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A szén és a földgáz.
Múlt év végével több szakcikket írtam a szén- 

termelésről, a földgázról, a tőzegről és a magyaror- 
szági szénkinesről, a gyengébb minőségű szén, a szén- 
maradékok, a  sséfcpalla feldolgozásáról stb. A cikke
ket a  ceoznra múlt évben törölte azzal az indokolás
sal, h ogym ajd  később a cikkek kiadhatók lesznek.

A eiktefcet pém&t nyelyen írva, beküidteoi múlt 
évben az augztri&i a  németországi szaklapoknak 
és ott már a nittlt £vben ki is lettek adva még pedig 
az iparral foglalkozó lapokban is. A cikkek nem éppen 
terjedelmesek, a fő súlyt csak arra helyeztem, hogy 
az olvasó közönség számokban kifejezve ismerje meg 
a rendelkezésre álló fűtőanyagunk minőségét és meny- 
iiyiségét

Mivel a fűtőanyag kérdés még a mai napon is 
akut, azért cikkeimet a cenzúra engedélyével most 
adom ki. Cikkeimben bizonyítottam, hogy a haladó 
m agyar ipart belföldi fűtőanyaggal: szénné/, tőzeggel, 
földgázzal teljesen el lehetne látni. Konstatálni kellene 
azonban még azt is, hogy a termelési költség meg
felel-e a m agyar iparnak.

A földgázt mindenesetre nagyon olcsón lehet 
termelni. A tőzeget szintén, a szénre vonatkozólag 
azonban tényleg ki kell emelni azt a tényt, hogy a 
szénteiepülési viszonyok és a geológiai rétegek nem 
olyan kedvezőok, mint például Sziléziában vagy W est- 
faliában. Éppen ezen oknál fogva és a jobb minőségű 
külföldi szén miatt is a jobb minőségű szén importra 
ezentúl is reflektálni kell. A háború után midenesetre 
lényeges beruházásokra számíthatunk, melyekkel a 
belföldi széntermelést emelni lehet. A szénszükséglet 
azonban előreláthatólag a földgáz céltudatos kiahasz- 
nálásával, később mindenesetre apadni fog. A föld
gáz. mint energiaforrds  nagy jövőnek néz elébe.

A múltban 1908—1909. a földgáz kérdéssel hiva
talosan behatóan foglalkoztam és legnagyobb sajnála
tomra akkori tervemet és költségvetésemet az állam 
csak tőkehiány miatt nem bírta megvalósítani. A kis- 
sármási földgázt egy csővezettékkel és négy közbe
csatolt Compressor állomással Budapestre akartam 
vezetni. A költség 22 millió korona lett volna. Rész
ben ezen magas költségek miatt, részben pedig Buda
pest székesfőváros akkori m agatartása miatt ezen szép 
tervem 10 évvel ezelőtt megsemmisült. Pedig ha mos
tan a főváros ezen gázvezetékkel rendelkezne, nem

fájna a feje a iütő és világítási anyagok  miatt. Ha 
Tövistől kezdve az összes városok a vasúti vonal mel
lett földgázt fognak valamikor kapni, akkor Tövis és 
Budapest közölt virágzó iparunk lesz. A földgáz veze
tékek a leendő m agyar ipar ütőerei lesznek, ezt már 
mostan is határozottan lehet állítani. A földgázvezeté
kek lesznek a leendő ipar véredényei.

A földgáz iránt először egy angol pénzcsoport 
érdeklődött, egy amerikai szakbizottság felülvizsgálta 
az egész magyar földgázterületet. Ezen külföldi szak- 
bizotiság Kis'lármáson és vidékén csak wiliiárd 
köbméter földgázt konstatált csak. Azért olyan keveset, 
mert a földgázt nagyon olcsón akarta megszerezni. 
A magyar szakemberek ugyanottan 216 milliárd köb
métert konstatáltak. Ezen eredmény sem végleges, 
mert úgyszólván nap-nap után még mindig találnak 
ujabb és ujabb földgázforrásokat. A magyar kormány 
eddig számtalan mélyfúrást mélyített, 32 mélyfúrás 
még most is üzemben van.

