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A magyarországi szeoinseg szanálása.
A magyar kormány magas pénzügyminiszté

riuma 1908-ban azzal bízott meg, hogy országunk 
összes szénlerületeiről egy rövid ismertetést és egy 
oly térképet készítsek, amelybe az összes hazai szén 
előfordulások beve?etendők.

Ezen feladatnak megfeleltem és idevonatkozó 
’i^nertetésem Franciaországban, Belgiumban, Angliá
ban, Németországban ,és Ausztriában közzétételeit 
azzal a speciális céllal, hogy a magyarországi szén- 
területek kiaknázására a külföldi tőke figyelme fel- 
ébresz tessék. Ez a cél igen egyoldalú eredményre 
vezetett; idegen (őke valóban befolyt az országba, 
de ez a töke csak a legnagyobb bányavállatokban 
nyert elhelyezést. Uj szénterületek nem tárattak fel, 
ujabb társaságok sem alakultak.

Magyarország ismert szénterületei 65 ktilönf*' 
tőkecsoport kezében v a n ; ezek legfefjebb 12 
területen folytatnak mivelést, a többi terük' 
áltatán nem, vagy csak láiszatra mivelik. .

Az állam maga rossz péídával jár elől. A .tény
leg rendelkezésre álló 1500 millió q szénből évente 
csak 2 5 milliót termel olyan időben, amidőn a be
álló széninség csaknem katasztrofálisan fenyegeti az 
országot.

Németországot és Ausztriát csak akkor von
hatjuk felelősségre, ha a saját erőnkből a termelhető 
maximumot produkálni képesek vagyunk. E téren 
beszéljenek az alábbi adatok.

Az utolsó békeévben, 1913-ban termelt:
Németország 2789 míl’ió q szenet
Ausztria 438 „
Magyarország 103 „ „
Magyarország 1913-ban 48’5 millió q-t importált.
1914-ben Magyarország termelt 91-7/10 millió q 

szenet, importált 376/10 millió q-t. Az 1915., 1916., 
1917. évek még rosszabbak.

Országos szénbizottság létesült, különféle an
kétek tartattak és a végeredmény az volt, hogy 
csak Ausztria és Németország segíthet és segí
tenie kell.

Ha figyelemreméltó szénterületekkel nem ren
delkeznénk, úgy ez a követelés talán jogos is volna,

de a valóságban úgy vélem, hogy ez a követolés 
nem egészen helytálló.

A tőzeglápjainkról irt cikkemben egy oly tár
saság alakulását javasoltam, amely hivatva volna a 
magyarországi dús tőzegtelepek kiaknázását megkez
deni s ezzel a nagy széninségen segíteni.

A világháború e téren is meg kell, hogy hozza 
a megfelelő intézkedéseket, amelyeket a közös had
ügyminisztériumnak kellene bevezetnie. Az eljárás a 
következő volna:

Az alakítandó társaság, vagy hivatal készít
sen e kimutatást az összes szénferületekről és azok 
tulajcLoíósairól.

Mennyi az üzemben levő bányák szénter- 
n> és a termelés emelését hogyan lehet forszírozni ? 

3. Miért szünetelnek a többi szénterületek?
Ha ezek a kimutatások elkészültek, úgy a ma

gyar kormány által a következők volnának foga
natosítandó :

I. Ha a meglevő szénterületek birtokosai a 
bányaüzemet nem ludják megkezdeni, úgy az állam 
a kérdéses szénterületeket 25 évre a következő fel
tételek mellett venné bé rbe :

Az állam minden kitermelt métermázsa 
tőzeg után fizet 1 fillért
lignit 2
barnaszén 3 „
jobb minőségű barnaszén 4
kőszén 6 „
II. Az állam azután a megkötött bérleteket tőke

erős magántársaságokra áfcedálja.
Csakis ezekkel a radikális intézkedésekkel 

leszünk képesek a nyomasztó szénhiányon segíteni. 
Mint szakember, más utat és módot nem ismerek.

