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Magyarország szénkérdése.
A világháború kezdete óta a ezénkérdés mind

jobban előtérbe lépett A fűtőanyag biztosításának 
kérdése hónapról-hónapra nehezebb lett és fontossága 
ma m ár elérte tetőpontját.

A szénínség adminisztratív megoldásának kérdé
séről egy előbbi cikkemben javaslatomat már meg
tettem.

Különösen két főkérdés az, mely előtérbe lé p :
1. Mekkora szénkincs felett rendelkezik Magyar- 

ország és minőségileg mi annak a fütőértéke?
2. A jelenleg szűz szénterületek hogyan és ki 

által tárassanak fel ?
Az első kérdésre két legújabb szakkönyv nyo

mén hozzávetőleges feleletet adhaiunk. Az egyik P#pp 
Károly dr. A m agyar birodalom vasérc- és kőszén
készlete cimü, a másik László Gábor dr. és E m s z t  
Kálmán d r . : A tőzeglápok és előfordulásuk Magyar- 
országon c mü müve. Mindkét mü 1916 bán jelent meg.

Ezek a munkák elsőrangú támpontul szolgálnak 
és Magyarország szénkincs előfordulásának gerincét 
képezik.

Mindkét szerző müvét helyesen vagy helytelenül 
bírálat tárgyává tehetjük, de ez végeredményben is 
csak felfogás dolga. A két munka lényegileg mégis 
oda tendál, a kormány kezére já’szani, hogy az ország 
széninségén segíteni lehessen. M ndkét műnek egyes 
adatait fel fogom használni, saját tapasztalataimmal és 
adataimmal kibővítem, hogy ezen utón az ország szén- 
kincsét hozzávetőlegesen súly-egységben kifejezésre 
juttathassam.

Magyar- és Horvátországban adományozásokkal 
és 2árkutatásokkal összesen 57.301 ha biztosítva van 
szénfejtésre.

Az össz-szénkincs koronként és szénterületenként 
a következő :

7. Karbon.
Eibenthal, Schnellersruhe, Székül, Lupák, To- 

ronya, Jablontz, Delnice 33,901.000 q. 6000—7000 kalo- 
riás szénnel*

íl. Perm.
Klokotics 100.000 q. 7000 kaloriás szénnel.

III. Liasz.
Berzaszka, Drenkova, R esics Domány, Steierlak, 

Anina, Pécs, Komló, Szászvár, Nagymányok, Tolna
váralja, Brassó és Keresztényfalra 418,881000 q. 
5000—8300 kaloriás szénnel.

IV. Kréta.
Ruszkabánya, Sebeshely, Nagybárod, Ajka és 

Gsingervölgy 31,500 000 q. 4400—6600 kaloriás szénnel.
V. Eocén.

Tötabánya, Felsőgalla, Dorog, Tokod, Annavölgy, 
Csolnok, Kord és a budai hegység 2248,000.000 q. 
3473—6890 kaloriás szénnel.

VI. öli gócén.
Somodi. Vértessomlyó, Szápár, Petrozsény, Ló- 

nyay-telep, Vulkán, Aninosa, Lupény, Egeres, Farkas
mező, Vrdnik, Lipovác, a Gl na hegység és Krapina
6937,000.000 q. 3500— 7000 kaloriás szénnel.

VII. Neogén alsó mediterrán,
Brennberg, Salgótarján, Baglyasalja, Salgóbánya 

és más területek 218,950.000 q. 4000—5600 kaloriás 
szénnel.

V i l i . Neogén felső mediterrán.
Diósgyőr, Ormospuszta,Disznóshorváti,Sajőszent- 

péter, Sajókazinc, Királd, Sajóvárkány, Boldvaszögény, 
Handlova, Privigye, Uj-Jánosgyarmat, Fehérkőrösvol- 
gye, Almásvölgye és más kisebb területek 5652,157.180 
q. 3000—5200 kaloriás szénnel.