A földgáznak a calorikus értéke 8000. Ezer- 
fontos körülmény jogosan követeli azt a tényt, hogy 
a földgáz mint fűtőanyag magyarországon fontos sze* 
repet játszón. A magyar földgáz tehát ma és ameddig 
létezni fog, a magyar nemzeti és gazdasági életben 
positiv értéket fog képviselni.

A világháború sok nehézséget támasztott, de 
dacára annak, mégis épülnek a földgáz vezetékek. 
Eddig keletkezett a Báznamedgyes—Dicsőszentmárton, 
Sárm ás—Torda—Marosujvár—Marosvásárhelyi vezeték. 
Mint vegyi anyag is a földgáz mindenkor elsőrangú 
szerepet fog játszani.

A kormány közreműködésével keletkezett a Ma
gyar  Földgáz Részvénytársaság 27 millió korona 
alaptőkével, ebből jegyzett a kormány 4 millió koro
nát. Ezen részvénytársaság a háború alatt létesített 
egy Ni trog én gyárat, egy Chlorgyárat, Maros újváron 
keletkezett egy Ammóniák szódagyár, Tordán van már 
egy Nátron, Chlor, Cement és Celuloso gyár, mely a 
földgázra van bazirozva. Marosvásárhelyen a földgáz 
két év óta mint világítási és fűtési anyag szerepel. 
Most Kolozsvár fogja a földgáz vezetéket kapni.

Az alföldön, Debrecen és Kecskemét vidékén 
szintén földgáz után kutatnak. Horvátországban is ta
láltak földgázt Egyetlenegy farás 300000 köbméter 
földgázt 34 atmospbiirikus nyomással adott.

Nincs kizárva, hogy ha majd a földgáz kiapad, 
hogy ugyanazok a mostani földgázforrások földolajat
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fognak a felszínre hozni. Pozszony és llolics között 
foldolajat találtak. Itt is egy részvénytársaság alakult, 
mely az első üzeméiben már 1'2 millió korona tiszta 
hasznot produkált, ez évben talán már 2 4 millió koro
nát fog felmutatni.

A földgáz tényleg oly nagy kincs, melyet az 
utókor fog tulajdonképen igazán élvezni. Ha valami
kor Magyarországból is iparállam lesz, akkor azt min
denesetre csak a földgáznak köszönheti. Ezt a tényt 
elismerik már Ausztriában, de különösen Németország
ban.

A n  d re i eh J á n o s ,
n y .  m in is z t e r i  t a n á c s o s .

K  HAZAI HÍREK. ^
Elismerés. A király szeptember 7-éa kelt leg

felsőbb elhatározásával Medvecz Vincének, az Osztrák 
Bánya- és Kohómü Társaság szakárfalvai bánya
üzeménél alkalmazásban volt nyugbéres bányamun
kásnak 60 évi hü szolgálata elismeréseül az ezüst 
érdemkeresztet adományozta.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Sasi Nagy 
Imre dr. főbányabiztost a miskolci m. kir. bánya
biztosságnál jelen minőségében és jelen állomás
helyén való meghagyás mellett a VII. fizetési osz
tályba kinevezte.

Halálozások. Novak Béla m. kir. bányatanácsos, 
főaranyválasztó 70. évében hosszas szenvedés után 
Körmöcbányán elhunyt.

Havorka József, a felsősziléziai Vasutfelszere- 
lési r.-t. márkusfalvai bányám öveinek igazgatója várat
lan baleset következtében hirtelen elhunyt.

Prinyi Imre m. kir. bányamérnök életének 
27. évében hosszas szenvedés után Zalatnán elhunyt.