Magyarországon eleddig a főelv a z : kevés szén- 
termeléssel minél, nagyobb hasznot elérni. Ez a mi 
megrögzött hibánk.

Ha a kormány fenti javaslatomat követi, úgy; a 
szükséges szén rendelkezésre fog áll?ni.

Budapest, 1917. év julius hó 15-én.
A n d re ich  Já n o s, 

ny. miniszteri tanácsos.
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HAZAI HÍREK.
Rektorválasztás a főiskolán. A Selmecbányái 

m. kir. bányászati és erdészeti főiskola tanácsa julius 
hó 9 én tartotta reklorválasztó ülését. Rektorrá Réz 
Géza főbányatanácsos, főiskolai rendes tanárt vá'asz- 
tották meg Két tanév tartamára. Prorektor lett KÖvesi 
Antal pépfölkelő ezredes, mérnök, főiskolai rendes 
tanár. Szakosztályfőnökökké választattak az 1918— 
1919. tanév tartamára a következő főiskolai rendes 
tanárok: bányamérnöki szakosztályfőnökké Valek 
Károly dr. okleveles bányamérnök; fémkohómérnöki 
szakosztályfőnökké: Tomasowszky Lajos okleveles 
kohómérnök; vaskohómérnöki szakosztályfőnökké: 
Láng Károly okleveles gépészmérnök és erdőmérnöki 
szakosztályfőnökké: t encze Gergely főerdőtanácsos, 
okleveles erdőmérnök.

A vasárak szabályozásáról kiadott kereskedelem
ügyi miniszteri rendelet tudvalevőén elrendelte, hogy az 
országban levő, mintegy harmincezer vaskereskedőt 
három kategóriába osztályozzák és pedig nasjy-, közép - 
és kiskereskedő meghatározással. A kereskedők 
ugyanis a vasaemüek utáu aszerint számíthatják az 
árakat, hogy melyik osztályba vannak orozva. A 
Vasbizottság elkészült a lista nsszeáUifásáy-il s azt 
a napokban terjesztette be az Országos Ár vizsgáló 
Bizottsághoz jóváhagyás végett.

Terjeszkedik a Schlick-gyár. Szakkörökből kap
tuk azt az értesítést, hogy a Scnlick-gyár üzemét 
legközelebb nagy mértékben bővíteni focija. Minthogy 
most meglevő gyártelepe me lett ujabb telkeket nem 
bir szerezni, a főváros más helyén építi fel az uj 
gyárat, amely főként szerszámgépek készítésére ren 
deznének be.

Benzinpóflék petróleummaradékokból. Ha petróteummara- 
d ék okát, mint géz olajat vagy az olaj gáz és a kék gáz kom
pressziójánál keletkező kondenzációs termékeket vagy m ás, 
a petróleum finomításnál visszam aradt term ékeket desztillál
juk, úgy csak csekély kitermelést érünk el. W inkler Nán
dor dr., bécsi orvos szabadalma szerint azonban egészen 
m á3 az eredmény, ha savval (vagy kénsavval vagy salét
romsavval vagy salétromsavnak kénsavval való ke verőkévé!, 
vagy a salétromsav oxidációs fokozataival) a kátrányt és a 
szulfosavakat nevezetesen a trinitropseudocumolt és a 
trinitromesitilent és a savkezelésnél keletkező sötét festő
anyagokat eltávolítjuk. Ezen termékek elkülönítése célsze
rűen 90 CJ*nál történik. Az elkülönítés után a kicsapott 
termékektől megszabadított folyadékot a !káli segélyével 
közönbösitjük és azután végezzük a desztilálást; célszerűen 
rézspirális felett katalitikusan ható anyagoknak, mint plati
nának finoman elosztott állapotban vagy pedig kobaltnak 
vagy fémes higanynak hozzáadása után. Anorgános kata
lizátorok helyett orgános katalizátorokat is» mint pl. jodetilt 
és cinketilt stb. alkalmazhatunk. Ily módon sajátságos szagu 
színtelen folyadékot kapunk, amely szénhidrogéneknek uj, 
eddig nem istnert keveréke és iajsulya a kiindulási anyagok 
szerint 0 820—0’850. A nyert terméknek szaga, fizikai és 
kémiai tulajdonságai a benzintől és benzoltól különbözik, 
tiófenmentes és gyorsan párolog. Ugyanolyan technikai 
célokra alkalmas, melyeknél a benzin és a "benzol alkal
mazást nyernek, igy az automobil üzemeknél is. A vele 
végzett próbamenetek állítólag azt mutatták, hogy a ben- 
zint tökéletesen pótló olcsó anyag gyanánt alkalmazható.