Villa. Sarmata emelet.
Homorcd völgy, Bátor, Buglóc, Máriafalva, Pin- 

kefő, Avasimedene, Horvátország stb. 30,000.000 q. 
24C0 —4800 kaloriás szénnel.

l X m Poníusi emelet.
Lajtaujfalu, Várpalota, a Mátra hegy ség, Ivance, 

Rasinja, Kaproncza, Glogovác, Kresnyevica, Bodonos, 
Felsőderma 341,130.000 q. 1900—4000 kaloriás szénnel.

A" Levantei emelet.
A szlavóniai lignitek, Erdélyben Köpcc, Borszék, 

Balmazújváros, Hortobágy slb. 960,400.000 q. 2000— 
4200 kaloriás szénnel.

Minthogy a legnagyobb medencékben a bányá
szatot magam vezettem, a legtöbb területeket ismerem 
és a szénkincset önállóan kalkuláltam, úgy a Papp 
egyetemi tanár ur adatait csak megerősítem.

A magyar korona országainak approxomativ szá
mításon alapuló szénkincse tehát a következő volna:

Összesítés.
Korok Kalóriák Színk incs q.-ban icm riyek

i. 6000--7000 33,901.000 8
ii. 6500--7000 100.000 1

n i . 5000--8300 418.881.000 14
IV. 4400--6600 31,850.000 8
V. 3473--6890 2448,000.000 12

VI. 3500--7000 6937,000.000 15
VII. 4000--5600 224,950.000 5

VIII. 3000-—5200 5652,157.180 14
Villa. 2400--4800 30,000.000 8

IX. 1900--4000 598,800.000 12
X. 2000--4200 960,400.000 10
11 1900--8300 17,335.039.180 107

Ebből az összeállításból látjuk, h o g y :
1. Szenünk az országban 11 korban találhatóiéi.
2. Eddig 17,335.039.180 q. csaknem feltárt szén

kinccsel rendelkezünk, mely feltárás állandóan folyta
tódik. Magyarország tehát 17!/3 milliárd q. szén felett 
rendelkezik.
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3. A számos kisebb területtől eltekintve, mintegy 
107 nagyobb lelőhely ismeretes.

Ezzel szemben nem lesz érdektelen, ha az u'olsó
7 évi hazai széntermelésünket ismerjük :

1900 90,212.890 q.
1910 90,362.680 q.
191L 94,447.410 q.
1912 95.872.750 q.
1913 102,740.050 q.
1914 91.700.000 q.
1915 92,608.713 q.

A termelés az utolsó békeévben 1913 bán 102.7 
millió q. volt, ezzel szemben az ez évi import 48.5 
millió q. volt. Az évi összszükséglet tehát 1913. évben 
151 rniliió q. volt.

Ha az egész évi szükségletet hazai bányáinkból 
fedeznők, úgy az eddig feltárt 17.335 millió q. szén 
115 évre volna elegendő. Ez idő alatt azonban mind 
ujabb és ujabb szénterületek feltárása várható.

A fenti, röviden, de megbízható alapossággal le
rögzített adatok amellett bizonyítanak, hogy országunk 
szénben nem épen szegény ország. Egy erélyes kor
mány mindeneseire abban a helyzetben volna, hogy 
az országnak az évi szénszükségletet rendelkezésre 
bocsássa.

A földgáz.
Tudjuk, hogy 1908 óta országunkban mérhetetlen 

mennyiségű földgázforrásokra bukkantak. Az alapos 
kutatások ma is folyamatben vannak és évről évre 
mind nagyobb földgázmennyiségeket tárnak fel.

Ha az eddig ismert foldgázkvantumot az ismert 
szénkvantumhoz hozzáadjuk és szénegységekben kife
jezzük. úgy az ismert földgázk varit um több száz méter - 
mázsa egyenértékű szénnek fog megfelelni.

