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Az osztalék korlátozása.
Lapunk negyedik számában foglalkoztunk azzal 

a január hó 14-én kibocsátott kormányrendelettel, 
amely a részvénytársaságok és szövetkezetek köz
gyűlésének elhalasztásáról és a mérlegkészítésről 
rendelkezik és magában foglalja azt az intézkedést 
is, hogy az értékpapírok milyen árfolyammal veen
dők föl a mérlegbe.

Hogy gazdasági életünket a háború folytán be
állott bizonyos veszélyektől megóvjuk, erre a rende
letre föltétlenül szükségünk volt.

A rendeletben semmiféle intézkedés nem történt 
a részvénytársaságok osztalékára vonatkozólag. Köz
tudomású, hogy az osztalék fizetésére vonatkozólag 
vezető pénzügyi köreinkben meglehetősen ellentétes 
vélemények uralkodtak.

Az ellentétes nézetek két felfogásban nyilvánul
tak meg.

Az egyik felfogás az volt, hogy az osztalékot, 
amelyet a részvényesek megkerestek, ki kell adni 
minden korlátozás nélkül.

A másik nézet szerint az osztalékot, tekintettel 
a háborús állapotra, tetemesen redukálni kell.

Az első csoportba tartozók azzal érveltek, hogy 
a megkeresett osztalékot ki kell adni már csak azért 
is, mert a moratórium következtében és a hitelezés 
megszorítása miatt a közforgalomtól amúgy is tete
mes készpénz vonatott el. A másik nézeten levők 
azzal támogatták felfogásukat, hogy a részvénytársa
ságoknak nagyobb pénzkészletre van szükségük, 
mint békeidőben és az igazgatóság tulajdonképpen 
a részvényesek jövendő érdekeit védi akkor, amikor 
a bizonytalan időben a tartaléktőkét igyekszik az 
osztalék korlátozásával is növelni.

, A két csoport között meglehetős éles és áthidal
hatatlannak látszó ellentétek voltak. Már-már azt 
lehetett' hinni, hogy a két csoport között a békés 
megegyezés lehetetlen, a kormány közbelépésére 
lesz szükség s a fizetendő osztalék nagyságéit kor
mányrendelettel kell megállapítani.

Említett cikkünkben azt az óhajunkat fejeztük 
ki, hogy az érdekeltek állapodjanak meg kényszerítő 
kormányrendelet nélkül. Közmegnyugvással találko
zott tehát a vezető pénzügyi köröknek az osztalék 
korlátozására vonatkozó, egyöntetű megállapodása.

Ennek megfelelőleg nagy pénzintézeteink az 
üzleti év eredményétől eltérőleg, többé-kevésbbé le
szállított osztalékot fognak fizetni. A vidéki pénz

intézetek olyan megállapodást kötöttek, hogy amely 
intézet jó üzleti eredménnyel zárta az évet és meg
felelő mobilizálható vagyonnal rendelkezik, az az 
osztalékot 25%-kal redukálja, azok az intézetek 
pedig, amelyek nincsenek ilyen kedvező helyzetben, 
az osztalékot még nagyobb százalékkal is alább 
szállíthatják.

Jóllehet bánya- cs kohóvállalataink legnagyobb 
része nincsen összefüggésben részénytőkéjét tekintve 
pénzintézettel, mindazonáltal az egész gazdasági 
életünkre kiható ezen megállapodás alól nem von
hatják ki magukat.

Ennek megfelelőleg, amint az már nyilvános
ságra jutott, még a tekintélyesebb és minden tekin
tetben konszolidált bánya- és kohóvállalataink is 
leszállítják a múlt évi osztalékot.

Az osztalék legnagyobb leszállítása részvényen
ként hat korona, a legkisebb leszállítás pedig két 
koronát teszen ki.

Az osztalék leszállítás e vállalatainknál azért is 
indokolt, mert a nehéz pénzviszonyok között ezek a 
vállalataink a rendesnél sokkal jobban rá vannak 
utalva tartalékaikra. Azt növelni tehát a legnagyobb 
mértékben indokolt.

Igen sok vállalatot nagymérvű beruházások kö
zepette ért a háborúval járó válság. Ezekre a be
ruházásokra amíg más források meg nem nyílnak, 
fokozottabb mértékben kell igénybe venni a vállalat 
pénzkészletet.