Az ásványotajipari szövetséget ellenőrző bizottság. A keres
kedelmi m iniszter az ásványolaj ipari bizottság ellenőrzésére 
tárcaközi bizottságot alakított, melynek elnökévé Kallós 
Bertalan műszaki tanácsost, tagjaivá Novák  Tivadar műszaki 
tanácsost, Ullmann István dr. és Gelly  Kálmán dr. m i
niszteri osztálytanácsosokat nevezték ki.

A Magyar Bank félévi mérlege. A Magyar Bank és 
kereskedelmi r.-t. most teszi közzé mérlegét az 1918. 
év  eb*ő felében elért üzleti eredményekről. A mérleg 
h ni ült évről származó iiyereségáthozattal együtt 
8,082.154*14 korona tiszta nyereséggel zárul.

A 7, eredmény számla a következőképpen alakul: Jöve
delm ek' Nyereségáthozat 1,354.553-74, tiszta kamatjövedelem 
7,193.253 itt), nyereségek és jutalékok a banküzletben 3,872.958’ 
14, az áruüzletben 2.704.899 35, házbérjövedelmek 214,952*05, 
összesen 15,340,616-67 korona. — Teritek: Költségek: tisztvi
selői s egyéb fizetések és általános költségek 4,251.346*41, 
hadi jótékonycélu kiadások és Károly király gyermeknya
raltatási akció 1.843.187*69, leírások: értékcsökkenési tartalék- 
számlára 96.648* 1U, adók és illetékek 1,057.282-33 K, nye
reségegyenleg 6,092.152‘14, összesen 15;340,61G'ö7 korona!

A fenti számadatok a mult év hasonló időszakához 
képest nyagyaránvu emelkedést mutatnak, amit fik*nt a 
bank üzleti tevékenységének kibővítése és terjeszkedése 
okozott. A betétállomány 592 milliót tett ki a mulí. év julius 
l ei 283 millióval szemben, dacára annak, hogy a banknál 
az eddigi nyolc hadikölcsönre 1176 milliót jegyeztek. A 
bauk az idén nyitotta meg tizedik fővárosi fiókját a Baross- 
utca 86. szám ala«t. Pénzintézeti érdekeltségei közül a Bolgár 
Bank és Kereskedelmi r.-t. alaptőkéjét 5 millió hí -ára emelte 
'ls Magyar-Bo’gár Bankra változtatta cég&t. A lefolyt félévben 
a bank érdekkörébe vo‘*ta a Nyitrai Hitelbankot (alaptőke 
1 millió), a Barcsai Bank cs Takarékpénztár r.-t-t (1 mi.lió).

Szik.. 7 ói Hitel intézetet (1 millió), a Tom e.''ári Mezőgazda- 
sági Hitelbank r.-t.-t. a Zzombolvf Takarékpénztárai (1 millió), 