Ezt a kérdést különben önálló cikk köretében 
fogom tárgyain'.

Hazai szenünknek egy hibája van, hogy annak 
csak egy része kokszolható. Épen azért úgy vélem, 
hogy különösen a kohók és kényesebb ipari célokra 
a külföldi szenekre részben rá leszünk utalva a jö 
vőben is.

M agyarország tőzegállománya.
Szakirodalmunk ezzel a kérdéssel 1803. évtől 

kezdődolog foglalkozik. Már az eddigi ismeretek alap
ján a tőke ezt a mindenképen fontos tüzelő anyagot 
az ipar és háztartás céljaira bocsálhatta volna, de eddig, 
sajnos, vajmi kevés történt.

A fent említett legújabb munka e téren igen ér
tékes felvilágosítással szolgál.

Tőzegeink mintegy 2000 helyen megvizsgáltattak 
és 178 vcgyelemzési próbák hajtattak végié.

L Alacsony*hőértókü tőzegek tartalmaznak :
Karbon 44 — 53 °/o-ot
Kén 0.06— 0.3 °/o*ot
Hamu 1.5 — 6.0 %-ot
K alória. 1100 — 3000
II. Közép-hőértékő tőzegek tartalmaznak :
Karbon 53 — 57 Vo-ot
Kén 0.3 — 1 °/o-ot
Hamu 6.0 — 28 °/o ot
Kalória 3000 — 4200
III. Magas-hőértékü tőzegek tartalmaznak:
Karbon 57 — 66 %-ot
Kén 1 — 2.6 %  ot
Hamu 28 — 69 °/o ot
K alória. 4200 — 4800
Ezen adatokból a tőzeg fütőértéke könnyen ki

számítható.

A magyarországi tőzegek kiterjedése.
Legjobb, ha a tőzegelőfordulásokat megyénként 

csoportosítjuk:

1. Abaujtorna megye 1.5 millió ní> tőzeg
2. Alsófehn* 350.000.0
3. Árva 23
4. Békés 2 5
5. Bereg 27.5
6. Beszteree-Xaszód 1
7. Bihar 1
a  csík 9
9. Fehér 40

10. Fogaras 35
11. Győr 4.5
12. Háromszék 0.5
13. Kolozs 0.8
14. Máramaros 0.2
15. Moson 200.0
16. Pozsony 15
17. Somogy 182
18. Sopron 1
19. Szepes 0.5
20. Tolna 75
21. Vas 199
22. Veszprém 0.5
23. Zala 244
24. Zempléni 20

1032 millió m3 tőzeg.
A tőzeg fajsulva 0 5. Egy ms tőzeg tehát 5 q. 

A magyarországi tő ze ' összesen:
3032 X 5 =  5160,000 000 t képvisel.

A fűtőanyag összesítése.
Aj Szén . 17,335.039.180 q.
B) Földgáz szénegységben 1,000.000.000 q.
C) Tőzeg ___5,160.000 000 q.

Végösszeg 23.495 039.180 q.
Az évi átlagos szükségletünk 150 millió méter

mázsa szén. Ha ez a szükséglet évi 200 millióra növe
kednék, úgy a végösszegben feltüntetett fűtőanyag- 
mennyiség 117 évre volna olegendő.

Országunk tehát igon számottevő fűtőanyag felölt 
rendolkezik, mely mennyiség a növekedő évi fogyasz
tás mellett is az őrs7ág szükségletét fedezni képes.

Budapest, 1917. évi október hó 20-án.
A  ndr1 eich *Tá n os, 

ny iniuisztori tanácsos.