Ha most jövőbe tekintünk, a béke beálltával 
a nagyobb ipari és gazdasági föllendülés e vállala
tainkat is nagyobbarányu befektetésekre fogja kény
szeríteni. A pénz után a kereslet olyan nagy lesz, 
hogy előreláthatólag a kamatláb fel fog szökni. 
Azért ebből a szempontból is helyes, ha vállalataink 
kellő tartalékkal rendelkeznek és szükségleteiket 
rezervált pénzkészletükből lesznek képesek fedezni.

Ezeket szempontokat mérlegelve, a részvé
nyesek bizonyára megnyugvással fogadják bánya- és 
kohóvállalataink osztalékának korlátozását. A válla
latok jól felfogott érdeke szól az osztalék mérsékelt 
korlátozása mellett.

Az osztalék leszállítást a részvényesek többsége 
már csak azért is megnyugvással fogadhatja, mert 
részvényeiket a kibocsátási áron, vagy ahhoz közel
álló árfolyamon szerezték meg, tehát befektetett 
pénzükre még az így redukált osztalék is tisztessé
ges kam at. . .
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5* HAZAI HÍREK.
Halálozás. Ismét eggyel szaporodott azoknak a 

Miseinknek száma, akik nemzetünk gigászi küzdel
mében életüket áldozták föl.

Őszinte, mély részvéttel adjuk tudtára olvasó 
közönségünknek, hogy Kachelmann Oszkár, gépész- 
mérnök, Barsvármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja, a Kachehnann Károly és Fia gépgyár és vas
öntöde cég társtulajdonosa és társfonöke a déli harc
téren a királyért és hazáért folytatott hősi küzdel
mében szerzett súlyos betegségében január hó 16-án 
délután két órakor Rumán, a tábori kórházban, te
vékeny életének 33-ik évében elhunyt. A megboldo
gult egyike volt azon keveseknek, akik tehetséggel 
és anyagi lehetőséggel megáldva fáradhatatlan tevé
kenységet fejtenek ki bányászati gépiparunk felvirá
goztatása érdekében. Rövid életét áldásos és köz- 
becsülést érdemlő, ernyedetlen munkában töltötte. 
Nemes, nagyratörekvő lelke és szakmája iránti rajongó 
szeretete gyárának fáradhatatlan fejlesztőjévé és széles- 
Iátkörü, buzgó vezetőjévé avatta. Ebben az ériékes, 
közhasznú munkájában a hazai iparnak volt az el
hunyt a legszebb reményekre jogosító zászlóvivője. 
A boldogult földia maradványait Vihnyén, a család 
sírboltjában helyezték örök nyugalomra.

Kachelmann Oszkár elhunytét nemcsak a Ka- 
chelmann Károly és Fia cég gyászolja mély fájda
lommal, hanem bányász és kohász szakközönségünk 
is, mert benne egyik legértékesebb, fiatal tagját vesz
tette e!. Kegyeletes emléke a boldogultnak barátai, 
ismerősei, üzletfelei és szaktársai között feledhetet
len marad.

Hőseink. M eghalt: Potocsni András, a m. kir. 
bányakincstár csefneki bányászatának volt bánya
munkása az északi harctéren történt súlyos sebesü
lése következtében a mährisch-osztraui katonai kór
házban. — Benedek Dénes alsósajói kült. felvigyázó- 
hadnagy.

Hadiszolgálat alatt megbetegedett: Heutschek 
Róbert alsószalánki szám vezető és Wertien László 
ugyanottani bányafelőr, Szakács József alsósajói 
bányamunkás.

Hadifogságba került: Szfaniszlav Illés iucia 
bányai bm. Galíciában. Márkus Károly oláhpataki 
térmester Galíciában.

Megsebesülés és felgyógyulás után ismét hadba- 
vonutíak: A Hernádvölgyi vasipar r.-t. alsószalánki 
bányaüzeme szolgálatában állott Tóth Lajos, Vit- 
kovszki Gáspár, Tanczer Samu, ychustrik István, 
Kovács Ferenc, Sajti István, Lázár Sándor, Zakutni 
János, Slevenszki Ágost, Cservenszki Bruno, Horváth 
János és Altznauer Mihály. Az abrudbányai kincstári 
bányaüzem szolgálatában állott Bengya Romulus, 
Bala Péter, Csora Tamás, Koroi Ábrahám, Napó 
Miklós, Rácz László, Rád Gábor, bőit Miklós és 
Vésza György bányamunkások. Dékány Imre építész 
petrozsényi bányamüvektől. Ganl Ferenc petrozsényi 
aknász. Távoly Károly petrozsényi szállásmester.