Nagyváradi Agrár Takarékpénztár r.-t.-t í l ’5 millió) A 
Magyar Föld birtokbank r.-t. 15 millió alaptőkéje t 25 mi Ili ’a 
emelte, 30 millió alaptőkével megalapította az , Égisz" Egye
sített Gyógyfürdők. Ingatlan és Szálló r  -t.-t, am oly jzont 
a Szent Luk; csturdő r.-t. részvényeit szerezte meg. A hauk 
iparvállalatai is egymásután szaporították tőkéiket.. A Bela- 
pártfalvi Portlandcementgyár r.-t. 10 millióra, a Magyar Erdő- 
és Faüzem r.-t. 6 millióra, az Első Pesti Spódium- és JE nyv- 
gvár '2 millión a Kolozsvári Renner Testvérek Társi 
Bőrgyár milliói1« a Giobus-nyomda 12 millióra emelte 
alaptőkéjét. A Magyar Bank ujabb ipari vállalatai 0< affiiiációi 
a következők: A Magyar Földbirtokbank utján megalapította 

Magyar Xövén. 'nemesítő r. t. t, a Bólapártfalvi cementgyár
ral az Egeresein Kőszénbánya r.-t.-t. a födi mi velés ügyi mi
nisztériummal a 6 milliós alaptőkéjű Vízépítési r-t.-t. a fél
milliós Erdélyrészi Épitő r.-t. t. Az Egyestilt W ernstadti és 
Győri Textiliparral a Tetra r.-t.-t, a Kolozsvári Finom bőrgyár 

t.-t. 1 millió korona alaptőkével. A Pál úgy«. J. és íiai 
pozsom i és a Pollák Emánuel és fia budapesti borkereskedő 
cégekkel együtt megalapította a Magyar Borkereskedelmi 
r.-t.-t, 6 millió korm a alaptőkével. Megalapította a Bánki féle 
Viziturhinát Értékesítő r.-t.-t és a Mechanikai Szállítóberen
dezések Gyára r.-t.-t egyenként 1 millió korona alaptőkével. 
A Magyar Agrár és Járadék bankkal együtt az intézet gaz
dasági vasúti irodát létesített. A szófiai affilliált intézet a 
Sam. Patak szófiai papirkercskedő és boritékgyár céget 2 
ós félmillió leva alaptőkével részvénytársasággá alakitolta át. 
Az áruüzletek köréből kiemelendő, hogy a román jövedékkkel 
fennállott sószer édesnek — melynek gyakorlása a Romá
niával való habom kitörése óta szüetelt — 4 évvel, 1925 ja 
nuár 1-éig *aló meghosszabitását a békeszerződés kimon
dottan biztosított: A kiviteli osztály révén az intézet nagyobb 
részesedést vállalt a Magyar -U krán  Kiviteli Egyesülésnél, 
melynek intézőbizottságában tevékeny részt vesz.

Román széntelepek német kézen. A Bleichröder 
bankház és a Banka Generale Romana számos b>rna- 
széntelepet és bányát vásároltak Romániában. Az át
vett. bányák termelési képessége az égés* román barna- 
széntermelés 80 százalékát képviseli. Az uj tulajdonosok 
intenzív munkával annyira akarják fokozni a bányák 
termelési képességét, hogy Romániát a német szén
behozataltól függetlenítsék és ezáltal a német vasutak 
túlterhelésén is enyhítsenek.
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A pécsi szénmedenco termelésének fokozása. 
Pécsett a napokban a központból kiküldöttek jártak, 
akik a helyszínén tanulmányozták a kérdést, hogyan 
lehetne a pécsi szénmedence széntermelését fokozni. 
A tanácskozáson részt vettek Vázsonyi JenÖ Máv. 
igazgatón, a szállítási kormánybiztoson kivül a hon 
védelmi minisztérium, a pénzügyminisztérium, a ka
tonai parancsnokság képviselői, továbbá a bányaigaz
gató és a kerületi bányafelügyelők, valamint a m un
kások bizalmi férfiai, végül a helyi kaionai és poli 
likai hatóságok fejei. A tanácskozáson a munkások 
élelmezésének kérdése is S2Óba került.