^  HÁZ A lja  ÍREK. ^
A pénzügyminiszter köszönete a sajtónak. Popnvics 

Sándor péuzugymiuiszter átiratot intézett Markus 
Miksa udvari tanácsoshoz, a Budapesti Újságírók 
Egyesülete elnökéhoz is  Rákosi Jenő főrendiházi 
taghoz, az Otthon írók és Hírlapírók Körének elnö
kéhez, amelyben köszönetét mond a sajtónak a VIII. 
magyar hadikölcsön eredményo körül kifejtett tevé- 
kenj ségéért. A távirat szövege a következő :

A VIH. magyar hadikölcsön eredménye ujabb 
fényes tanusága annak a szilárd gazdasági szerve
zettségnek, amelynek köszönhetjük, hogy Magyar- 
ország immár az ötödik éve küzd létéért, azonkívül, 
hogy véde'mi berendelései valamilyen ponton is 
meggyöngültek volna. A hadikölcsön sikere érdeké
ben kifejteit propagandában egyforma részt vett a 
saj’ó minden orgánuma és ezért örömmel használom 
fel az alkalmat, hogy mél őságod, mint az UjsájJrók 
Egyesülete (mint az Otthon írók és Hírlapírók Köre) 
elnöke előtt eme közreműködéséért elismerésemet 
fejezze n ki és kérem, hogy hálás kö>zönetemet a 
sajtó minden munkásának átadni szíveskedjék.

Hazai Általános Vegyi Ipar r.-t. cég  alatt három 
millió korona teljesen befizetett alaptőkével uj vállalat 
alakult Budapesten, mely á vette és kibővítette Császár 
József kozmetikai-, vegyi- és ruhafestékgyárát.
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A Dunagínhajózási tőkeemelése. A Dunagőz- 
hajfaási Társaság közgyűlése még májusban elhatá
rozta alaptőkéjének 15 millióval való felemelését. Az 
osztrák kormány beleegyezésével a társaság igazga
tóság 4 mosl hajtja végre a tőkeemelő közgyűlés ha 
tározatát . A kibocsátandó 14.400 drb 1050 K név
értékű részvényt a régi részvényeseknek ajánlják fel 
4 :  1 arányban 1800 K átvételi kurzuson.

A v asáru t irá lyára . A kormány a hivatalos lap
ban rendeletet tett k o i z é  a nyersvas, vasfémgyártmá
nyok és a hengerelt vaskészáruk irányáráról, A ren
delet a vastermelő iparvállalatok eladásai esetében a 
következő árakat állapított* meg : Fehér nyersvas 38 
K, szürke vas 37, haem att vas 40 K, öntecs (ngott) 
45 K. A bugának és platinának közös alapára 57 K, 
A platinánál a felár 1 K 50 és 2 K 50 fillér. Rúd vas 
68 K, vasgerendi 68, stalagvas 71—75—78, finom ge- 
relt drót 68, durvalemez 71—75—78, finom lemez 98, 
horgonyozott lemez 132, fehér lemez 250 K, Közvetle
nül a gyárból irányított áru eladási áránál a vaster ni elő 
iparvállalatok eladásai esetében megállapított tájékoz
tató ár khoz 100 kilo^ramonként felárakat lehet hozzá
számítani. A felárak ki ̂ ám ítása a magyar vasmüvek- 
nek a központi árvizsgáló bizottság által jóváhagyott 
felártáblázata szerint történik. A raktári árura vonat
kozólag a rendelet külön árakat állapított meg. A ren
delet egyidejűleg a nagy-, kö?ép- é t  kiskereskedők 
névjegyzékének összeállítása iránt is intézkedik. A 
névjegyzéket az országos vasbizottság álliija összo és 
bemutatja a központi ár vizsgáló-bizottságnak. Az ille
tékes elsőfokú iparhatóság az ám zsgáló bizottság által 
jóváhagyott névjegyzék alapján a kereskedő részére 
igazolványt állít ki arí ól, hogy az illető kereskedő a 
nagy-, közép- vat>.y kiskereskedők kategóriájába tar
tozik-e s hogy ehhez k? pest melyik csoport irányárai' 
nak felszámítására jogosult.

