körök a salzburgi tárgyalások mene
téről idejekorán a legkiterjedtebb mértékben tájékoz
tassanak és véleményük figyelembe vétessék.

Cégjegyzési hírek. Dr. Keleti és Murányi Vegyészeti 
gyár r.-t Horváth  Géza igazgatósági tagjának ebbeli minő
ségét és cégjegyzési jogosultságát bejegyeztette. — Magyar 
Fém behozatali és Kereskedelmi r.-t. Knapp Miksa tisztvise
lőjét cégjegyzési jogosultsággal ruházta fel. — Magyar-Belga 
Fém ipargyár r.-t. Ungár Károly ós Komor  Gyula tisztvise
lőit cégjegyzési jogosultsággal ruházta fel. — Koriáti Bazalt
bánya r.*t. Orosz Nándor és Torda Sándor tisztviselőit cég
jegyzési jogosultsággal ruházta fel.

Nyolcszáz bányamunkás spanyolbetegsége. Az AlJge- 
meen Handelsblaé jelentése szerint a homesprooki 
szénbányában nyolcszáz ember spanyolbetegségbe esett.

Lefoglalt olajkészletek. A németalföldi kormány a hollan
diai olaj malmokban, m argaringyárakban és közraktárakban 
levő olaj- és zsirkészleteket lefoglalta és a tulajdonosokat 
felhívta, hogy ajánlják fel azokat 70 forint árban a német
alföldi kormánynak.

Ujabb nagy petróleumlelet Borislaven. Jelentettük, bogy 
a  m últ év végén Borislavban egy napi 30 vaggont termelő 
petróleumszondát tártak fel. Mint tudósítónk je len ti: a boris 
lavi petróleumipart legutóbb ujabb kellemes meglepetés érte. A 
Galíciai-Kárpát petróleum társaság a múlt év végén Borislavban 
a tlokai községi legelő területén ujabb furatokat létesített. Ami
kor a XVITI. számú szonda 1435 m éter fúrási mélységet ért 
e l : a  nyersolaj hatalm as mennyiségben tört elő. Kezdetben 
4*/2—5 vaggon petróleumot ontott magából naponta. Terme
lése januárban 154, februárban pedig 138 vaggont te tt ki. 
Márciusban a szonda csövein tatarozást végeztek. A tataro
zás befejeztével váratlanul megnőtt a  produkció és a t u t  
március 13-án tekintélyes gáztömegeken kivül tizennégy 
vaggon nyersolajat lökött ki magából. Március 15-én a 
szonda tizenhárom vaggon olajat adott. Bár időközben az 
erupció ereje alábbhagyott, a termelés még mindig átlago
san napi tiz vaggon.

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Erdölförderung und Verbrauoh ín den Vereinigten Staaten 1917.
Nach einer vorläufigen Schätzung der Geologischen Landes
anstalt wurden in den Vereinigten Staaten im Jahre  1917 
an Erdöl 341,800.000 Fass gefördert und auf den Markt 
gebracht, das heisst 14 Pronzent mehr als 1916. Die unge
heuere Nachfrage verschlang nicht nur diese Mengen, son
dern auch noch 21 Millionen Fass aus den gelagerten 
Vorräten, besonders in Kalifornien und Illinois. Die R eser
ven von schon gefördertem Erdöl an der Oberfläche zu 
Ende des Jahres beliefen sich auf 153 Millionen Fass.

Österrechi8che Berg- und Hüttenwerksgesellschaft.
In der jüngst abgehaltenen zwölften ordentlichen Ge
neralversammlung der Österreichischen Berg- und 
Hüttenwerksgesellschaft wurden der Geschäftsbericht, 
der Rechnungabseüluss, sowie der Bericht der Rech- 
nungsrevjsoren einstimmig zur Kenntniss genommen 
und die Anträge der Verwaltung über die Verwendung 
des Reingewinnes einstimmig genehmigt. Der Dividen
denkupon (88 K per Aktie) gelangt von 1. Mai an be: 
der Allgemeinen Österreichischen Bodenkreditanstalt 
zur Einlösung-. Die ötatutenmässig ausscheidenden 
Verwaltungsräte Hofrat Emil Maier, Hugo v. Noot 
und Richard Ritter von Schoeller wurden wiederge
wählt.

Österreichische Erdöl-Industrie. Die Bestimmung der E rd
ölpreise in Galizien sind noch immer Verhandlungsbasis 
zwischen Regierung und Produzenten, wobei die steigenden 
Lohnsätze der Beamten und Arbeiter die Unternehmer nicht 
gerade nachgiebig stimmen Die Produktion ist infolge 
guter Aufschlüsse wieder steigend (April 6160 Zisternen! 
kann aber nicht im entferntesten den wachsenden Bedarf 
decken, wobei der Export aus valutären Gründen aufrecht 
erhalten werden muss, der Zuschuss an rumänischem Erdöl 
ist daher für unsere Raffinerien sehr erwünscht. — In der 
Bukowina scheint es eich auch wider regen zu wollen. Im 
Bezirke Kimpolung beginnt die I. Bukowinaer Rohölexploita- 
tionsges. in Czernowitz ihre Verträge auf M utung zu erneu
ern. Auch W iener Firmen versuchten in den günstigen 
Punkten V erträge abzusohliessen, einstweilen sollen aber 
die Verhandlungen ergebnislos verlaufen sein. Die Schod- 
mca Aktiengesellschaft für Petroleum-Industrie w ird 60 Kro
nen (12°/o) gegen 68 Kronen (13°/o) zur Verteilung bringen

Ganz-Danubius Maschinen*, Waggon- und Schiffbau- 
Aktiengesellschaft Unter dem Vorsitze des Magnaten-
hausmitgliedes Barons Adolf Ulloaann fand die ordent
liche Generalversammlung dieser Aktiengesellschaft 
statt. Der Rechnungsabschluss für das Jah r 1917 weist 
einen Reingewinn von K 337.838*91 auf. Nach Vor
nahme der statutenmässigen Abzüge und unter Berück- 
sichtigungr des vorjährigen Vortrages stehen K 
3,591.83563 zur Verfügung der Generalversammlung. 
Dem Antrage der Direktion entsprechend sind pro 
Aktie K 160 mithin zusammen K 2,880.000 für die 
Dividende, K 100.009 zur Dotirung der Persionsfonds 
zu verwenden und die restlichen K 611.835 63 auf 
neue Rechnung vorzutragen.

Die Opiag, österr. Petroleum*Industrie A -G., Wien, an der
auch deutsches Kapital (Metallbank) beteiügt ist, berich te t. 
Durch W egnahme der Produktion durch die Russen gingen 
1100 W aggons Erdöl verloren. Gefördert w urden 138t 
W aggons. Es besteht Sperre. Übernahm spreis 25 Kronen.jMit 
dem jjflüssigen Brennstoffe* Boryslaw ist in Opaka eine 
Bohruog begonnen. Gewinn 364.067 (v. J. 767.506) Kronen 
Dividende 15 (25 resp. 50) Prozent.
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