A nyersolaj-árak ujabb szabályozása. Bécsi jelentés 
alapján megírtuk, hogy a ny er sói aj tér melók és petró- 
leumfinomiiók képviselői között tárgyalások folynak a 
nyersolajárak ujabb megállapításáról. Az eddigi tá r
gyalásokon az érdekeltek megállapodtak abban, hogy 
a Borislak—Tostanovice környéki olaj árát méterraa- 
zsánként 44 koronában határozzák meg ez év augusz
tus elsejétől december 31-ikéig terjedő érvényességgel. 
Azok a termelő*, «kiknek havi termelése 25 ciszter
nán alul marad és ennek következtében előállítási 
költségeik nagyobbak, egy alapról kapnak kárpótlást, 
amelyek javára a termein finomítók 1 80 koronát fizet
nek a feldolgozott nyersolaj métermázsájáért. A kelet- 
galiciai és nyugatgaliciai kutakból származó nyersolaj 
maximális árát felemelték 55 koronára métermázsánkint.

A Központi*Parcellázó-Bank Részvénytársaság most tartott 
rendkívüli közgyűlése elhatározta az intézet eddigi ügyköré
nek kibővítését s az ezzel kapcsolatos alapszabájymódositá- 
sokat. A társaság üzletkörének lényeges kibővítése és meg
változtatása szükségessé tette a társaság cégének megfelelő 
változtatását is. Ebhez képest az újjászervezőit intézet, mely
nek befizetett alaplő kéje 6 millió kurona. tar la lék alapja ~“>0 
ezer korona, ezentúl Központi Mezőgazdasági Bank r -t. cég 
alatt fog müködűi. A közgyűlés egyúttal elhatárotta az alap
tőkének 10,000.000 koronára leendő további felmelését és 
m egalakította az uj igazgatóságot, melyben a W iener Bank
verein magyarországi fióktelepének, a Magyar Takarékpénz
tárak Központi Jelzálogbankjának, valamint a vidéki pénz
intézeteknek delegáltjain kívül néhány, a mező- erdőgaz
daság terén működő kiváló szakember foglal helyet.

A Magyar Aszfalt r.-t. erdövas*rlási. Nagyvá
radról jelentik, hogy a Magyar Aszfalt r.-t. megvásá
rolta Zichy Rafdel gróf oiharrmgyei uradalmához 
tartozó verpási 2500 holdas erdőt, mintegy kétmillió 
koronáért. A vállalat az erdő kitermeléséhez legkö
zelebb hozzáfog, hogy a fdsődernai és bodoncsi 
bányaüzemeihez szükséges fát ebből az erdőből szál
líthassa.

A Magyar Gázizzófény r.-t. tőkeemelése. Tőzs
dei hírek szerint a Magyar Gázizzófény (Auerfény) 
r .- t  legrövidebb időn belül felemeli alaptőkéjét. A 
tőkeemelés a társaság uj, nagyszabású üzleteivel van 
kapcsolatban. A tőzsdén a tőkeemelés hirére óriási 
érdeklődés volt a társaság részvényei iránt s azok 
árfolyama ma 110 koronával emelkedett.

Az ElsÖ Magyar Papíripar Részvénytársaság közgyűlése*
Az Első Magyar Papíripar Részvénytársaság ̂ augusztus 6-án 
tartotta meg közgyűlését Matlekovics Sándor dr., b. t, t. 
elnökletével. Tudomásul vették a mérleget, mely az érték- 
csökkenési tartalékalapnak 500.000 koronával való dotációja 
után 987.030 72 K tiszta nyereséget mutat ki. Ebből 100.000 
koronát egy Horz Vilmos munkás és hivatalnoki segélyalap 
létesítésire fordítanak. Az alapszabályszerü levonások után 
az 1917 üzletévre rész vény enkint a múlt évi (J°/o*os oszta
lékkal szemben 97 azaz 18 osztalékot fizetnek. A köz
gyűlés jóváhagyta az igazgatóság által Cuponv Márton bras
sói céggel, a c.stg zorpesi papírgyárának megvétele tárgyá
ban kötött szerződést és elhatározta, hogy erre a célra- az 
alaptőkét 10.000 darab 200 K n. a Copony Márton cégnek 
átadandó uj részvény kibocsátása által 8 m llióról 10 millióra 
emeli fel. — Ugyancsak augusztus 6-án tartották meg köz
gyűlésüket a Papíripar érdekkörébe tartozó Hermancci Papír
gyár r.-t. é.s a Sniith & Maynier első kir. szab. fiumei papír
gyár r.-t. is. melyek (>°,o osztalék kifizetését határozták el. 
A IJermaneci Papírgyár r.-t. igazgatóságába uj tagokul Herz 
Henrik dr. báró, Rád vári szky Albert és Készt.. Ernő 
választattak meg. Az Első Magyar Papíripar r -  igaz
gatósága Herz Henrik dr. ügyvezető igazgatót voz^igazga
tóvá nevezte ki és Keióny Emil és Ullmann Mihá!v igaz
gatóhelyetteseket igazgatói címmel ruházta fel. — A Her- 
maoec Papírgyár r.-t. igazgatósága Neumann György ügy  ̂
vezető igazgatót a társaság vezérigazgatójávL nevezte ki. y,