A Csáky Prakfaivi osztaléka és tőkeemelése. 
A Csáky László prakfalvai vas- és acélgyár rt. igaz 
gatósága e hó 23 án tartja mérlegmegállapifó ülését. 
A ked'/ező eredményekre való tekintettel az igazga
tóság a mult évi 20 koronás osztalékot 24 koronára 
javasolja felemelni. A társaság alaptőkét is fog emelni. 
Tud/alevő, hogy a vállalatnak az Erzsébet királyné- 
utón levő gyára telj-i&ea elkészült és tízemben is 
van. Az uj alaptőke a gyár fejlesztésére szükséges. 
Tefdíiive, hogy a vállalat főleg a hadseregnek dol
gozik s hog/ közgazdasági szempontból igen fontos, 
hogy minél több vasérc termeltessék, a tőkeemelés' 
hez Szterényi hozzájárult.

Első Magyar Viaszkvirággyár r.*t. Pozsony eóg alatt 
1 millió K alaptőkével (5000 drb 200 K részvény) uj 
vállalat alakult Pozsonyban.

Vedekezés a lánckereskedelem ellen. A hivatalos lap 
szeptember 8-iki száma kormányrendeletet közöl, amely a  
lánckereskedelemről szóló rendelkezés módosítását tartal
mazza. Eszerint az eladó az árunak postán vagy vasúton 
történő szállítása esetében a számlát legkésőbben 14 nipoa 
belül lövőiben köteles elküldeni. A vevő az igy küldött árut 
a számla kézhezvételo előtt átveheti ugyan, de annak tovább- 
elárusitásót csupán a számla beérkezte után kezdheti meg. 
Az iparos vagy kereskedő raktárában egym ásm elleit elhelye
zett azonos minőségű és csomagolású árukra vonatkozóan 
kimondja a rendelet, hogy azoknak darabonkint való ármeg
jelölése nem szükséges, lunem  elég az áruc3oportonkint 
való egy árjegyzés.

Miiszaki kereskedelem. Ligeti és Bíró ismert 
műszaki kereskedő cég rabjai legközelebb szétválnak, 
üzletük feloszlik és a cégtagok mindegyike önállóan 
létesít üzletet. — Mechlovlts Ferenc és társa utód* cég 
Fenyvesi Aladás tulajdonába ment át.

Az első föHgázüzemü gyár Marosvásárhelyen. „Ma
rosvásárhelyi Üvegipar ílesz vény társaság“ cég alatt 
augusztus hó 14 én tartotta alakuló közgyűlését az 
egyelőre 1,800.003 korona alaptőkével létesített földgáz
üzemű üveggyár. Az első igazgatóság a következő
képen alakú't meaf: B arger Albert elnök, Weis* Leó 
nagykereskedő (Zágráb) alelnök, Bürger Doz^ő, Bodor 
Pál, M -rthy Ferenc dr., Neumann Alfréd üveg-gyáros 
(Wien), PaJimy János mérnök, a Dáli Vasút főfelügye
lője, Sunon David, a Meu dél-féle sörgyár vezérigazga
tója , Tischler Márton dr, éa Ugrón Gábor dr. v. b. t. t. 
A felügyelőbizoitság tagjaivá Nagy Imre, Czitrom 
Oszkár dr., Gyárfás D jzso (Tordaj, Neumann Hugó 
(Graz), Neumann Honrifc (Graz) és Szántó Ignác 
választattak meg.

A Balitonvidáki tégla- és csercpgyár r.-t. (Tab),
melyet a votf Pallós féle tabi téglagyár átvételére a 
Neusclilosz Ödön és Marcel cég 1913 bán alapított, 
egyszerre teszi közzé az 1914, 1915, 1916. és 1917. 
évi mérlegeit. A vél’alat mind a négy esztendőben 
egyformán 50 000 K veszteséget muht ki, 150.000 
K, 250.000 K, illetve 1916-ban és 1917 ben 350.000 
K alapőke melleit. Mintnogy a vállalat gyári üzeme 
a háború óta szünetel, az igazgatóság a szeptember 
13 án tarlóit közgyűlésé t a felszámolást kimondták.