Felhívás a „Vörös Félhold“ érdekében A háború k i
törése óta egyre súlyosabb terhek hárulnak a dolgozó 
társadalomra. Megelégedéssel lehet konstatálni, hogy 
mindenki lelkes önfeláldozással teszi meg1 kötelességét 
a köz érdekében, ami természetes, mert hiszen a most 
folyó nagy küzdelem tulajdonkópen egész cxisztenciánk- 
ért folyik. Azzal is tisztában kell lennünk azonban, hogy 
a háború diadalmas befejezése nemzeti létünk meg-
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erősítésével és aspirációink eredményes teljesülésével 
egyértelmű.

Azok, akiket hivatásuk vagy koruk a hactérre 
szólított, legfőbb javukat, egészségüket, sőt életüket 
á’dozzák ériünk, az itthon maradottakra és dolgozókra 
pedi* eddig nem hárult egyéb áldozat, mint az, hogy 
a háború hajainak és csapásainak némi enyhítését 
anyagi hozzájárulással tesszlik elviselhetővé.

Nincs jogunk és nincs okunk tehát panaszkodni 
még* akkor sem, hogy ha ezek az anyagi áldozatok túl 
mennének azokon a határokon, amelyekre normális 
viszonyok között alig volnánk képesek. Nincs okunk 
és jogunk panaszkodni azért sem, mert hiszen a eél, 
amelynek kiküzdéseért vállvetve kell küzdenünk. közös 
cél és valóban szent cél mindannyiunkra nézve.

Ezt érezte meg  az egész magyar társadalom, 
amidőn a háború legsúlyosabb pillanataiban Török
ország elhatározta, hogy ellenségeink ellen szinten  
harcba száll, hogy a közös cél kivívása és biztosítása 
érdekében velünk egyesüljön.

Törökország ezen lépésének és végtelen nagy 
örömet keltő elhatározásának nemcsak politikai, hanem 
különösen Magyarország szempontjából, nagy gazda- 
ági és kulturális jelentősége is van. Mindannyian 

tisztában lehetünk azzal, hogy háború diadalmas 
befejezése végre teljesen kitárja e-'ő tűink a Kelet ka
puit, amelyen át legnagyobb államférfiaink véleménye 
szerií.t nemzetközi helyzetünk megerősödésének és 
ezáltal nemzeti törekvéseink valósulásának legbiztosabb 
útja vezet.

Mindezektől eltekintve, azon rokoni kapocs és év
százados barátság, amely köztünk és Törökország kö- 

’jtt fennáll, sőt tovább megyünk, az az érzelmi közös
ség, aiuclv közös gazdasági és kulturális céljaink mag
valósításának legfontosabb tényezője, valósággal elemi 
kötelességünkké teszi, hogy e végtelenül súlyos napok
ban szervesen kapcsolódjék a magyar társadalo! fali
hoz a humanitárius intézményhez, amely Törökország
ban van hivatva a háború borzalmas sebeit é* csa
pásait enyhíteni.

Az ily irányban megindult és gyönyörűen fejlődő 
mozgalmat megértéssel és örömmel karolta fel a magyar 
társadalom. Hogy pedig oz az akció minél szélesebi) 
rétegekre legyen kiterjeszthető, azzal a kéréssel for
dulunk lapunk olvasóihoz, hogy a Vörös Félhold ré 
szére juttassák el hozzánk adományukat, melyet nyil
vánosan nyugtázunk és rendeltetési helyére juttatunk. 
Alig szükséges hangsúlyoznunk, hogy legkisebb ado
mányt is őszinte örömmel és meleg szeretettel 
fogadunk.

ipari motorok nyersolajszükséglete. A kereskedelem
ügyi miniszter az ipari motorok nyersolajsz kségletét 
óhajtván biztosítani, amely ügyben már egyesületünk 
is intézett felterjesztést a miniszter úrhoz, felhívta a 
kereskedelmi és iparkamarákat, hogy sürgősen írják 
össze a nyersolajmótorok tulajdonosait, a motorok ló 
erő számát, azoknak havi olajszükségletét, valamint 
a meglevő olajkészleteket métormá'sákbaii és állapít
sák m~g, hogy a hadügyminisztérium által történt 
lefoglalás óta mikor és mily mennyiségben kaptak 
nyersolajat, mily munkákkal foglalkozik az egyes gyár 
vagy üzem és van-e katonai vagy közszáílitása, ha 
igen, milyen természetű. A kamarák most vették mun
kába a miniszter ur felhívásának elintézését.