Erdöl-, Bergbau- und Industrie-A.-ß. A Pe-ti Ma^ 
gyár Kereskedelmi Bank és a Dani ca Vogviipar r.-t. 
Budapest, valamint az Allgemeine Depositenbank és 
a (Wien Floridsdorfer Mineralölfabrik A.-Gr. Wien, a 
birtokukban levő összes Erdöl-, B .rgebau- und Indus
trie -A.-G. részvényeket eladták egy konzorciumnak. 
Ennek folytán a fentemlitett intézetek részéről az 
igazgatóságba beválasztott tagok,  uévszermt Marék 
Káról}", Freund István dr., Loe.skt± Albert, Máda.rassjr- 
Beck  Marcell báró, jfj. Rsth  Ágoston d r , Weits  Fülöp 
és Schwarz  Adolf  kiléptek, úgyszintén lemondottak 
a felügyelő bizottság eddigi tagjai is.

Közgyűlések. Augusztus 21-én Kereskedők é^ 
Iparosok Bankja r.-t. rendkívüli közgyűlését — 
augusztus 25 én Lord-féle Különleges Epitési részvény- 
társaság ; Keményfatermelő részvénytársaság aug.
27 én Enyingi Gőzmalom és Villamos Üzem részvény- 
társaság — augusztus 2S-án Bonyhádi Gőzmalom 
részvénytársaság tartja közgyűlését.

FELTEN ÉS GUILLEAUME
k á b e l - ,  s o d r o n y -  e s  s o d r o n y k ö t é l - g y á r  r é s z v é n y t á r s a s á g

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. ElektroHtikus 
vörösrézhuzalok, okonítvezetékek, 

♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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„Bosnia“ Bányatársulat XXXVI. évi rendes köz
gyűlését szeptember 6-án tartja meg Wienben.

A győri Kohn olajgyár terjeszkedése. Győr városa 
legutóbbi közgyűlésén tárgyalta a Kohn féle olajgyár 
terjoszkedésére vonatkozólag a gyár kérvényét. A ta 
nács a gyár-utcai telekre nézve a kérvény elutasítását, 
a templom melletti terület átadását pedig azzal a ki
kötéssel javasolta, ho^y ezen a t>rüíeteu csak irodát, 
vagy lakást legyen szabad építenie. A közgyűlésen 
iszeadröi Mór iparkamarai titkár a vállalat kérvényé
nek semmiféle kikötés által nem korlátozott elfogadása 
mellett érvelt. Szerinte a gyár fejlesztése országos 
érdek, az jp^r fejlesztés terén különös figyelmet érde
mel az olajtermelés, mely eddig tengerentúlról behozott 
nyersanyaggal dolgozott, most pedig* hazai anyaggal 
kell a külföldit pótolnia. A Kohn olajgyár eddig js  
a  hadsereg céljait szolgálta, fejlesztésének elősegítése 
tehát közérdek. A közgyűlés elfogadta Szcndrői kama
rai titkár javaslatát azzal, hogy a Kohn-gyár egész 
telepét 12 méteres aszfaltos utcákkal tartozik körülvenni. 
E határozat folytán a Kohn-gyár bővítési ügye a leg
kedvezőbb elintézést nyerte.