A rozsnyói binyais' ola 1917—1918. évi működése. A
rozsnyói bányaiskola jelentése élénk bizonysága annak, 
hogy a bányaiskola hagyományaihoz hiven az elmúlt 
tanévbon is megfelelt fontos hivatásinak. A szakkép
zett és megbízható altisztek képzése a mai nehéz üzem- 
gazdasági és nyugtalan rnunkásviszonyok közepette 
sokkal nagyobb fontosságú, mint a háború előtti idő
ben volt. Örömmel látjuk, hogy a rozsnyói bánya
iskola e nehez feladatot sikeresen oldotta meg1.

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

BUDAPEST. I., B udafoki-ut 13533. hrsz.
I Ólomkábelek. Viilamvilágitási veze- 
1 tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 

vörösréz huzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦«♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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A németországi vállalatok tőkeemelése. UlJmann Adolf 
báró, a Hitelbank vezérigazgatója a tőkeemeléseket korlátozó 
rendelettel kaposolatban úgy nyilatkozott, hogy Németország
ban a háború alatt a vállalatoknak a tőkeemelését nem en
gedélyezték. Ezzel szemben a Pénzvilág megállapítja, hogy 
Németországban a tőkeemelések éppen 1918 első felében 
100°/o~kal nagyobb összeget tettok, mint 1917. év első felé
ben. íme a szám ok: Tőkét emelt 1918 első felében 213 rész
vénytársaság és 363 korlátolt felelősségű (G. m. b. H.) tár
saság. A. részvénytársaságok tőkeszaporitása: 1918 I. felé
ben 436 038.000 M, 1917 I. felében 214,845.000 M. Az emel
kedés tehát több, mint 100 °/o. A korlátolt felelősségű társa
ságok tőkeemelése ezenkivül volt 84,751 000 M, az előző év 
ugyanezen időszakának 07,109.000 M-javai szemben. Námet- 
országban 1918 első felében tehát fél milliárd márka n. ő. 
uj részvénytőkét bocsátottak ki, ami árfolyamértékben 
mintegy másfólmilliárdnak felel meg.

Petróleumszallítós Hollandiának. Amint Hágából 
táviratoz2ák, a Nkw e Rotterdamsche Courant azt 
írja, hogy a monárkiával ölezer tonna petróleum 
behozataláról megindult tárgyalások eredménnyel 
biztatnak. A szeiződés megkötését eddig is csak a 
németalföldi kormányválság késleltette, aminek folytán 
a szükségessé váló hitelek dolgáról eddig nem lehe 
tett dönteni. További késlekedés nagyon sajnálatos 
volna, mert akkor a petróleum már nem érkeznék 
meg a téli időszak előtt, a hollandi paraszt lakos* 
Ságnak pedig nagy érdeke, hogy a petróleum még 
a tél élőit idejében megérkezzék. A Németországon 
át való szállítás lehetősége biztosítva van. Egyidejű* 
leg egy másik semleges országgal is folytatunk tár
gyalásokat, ahova nagyobb mennyiségű cukrot, pet
róleumot fogunk kivinni és ennek fejében jelentékeny 
valutakölesönt kapunk.