Nehézségek a földgáz hasznosítása körül. 
A Magyar Földgáz r.-t. a minap t.-.rlott igazgatósági 
ülésében foglalkozott a kolozsvári földgázszerződés 
tervezetével. Az igazgatóság eleinte azon az állás
ponton volt, hogy a hadszíntereken és a német po
litikában beállott változásokra^ továbbá Németország 
legfőbb bányavidékének, Elzász Lotharingiának vár
ható uj sorsára tekintettel, a kérdés legalább egy pár 
hónapra vétessék le teljesen a napirendről. Papp 
József dr., Kolozsvár város főispánja erre kijelentette, 
hogy amennyiben az igazgatóság határozata a tár
gyalások megszakítását eredményezi, ezt haladéktala
nul je'enteni fogja a pénzügyminiszternek és kérni 
fogja a Deutsche Bankkal kötött szerződésben bizto
sított jogok érvényesítését, azaz a földgázmezők 
visszavonását. Hosszas tárgyalás után abban állapod
tak meg, hogy a pénzügyminiszter legközelebb meg
beszélésre hivja össze Kolozsvár város és Maros- 
vásárhely, valamint a Deutsche Bink k-pviseletét és 
ezek réízvételével létesít megállapodást a bevezetés 
időpontját illetően.

Az Osztrák-Magyar Bank vezetése üj kezekben.
A Nemzeti Tanács megbízásából Beck Lajos dr. volt 
államtitkár kormánybiztosi minőségben átvette az 
Osztrák Magyar Bank budapesti vezetését.

A központok nyersanyagkészlete felett a Nem
zeti Tanács rendelkezik. A központok vezetői Maly 
Ferenc dr. miniszteri tanácsos elnöklete alatt értekez
letet tartottak és ezúttal is bejelentették, hogy a nyers
anyagkészleteket a Nemze i Tanács rendelkezésére 
bocsátják. Az értekezleten résztvett Szende Pál pénz
ügyi államtitkár is és a közellátás dolgában egysé
ges -megállapodás létesült.

A postatakarékpénztár átutalási forgalmának 
egyszerűíitése. A postatakarékpénztári átutalási csek
kek, valamint a Leszámoló Egylet utján benyújtásra 
kerülő postatakarékpénztári csekkek ezentúl 20.000 
koronán felüli összegről is kiállithatók. Az ilyen 
20000 koronánál magasabb összegű csekkek ellen
őrzési számszelvényeit nem kell kivágni. Olyan posta
takarékpénztári csekkek, amelyeknek összege kész
pénzben kerül kifizetésre vagy kiutalásra, a jövőben 
is legfeljebb 20.000 koronáról szólhatnak. A postataka
rékpénztár egyébként legközelebb ellenőrzési szám- 
szeivény nélküli kisebbített csekkürlapokat fog forga
lomba hozni.

A Csáky László gróf prakfalvi vas- és acél
gyár r.-t. október 26-án tartotta XI. rendes közgyű
lését. Az igazgatóság jelentésének tudomásulvétele 
után elhatározták, hogy a 973 726 K 67 fillér tiszta 
nyereségből a tartalékalap megfelelő dotálása után 
12 százalékos osztalékképp részvényenkint 24 koro- 
nányi osztalék kerül kifizetésre és a fennmaradó 
260.786 K uj számlára vezettetik át. A szelvények 
november elsejélől vállalnak be a Budapest Lipót
városi Takarékpénztár r.-t.-nál. Az igazgatóság újjá- 
választása alkalmával Kovács J. Kálmin és Wicken- 
burg Márk gróf választattak meg az igazgatóság uj 
tagjaivá.

Kereskedelmi flottánk csökkenése. A háború kitö
résekor Magyarország 177 kereskedelmi hajóval ren
delkezett, auelyek 368.538 tonnatartalmat képviseltek. 
Ebből a háború alatt elsülyedt három 5000 tonnás 
h a jó ; eladtak hét magyar hajót 25.289 toniataríalo-i;- 
mal, baiátságos és semleges kikötőkben vesztegel: 
Németországban két hajó, iiémeialiöldí kikötőkben 
három hajó, Spanyolországban kilenc magyar hajó. 
A háború alatt magyar és osztrák számlára összesen 
tiz uj hajó épült, úgy hogy 1918 január elsején a ma
gyar kereskedelmi fi itta 109 hajóból állott 156.145 
tonnatartalommal. Ugyanekkor Ausztria kereskedelmi 
flottája 29G hajóból állott 560.357 toimatartalonnual.