Az importált vegyészeti nyersanyagok és termékek. A 
kormány rendé) elet adott ki, melynek értei dió ben a vám- 
külföldről behozott és a rendeletben felsorolt vegyészeti 
áruk a belföldön kizárólag a Magyar Vegyészeti Külkeres
kedelmi Rt. által hozhatók forgalomba.

Hirdetés. Alsó fehér vármegye Trimpoel község hatá
rában bányászkodó „Trimpooli Szent János“ cégű bányatár
sulat bányaigazgatójának Trönthann János zalatnai lakosnak 
kérelmére a zalatnai kir. bányakapitányság nevezett bánya
társulat részére a bányatörvény 149. §*a alapján szeptember 
24-ének délelőtt 9 órájára Zalatuán a bányakapitányság 
hivatalos helyiségébe társ gyűlést rendel, melyre a bánya- 
társulat bejegyzett részvényeseit és azok esetleges jogutó
dait oly értesítéssel hivja ineg, hogy a társgyűlésen min
denki csak személyesen vagy igazolt meghatalmazottja által 
élhet szavazati joggal és hogy a hozott határozatok a távol
m aradókra is kihalók lesznek.

A társgyülés tárgysorozata :
1. Határozathozatal a társulat tulajdonát képező tel

kek eladás vagy bérbeadás u tján való értékesítése tekin
tetében.

2. Számadás bemutatása, társulati kiadások fedezése.
8. Indítványok.
A Magyar Város- és Kőzségfejlesztési r.-t. augusztus 

2-án tartotta meg N a g y  Ferenc v. b. t. t. társulati elnök 
elnökit te alatt rendkívüli közgyűlését. A közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta az igazgatóságnak javaslatát, 
mely szerint az intézet alaptőkéje 12.000.000 koronáról
20.000 darab egyenként 400 K névértékű uj részvény 
kibocsátása által 20,000.000 koronán* emeltetik fel. Az 
uj részvényekből, amelyek az 1918. év üzleteredmé
nyében már ) eszesednek, 15 000 darab a társulat 
részvényeseinek ajánltatik fel elővételre 2:1 arányban 
8*— K darabonkénti költség és bélyegtérités és a 
700 — K vételár után 1918 január 1-étől a befizetés 
napjáig járó 5 százalékos kamat fizetése ellenében, A 
fennmaradó 5000 darab részvényt, valamint a részvé- 
nyesek által át nem vett uj részvényeket egy a Magyar 
Jelzálog Hitelbank vezetése alatt álló szindikátus veszi 
át. A Gesellschaft für Gasindustrie, Augsburg, az 
újonnan kibocsátandó részvényeinek átvételére alakított 
szindikátusban jelentékeny részesedést vállalt és közre
működni óhajt a társaság alapszabályszerü üzleteinek 
előmozdításában. Ez okból legközelebbi rendes köz
gyűlésén G eyer  Gyula, a Gesellschaft für Gasindustrie* 
Augsburg, vezérigazgatója és Lehmann Miksa, a Dresd
ner Bank igazgatója a társulat igazgatóságába be 
fognak választani.

Naftamonopólium Oroszországban. A Reuter-iroda jelenti 
Moszkvából, hogy a népbiztosok a naftaipar államosításával 
foglalkoznak. A nafta termelése és eladása állami monopó
lium lesz.

A Hamburgi földgáz. Hamburgból jelentik, hogy 
a Neuengamme melleit fúrással feltárt föld gázforrás, 
mely kezdet bon 27 atmoszféra nyomással lódult ki, 
már régebb idő gta mind kevesebb földgázt szolgál
tatott úgy, hogy tel jós kiapadására számított« k. Ez az 
időpont hamarább következett be, mint hittek volna. 
Hamburg teljesen gázmüveire van utaiva.