A Bihar-Szilágyi Olajipar közgyűlése. A Bihar*Szi
lágyi Olajipar Részvénytársaság szeptember 12 iki köz
gyűlése jóváhagyta az igazgatóság által eiőte/jesztett 
1917—1918. évi mérleget és elhatározta, hogy a rész
vények 24. szelvénye e hó 12 étől kezdve a társaság 
pénztáránál 60 koronával váltassák be. A közgyűlés a 
társaság húszon ötévi fennállásának emlékére a tiszt
viselők és alkalmazottak jótékony alapjaira 400 000 K, 
ebből a „Mayer Mór segélyalap“ létesítésére 100 000 
K-át fordított és egyéb jótékony célokra 120.000 K-át 
K  szavazott meg May er Mórt-, a társaság vezéi igazga
tóját, aki szintén most ünnepelte az intézet vezetésé
ben eltöltött huszonötévi szolgálatának jubileumát, ez 
alkalommal a tái saság elnöke, Hatvany Béla báró, va
lamint a tisztviselői kar és a gyári munkások üdvö
zölték.

Magyar ásványoiajfinomitók egyesülése r.-t cég alatt
1 millió K alaptőkével (200 drb 5000 K n. é. részvény) 
uj kereskedelmi vállalat alakult a magyar petróleum- 
finomítók kiviteli üzleteinek együttes lebonyolítására 
Budapesten (V., D orottyau. 5), Az igazgatóság tag 
jai : Baruch Aladár, Feledy Dezső, Freund István d r , 
May er Mór, Schwarz Adolf, Schwarz Jenő, Szirmay 
Oszkár, Vajda Árpád, Weiss Gyula és Rólh Ernő.

A barnaszén melléktermékeinek hasznosítása Magyarországon.
Ismeretes, hogy a nyersolaj beszerzés háborús nehézségei
nek hatása alatt Németországban óriási lendületet vett a 
barnaszén alacsony hőmérsékleten való lepárlása, illetőleg o 
lepárlás melléktermékeinek előállítása, amely term ékek a 
nyersolajlepárlás termékeinek pótlására sok tekintetben a l
kalmasak. A német barnaszénipar e téren hihetetlen fejlő
dést ért el és e teljesen nj de hatalmas iparral a jövőben 
nekünk is számolnunk kell. Sajnálatosképpen hazánkban a 
barnaszenek ilyetén gazdaságos kihasználása terén ezideig 
alig történt valami, jóllehet, hazánkban jóformán kizárólag 
csak barnaszenekkel rendelkezünk. Úgy látszik, a  német 
barnaszénfeldolgozó ipar félelmetes fejlődése végre nálunk 
is felkeltette az e tekintetben legjobban érdekelt ásvány
olaj finomitó ipar komoly érdeklődését. Értesülésünk szerint 
ugyanis a  Bihar-Szilágyi Olajipar r.-t. azzal a tervvel fog
lalkozik, hogy nagy barnaszéntelepeket szerezzen meg,
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amelyeket német mintára aknázna ki. A D. Fanto u Cor 
érdekkörébe tartozó vállalatok »végből megszerezték a H. 
Ujhely n. Ct>. Nachf. stockeraui I. osztráfc cerezingyárat 
és a ralibori Chem. W erke Carbon-Ges» in. b. H. telepeit. 
Remélhetőleg az osztrák érdekeltség mellett mihamarabb 
sor kerül a hazai barnaszéntelepek hasonló irányú kiak
názására is.

Uj barnaszénlelet Németországban. Hamburg köze
lében nagy kiterjedésű, 6 m. vastag barnaszéntelepet 
fúrtak meg 48 ni. mélységben.

Uj vasútvonal Bulgária felé. A bolgár korm ány  
elhatározta, hogy a háború befejezése után az özidősze- 
rint üzemben álló fővonal mellett Magyarországai 
még egy  vasúti összeköttetést létesít. Az uj vonal a 
mai szerbiai Pirotból indulna ki és Zajecsáron, Wolna- 
Milanovácon vezetne át a Dunán, E vonal kiépítésére 
azért van szükség, mert a Balkán tranzitóforgalom 
előreláthatólag nagy mértéket fog ölteni és ennek 
lebonyolítására a belgrád—nisi vonal nem lesz képes.