Téglagyár földgázüzemre. A marosvásárhelyi 
téglagyárat földgázüzemre rendezik be, úgy hogy 
termőképessége évi 8 millió téglára és 1 millió cse
répre lesz emelhető.

Rendelet a jegybank csekkjeiről. A hivatalos Up 
külön kiadása kormányrendeletet közöl, amely elren
deli, hogy az Osztrák-Magyar Bank budapesti főinté
zete által kiállított kamatozó vagy nem kamatozó 
pénztárjegyek, valamint az általa kibocsátott utalvá
nyok vagy csekkek, végül az általa megerős.tett csek
kek további intézkedésig fizetésül elfogadandók. Munka
bérek fizetésére azonban ezek a pénztárjegyek, u tal
ványok és csekkek nem használhatók. A rendelet 
azonnal életbelépett, hatálya azonban kiterjed a pénz
tárjegyekre, utalványokra, csekkekre és megerősített 
csekkekre akkor is, ha azok kiállítása, illetve megerő
sítése e rendelet élőit történt.



Az 1919. évi adó kivetése. A pénzügyminiszter 
körrendeletben szólította fel Budapest kivitelével az 
összes pénzügyigazgatóságokat és a törvényhatóságok 
közigazgatási bizottságait, hogy az állami egyenes 
adóknak kivetési munkálatait indítsák meg. A rende
let 1919 szeptember végéig Jiónapról-hónapra álla
pítja meg a pénzügy igazgatóságok é3 a közigazga
tási bizottságok teendőit. Az adókötelezetteknek és 
adótárgyaknak összeírását már 1918 november havá
ban kell elvégezniük.

Uj bankjegyek. Az Osztrák-Magyar Bank hogy eleget 
tehessen a legutóbbi napokban fokozottabb mértékben fel
lépett bank jegy szükségletnek, az osztrák ós a m agyar pénz
ügy i kormánnyal egyetértően elhatározta 25 és 200 koronás 
bankjegyek kiadását. Ezeknek a bankjegyeknek a kiadása 
csak átmeneti intézkedés, miért is azzal a megjegyzéssel 
láttatnak el, hogy bizonyos rövid határidőn belül más bank
jegyek ellenében be kell váltani. Az uj bankjegyek első pél
dányai már néhány nap múlva forgalomba kerülnek.

A Vegyészeti Gyárosok uj titkára. Bokor Gusz
táv dr., a Vegyészeti Gyárosok főtitkára megválván 
állásától, az egyesület Halmi Gyula titkárt ügyvezető 
titkárrá választotta.

A Rimamurányi közgyűlése. A Rimamurány-Salgó- 
♦tarjáni vasmű r.-t. október 24-én tartott közgyűlésén 
Bíró Pál dr. vezérigazgató terjesztette elő az évi je 
lentést. A jelentésben rámutat az igazgatóság azokra 
az okokra, melyek következtében sem az előző 
üzletév termelési eredményét — még kevésbbé a  béke
évek produkcióját — nem lehetett elérni, sem az előző 
éveknek megfelelő anyagi eredményt nem tudott a 
vállalat produkálni. A termelési költségek óriási növe
kedése a gyártmányok folytonos drágulásához vezetett 
Az árnivó olcsóbbodása csak akkor várható, ha a 
termelést újból a békés idők mértékéig lehet fokozni. 
Rámutat az évi jelentés, hogy a nyersanyagok és a 
közszükségleti cikkek legnagyobb részének állami 
kezelése minő akadályokat gördít a produkció elé, 
„Mint a magyar nehézipar legnagyobb vállalata, kö
telességünknek tartjuk e helyről is kifejezést adni 
ama kívánságunknak, hogy a gazdasági életnek ez a 
gyámság alá való helyezése — mely a szerzett tapasz
talatok után háborús szükségnek is alig ismerhető el
— a béke beáltával minél hamarabb megszűnjék. Csak 
a  teljes cselekvési szabadság és akadály nélküli gaz
dasági tevékenység képes a háború ütötte nehéz 
sebeket behegeszteni.“ A közgyűlés egyébként jóvá
hagyta az igazgatóságnak a nyereség felosztására 
vonatkozó javaslatait Ehhez képest a 15.2 millió K
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nyereségből, megfelelő tartalékolások után, valamint 
jótékony és kulturális adományok mellett, részvé
nyenként 33 korona osztalékot fognak fizetni. A szel
vényeket november 1 tői kezdve váltják be. Az igaz
gatóságba uj tagnak lovag Adler  Vilmos dr.-t válasz
tották be. Az igazgatóság Seemann Jenő, S&tori Ernő 
és Pálmai Andor igazgatóhelyetteseknek az igazgatói, 
Hajós Zsigmond és Décsi Mór cégvezetőknek az 
igazgató-helyettesi cimet adta és Aczél Arm árd fő
tisztviselőt cégjegyzési joggal ruházta fel.