Olajhiány az Egyesült Államokban. Az Egyesült-Államok- 
bán az ezelőtt használatos étel olaj okban való szükség oda- 
vezetett, hogy most sok csekelyértékü olajat használnak fel 
táplálkozási célra. Olíva-olaj mór alig kapható, a csekély 
készleteket pedig utolérhetetlen árakon adják el, m ert Szí
riából és Franciaországból a régebbi behozatal megszűnt. 
Javított eljárások alapján most olyan olajakat tettek hozzá
férhetővé az emberi táplálkozásra, amelyeket azelőtt csak 
ipari célokra használtak. Ilyen többek között a g.yapotmag- 
olaj, a kakaoolaj (azelőtt szappangyártásra használták), az 
arachidolaj és a kukorica olaj. Ez a fejlődés Kranciaország 
részére legalább átmenetileg az am erikai oliva-olajpiac el
vesztését jolenti,

A galíciai nyersolaj termelésről most jelentek meg 
a junius hüvi kimutatások. Ezek szerint juniusban 
2102 kút volt üzemben, amelyek összesen 6946 cisz
ternát termeltek, a májusi 7290 és az áprilisi 7154 
ciszterna nyersolajjal szemben. Az össztermelésből 
Drohobitzra 6251, Jaslóra 483 és Staniszlaura 207 cisz
terna esett

Hirdetés. Alsó fehérvármegye Trimpoel községe határá
ban bányászkodó Trimpooli szt. József**' cégű bányatársulat 
igazgatójának, Trüthann János zalatnai lakosnak kérésére a 
zalatnai kir. bányakapitányság nevezett bányatársulat részére 
a bányatörvény 149. §-a alapján folyó évi szeptember 23 áriak 
déleleiőit 9 órájára Zalatnán, a bányakapitányság hivatalos 
helyiségébeu tárágy ülést rendel, melyre a bányatársulat be
jegyzett részvényeseit és azok esetleges jogutódait oly é r
tesítéssel hívja meg, hogy a társgyűlésen mindenki csak 
személyesen vagy igazolt meghatalmazottja által élhet sza
vazati joggal és hogy a hozott határozatok a távolmara
dóra is kihatók lesznek.

A társgyülés tárgysorozata:
1. Határozathozatal a társulat tulajdonát képező telkek 

eladás vagy bérbeadás utján való értékesítése tekintetében.
2. Számadás bemutatása, társulati kiadások fedezése.
3. indítványok.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Von der amerikanischen Erdölförderung. In Kanada ist 
die Erdölgewinnung des Jahres 1917 mit 505.332 Barrels 
um 7209 Barrels grösser gewesen, als im Jahre 1916 und 
die Erdgasgewinnurig hat um 1,227.118 Kubikfuss zugenom
men. Die Erdölgewinnung Mexikos betrug im Jahre 1917 
05,000.000 Barrels, gegen 40,000.000 Barrels im Jahre 1916.

In Brasilien sind neuerdings Oelquellen entdeckt worden, 
deren Ergiebigkeit gross genug sei» soll, um die brasilia
nische Flotte, Eisenbahnen und Gewerbe versorgen zu kön
nen. Die Ölvorkommen Südamerikas dürften überhaupt noch 
einmal, nicht nur für diese kohlenarmen Länder selbst, son
dern auch für den W eltmarkt eine Rolle spielen, sobald 
nur genügende Mittel ihre volle Ausnutzung gewährleisten.

Bányavállalatunk részére keresünk 
egy k ön yvelési ügyekben jártas

m agyaru l, ném etül levelezni tudó

F I A T A L E M B E R T .
Fizetés havi 5—600 korona, szabad lakás, fűtés, világítás és 
«lőnyös feltételek mellett való étkezés. Szives ajánlatokat 
„Bányavállalat 2892« jeligére Haasenstein és Yoglerhez 

Budapest, Dorottya-utca 11. küldendők.