K  DEUTSCHER BERICHT. f t
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Inte1 nationale Erdölförderung Die Petroleumproduktion 
in Egyiptien ist bedeutend gestiegen. Das H -rg hoda-Ölfeld 
liefert je tzt 15.000 Tonnen monatlich. — Auch in Persien ist 
die Produktion stark verm ehrt worden. Es sollen mit diesem 
Öl Heizversuche auf den indischen Bahnen gemacht werden.

Nach neueren Berichten aus Brasilien sollen auch im 
Staate Parana umfangreiche Ölvorkommen festgestellt wor
den sein. — Amtlichen Veröffentlichungen zufolge ist die 
Erdölgewinnung Japans in den ersten 11 Monaten des Jahres 
1917 mit 2,021.371 Fass um 11 Prozent geringer gewesen 
als ini gleichen Zeiträume des Vorjahres. Vom dortigen 
Parlam ent siud 320.000 Yen für Ausbeutung der Ölvorkom- 
man auf Formosa durch das Marineministeriam bewilligt 
worden. Je tzt sind auch im Staate Newada umfangreiche 
Ölschievervorkommen, wie schon früher in Utah und Colo
rado, entdeckt worden. — Mexikos Ausfuhr von Erdöl und 
dessen Erzeugnissen betrug im Jänner d. J. 3,420 770 Bar
rels gegen 3,481.826 Barrels im Dezember 1917. — Der E r 
trag der Öl fei der von Com odor o Rivadavia, Argentinien, der 
sich im Jahro 1914 noch auf 40.530 Tonnen belaufen und 
sich 1915 auf 75.900 Tonnen gesteigert hatte, erreichte 1916
116,000 Tonnen und dürfte inzwischen noch erheblich grös
ser geworden sein. Auch Venezuela dürfte bald unab
hängig von d^r Petroleumeinfuhr sein, da die dortige Gene
ral Asphalt Co. of Philadelphia, einer Untergesellschaft der 
Shellgruppe, entspr chendü Ausdehnung genommen hat. 
Eine in Curar-ao erjicnteto Anlage kann täglich 1000 t raf
finieren, die offenbar für die Ausfuhr bestimmt sind.

König!. Niederländische Petroleum-Gesellschaft in Amster
dam. Die Gesellschaft verteilt aus einem Reingewinn von 
44.37 (im Vorjahre 32.68) Millionen Gulden eine Dividende 
von 4 Prozent auf die Vorzugsaktien, von 48 Prozent auf 
die Stammaktien wovon bereits 30 Prozent als Abschlags
dividende aus ge schüttet worden sind und von 4Va Prozent 
auf die Piioritätsanleihe. Nach dem Bericht hat der Krieg 
sehr störend auf den Betrieb ein gewirkt. — Wohl haben in 
Russland bisher keine nennenswerten Zerstörungen statt
gefunden, doch wurden die dortigen Unternehmungen in 
erheblichem Masse von den W irren in Mitleidenschaft ge  ̂
zogen. Auch der Mangel an Schiffsraum macht sich geltend. 
W egen mangelnder Ausfuhrgelegenheit musste die Ausbeute 
einiger sehr weltvoller PetroUuinfelder in Mexiko bedeutend 
eingeschränkt werden. — In Rumänien konnten die von den 
Engländern zerstörten Anlagen soweit wider hergestellt 
werden, dass sie bereits etwa 60 Prozent der normalen 
Menge liefern.

Délmagyarországi uj barnaszénbánya keres azonnali 
felvételre bányaiskolát végzett, több évi praxissal bíró

üzemvezető főaknászt
és Azemak nászt román nyelv bírással. Továbbá nagyobb 
üzemi gyakorlattal biró ipariskolát végzett fŐgépésztj 

valamint vizsgázott fűtőket és gépészeket. 
Ajánlatok fizetési igény és referenciák bejelentésével 
»Barnaszénbánya" jeligére BlOCkner hirdetőirodájába 
Budapest, Semmelweis-utca 4. szám alá küldendők,
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