Cégjegyzési hírek. Pittel és Brauswetter beton-, 
híd- és mélyépítő részvénytársaság  szigetvári Kárász 
Ernő igazgatósági tagját bejegyeztette;

Kőbányai gőztéglagyár-társulat Pesten , S za p 
panos Imre igazgatósági tagját bejegyeztette és Ló- 
rencz Róbert igazgatósági tagját tör ü ltette ;

Magyar R u g g y a n t á m  g yá r  r.-t. Píckler Ká- 
roly igazgatósági tagját bejegyeztette.

A széntermelés hanyatlása. A múlt év szeptem
berében 14 4 milüő métermázsa volt az osztrák 
kőszénprodukció. Az idei év szeptemberében már 
csak 101 millió métermázsát tett ki. Az idei év első 
kilenc hónapjában 167 millió métermázsa a hanyat
lás az osztrák kőszéntermelésben. A barnaszénterme
lés az első három évnegyedbe 161 miiló mítermázsá- 
ról 154 millióra szállott le.

Háborús Gazdasági Ffizetek. Az Országos Magyar 
Kereskedelmi Egyesülés  kiadásában megjelenő „Há
borús Gazdasági Füzetek*  cimü kiadvany sorozat 
legújabb füzete most jelent meg. A füzet, amelyet 
Széke ly  A rthur dr. és Győmrei Sándor állított össze, 
a gazdasági körök számára hasznos és nélkülözhetlén 
adatokat tartalm az: A  háborús gazdasági szervezetek 
(központok, bizottságok stb) névsorát és pontos ada
tait, a kiviteli és behozatali engedélyek megszerzésére 
irányuló eljárás módozatait, a kiviteli tiialmak jeg y 
zékét és a csak szállítási igazolványnyal szállítható 
áruk betűrendes jegyzékét A füzet ára 3 korona 50 
fillér. Megrendelhető az Omke kiadóhivatalaban, (V.T 
Rudolf rakpart 9.) és kapható minden könyvkereske
désben.

Nem szabad elbocsájtani a központok tisztviselőit.
Vágó József, a kereskedelmi- és ipar kamara titkára, 
a központok fokozatos leszerelésével megbízott k o r
mánybiztos, a következő köriratott intézte a központok 
vezetőihez :

A m agyar kereskedelmi miniszter a központokat 
fokozatosan leszerelő kormánybiztossá«1 vezetésével azon 
utasítás kapcsán bizott meg, hogy mindenekelőtt akadá
lyozzam meg a központok szolgálatában álló irodai ós üzleti 
alkalmazottak elbocsátását. A miniszter megbízásából fel
hívom eliez képest a tekintetes igazgatóságot, hogy egy

A B Á N Y A

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

BUDAPEST, I., B udafoki-u t 13533. hrsz.

É t

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. ElektroHtikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek,



felől az október 30-ika óta megejtett felmondásokat vonja 
vissza, másfelől további intézkedésig tartózkodjék alkal
mazottainak a szolgálatból való elbocsátásától.

A német-osztrák jegybank. Most, amidőn az Önálló magyar 
jegybankról annyi szó esik, érdekes az a beszéd, amelyet 
K ruftt képviselő mondott az osztrák városoknak a bocsi 
Orosházán m egtartott tanácsülésén egy uj osztrák-német 

nemzeti jegybank alapításáról. Kraft képiselő o kérdés tár
gyalásánál ?.z ausztriai államadósságokból indul ki. Megál
lapítja, hogy október 2 ái

az orsztrák hadikölesönök 35.087.603,800 K-t 
a külföldi tartozások 3.548.350,502 K-t
az ausztriai tartozások 7.890.238,590 K-t

Ősz trák- M & "var Bank kai 
szembon fennálló tartozások 24.153.621.180 K-t 

összesen 70.664.813.662 K-t 
tettek ki. V jegybankkal szemben fennálló tartozások 1914- 
ben és 15 bon együttvéve csak négy egy fél milliárdot tet
tek k ‘ Az 1016-ban és 1917-ben felvett összegek 9 ós fél 
miilián. ra rúgtak, mig 1918 első kilenc hónapjában a 10 
nilliárdot is meghaladta a jegybankból igénybe vett kol- 

A teljes — Ausztria-Magyarország területén elosz
lott — bankjegy forgalom ina 29 milliárd körül van. A nyil 
vánossággal szemben e bankjegyeknél tulajdonképen a 
jr-gybank az adós, amely azonban az osztrák és ma
gyar kormánytól követel a bankjegyforgalmat is meg
haladó összeget a leszámítolt kincstári váltókért. A bank 
tehát csak formálisan adós, a tulajdonképeni adósok az 
államok. Feltéve, hogy a cseh és jugoszláv államok külön- 
külön jegybankot létesítenek és a bankjegyek fedezésére 
külföldi kölesönöket vesznek fel, akkor ezen bankok által 
kibo(;. tolt pénzt nemcsak nz államhatalom garantálja, h a 
lcin azok fedezetéül külföldi valuta és kereskedelmi váltók 

is 'zolgálnak, ugv, hogy azok teljes vásárló erővel birnak 
£p úgy, mint ma a holland forint, vagy a svájci frank. Ha 
a régi korona bankjegyek azonban továbbra is forgalomban 
maradnának, akkor az uj jobb pénz rövid idő alatt theza- 

Itatnék és a forgalomban csak a régi, rossz pénz ma* 
m.lna, miután köztudomású, hogy a rossz pénz a jó pénzt 
forgalomból kiszorítja. A régi pénz tehát csak vala- 

>ly erőszakos intézkedés által kerülne ki a forgalomból, 
ami azonban minden állam lakosságának is igen nagy 
károkat okozna és igy ez a lépés valószínűtlen. Ha 
azonban mégis megtörténnék, akkor — úgymond — a régi 
koronabankjegy Német-Ausztriába özönlenek be (ós Magyar- 
országba) és pedig áru ellenében, amely áru alatt természe
tesen mindennemű értékpapír is érthető. Ez a nagy bank- 
jegybeözönlés további drágulást idézne elő és nagy á ru 
hiánnyal, sőt elképzelhető az az eset is, éhínséggel járna. 
Német-Ausztria ebben az esetben szükségszerűen saját 
jegybankot kellene hogy felállítson, mert c-ak ezáltal bir 
külföldi követelések és kereskedelmi váltók által fedezett 
leges értékű pénzt forgalomba hozni. Ez az uj pénz azután 
a régi korona-bankjegyeknek értékét, de egyúttal a hadi 
kölcsön, árfolyamát is lassanként leszorítaná. Ez pedig azt 
jelenti, hogy az összes uj államokra nézve azt parancsolja 
a kényszerítő szükség, hogy kölcsönösen egyezzenek meg a 
régi államadósságok átvállalása és a pénzügyi gazdálkodás 
tekintetében, mert azok az országok, amelyekben az elhelye
zett hadikölcsön kevesebb, annál több bankjeggyel birnak
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és megfordítva. Egy bizonyos hogy az uj bankok alakítása 
maga után vonná a forgalomban levő bankjegyek becseré- 
lését is és pedig részben uj bankjegyek, részben pedig állami 
és bankkölcsönkötvények ellenébon. Minden körülmények 
közölt azonban az uj államok megalakulásának pénzügyi 
kérdései igen kényesek és e kérdések megoldásánál a leg
első szakemberek meghallgatása szükséges. A valuta és 
pénzügy függő kérdései csak az összes államok közös és 
elfogulatlan megegyezése által oldhatók meg.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. K
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die Steaua Romana be. doss 16°/0 Dividende von 1917 
wie 1916 zur Verteilung zu bringen. Das dividendenberech
tigte Kapital beträgt 70 Mill. Lei. S^it 1 Mai 1. J. beträgt 
dasselbe 100 Mill. L Abschluss weist einen Rohüber-
s ch u i3 s eins eb li s s i i c h G e \v i n n v o r t ra g) v on 28.481,478 (26.244,595} 
Bei auf. Nach -Vbzug vom 1., 3,505 (1.341,485) Lei für Hand« 
lungunkoeten, 1.188,210 (600845) Lei für Steuern, 276,591 
(210,478) Lei für Beitrage Beamten-Pensionskasse usw., 
1.259,506 (207,858) Lei für 1-lilfcle.isiung an Einberufene 
und Internierte, 61,657 1162,025) Lei für Zinsen verbleibt 
ein liohgevrinn von 24 895,00'.> (23.722,464) .'Lei, Hiervon ge 
hen ab für ordentliche Vbschroibungen 10.252,890 (9.802,132) 
Lei, so dass verfügbarer Reingewinn von 14.142,113 
(13.920,382) bei verbleibt. Der Buch preis der Warenvorräte 
beträgt 3.771,419 (7.978,150) Lei, der Buchwert der .Material
vorräte .849,778 (5.672,175) Lei.

Galizische Erdöhlidustrie, Pfaff dr. gibt in d e r  „Naphta- 
indusztrio* sehr interesante Aufschlüsse über die Entwick
lung der galizischen E rdö lindustrie  in der Zeit von Mai
1915. bis ende 1917, zum schluss fast er die voraussichtli
chen Ergebnisse für das Jah r 1918 zusammen und errech
net die Fertigstellung von 42 Schächten mit 5000 Zisternen 
Neuproduktion, wehrend er den Rückgang der alten Schächte 
mit 1500 Zister annimmt. Ttn August betrug die E rd
ö lgew innung  im Buryslaw-Tusztanowicer Revier 5693 Zis
ternen (gegen 5961 im Vormonat) Hiervon entfielen auf 
Boryslav 2268 auf Tustauowice 2747, auf Mrasnica 612 Zis
ternen. Die ilrdöhlexpedition ab Boryslaw stellte sich im 
August auf 5562 Zisternen, gegen 6096 im Juli. Ucberdies 
sind an die Minoralöhlfabrik Drohobyc 476 Zisternen, an 
die Galícia A.-G. 616 Zisterne und an die Ausztria A.-G. 
254. Zisternen angegeben worden. Die Gesamtexpedition 
blieb im August mit 690') Zisternen gegen der Vormonat 
um 1508 Zisternen Zurück, fn Schodnica wurden im Au
gust 191 (193) Zisternen, iiv Urycz 78 (76) Zisternen Erdölil 
gewonnen. Die Galizische Naphta-Bergbau A.-G. bean
tragt ein Erhöhung des Aktienkapitals von 9 auf 12 Milli
onen Kronen. I das rationelle Arbeiten im Bohrbe- 
trieb sicherzustcllen. wird auf den einzelnen Gruben dne 
Rationierung des vorhandenen Bohrmaterials durchgeführt. 
Leider ist ein Nachlassen der Bohrtätigkeit zu verzeichnen.

Ha érdeklődik, ka rendel, 
hivatkozzék „A Bányádra.
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