Közgyűlések. A Korláti Bazaltbánya Részvény- 
társaság február hó 16-án fogja az intézet helyiségé-
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ben 15. évi rendes közgyűlését megtartani. Mérleg
szám! a. Vagyon 1. Ingatlanok és építmények 319 621 
K 91 f. 2. Korláti birtok 344.190 K. 3. Iparvasutak ós 
berendezések 250 724 K 02 f. 4. Szerszámod és fel 
szerelések 266.865 K 81 f. 5. Használati anya go Is 
39.240 K 72 f. 6 . Kőkészletek 330.939 K 95 f. 7 Pénz
tárkészlet és takarékbetétek 81,462 K 05 f. 8 . Érték- 
papírok 29.135 K. 9. Követelések hatóságoknál 44.969 
K 70 f. 10. Követelések magáno oknál 20.943 K 44 f. 
Összesen 1,728.092 K 60 f. Teher 1. Részvénytőke 
340,OÜO K. 2. Általános tartalékalap GO.OOO K. Érték
csökkenési alap 996.969 K 33 f. 4. Ili telezők 5477 K
71 f. Korláti birtok vételárhátraléka 284.799 K 84 f. 
Hí. Átoöflöti tételek 25.761 K 37 f. 7. Tiszta nyereség 
1&084 K  35 f. Összesen 1,728.092 K 60 f. ” „Nap
fény* gázvilégitási vállalat rés ívóny társaság február 
14-én fogja megtartani III. évi rendes közgyűlését. 
Mérlegszámlája. Vagyon ; Részvényesek 0300 K. Pénz
tár 1299 K 57 f. Berendezés 585 K 82 f. Adósok 
14 705 K 99 f. Váltók 349 K 83 f. Szabadalom 740 K. 
Tartalékalap 367 K 73 f. Összesen 24.704 K 94 f. 
Teher:  Részvénytőke 15.000 K. Tartalékalap 1427 K. 
Hitelezők 8277 K 94 f. Összesen 24 704 K 94 f Vesz
teség : Költségek 24/.040 K 97 f. Jutalék 2377 K 80 f. 
Adó 501 K. Összesen 27.519 K 77 f. Nyereség  Áru- 
számlán 27.101 K 72 f. Diszkonté 50 K 32 f. Xaitalék- 
alap 367 K 73 f. Összesen 27.519 K 77 f’. Wor- 
thington Szivattyugép r.-t február 25 én tartja meg
II.rendes közgyűlését. — A Magyar Villamosspgi Rész- 
vénytár^u^t  'február 16-án fogja megtartani rendkívüli 
közgyűlését.

Cégjegyzési hírek, Magyar általános gépgyár r.-t 
főtelep: Budapest. Fejes Jenő társasági tisztviselőnek 
a „per procura“ toldattal való alapszabá'yszei ü cég
jegyzési jogosultsága bejegyeztetett. — Kö- és U 'iü ü - 
bánya r. t., főtelep : Budapest Az 1914. évi december 
hő 29. napján tartott rendes közgyűlésnek az a hatá
rozata, mely s* érint 2000 darab egyenként 200 korona 
névértékű eddig kibocsájcott társulati részvény mind
egyikének 50 korona né vérték re való lebélyegzést.' 
által az alaptőke 300.000 koronával leszáll itta tolt, be
jegyeztelek. — Budapesti ásványolajgyár r. t. A 
1914. évi október hó 6. napján tartott rendes közgyi> 
lésnek az a határozata, mely szerint a 12.500 darab 
egyenként 200 korona névértékű eddig kibocsájtott 
társulati részvény mindegyike né vértékének 10 korona 
névértékre leendő lebélyegzése által az alaptőke

2,375.000 koronával leszállittatott, továbbá az ekképen 
10 koronára lebélyegzett minden 20 darab részvény 
egy darab 200 korona névértékű részvényre egyesitto- 
tott, végiil az ilyképpen leszállított alaptőke 4375 da
rab egyenként 200 korona névértékű bemutatóra szóló 
uj részvény ki bo csajtás a által 875.000 koronával föl
emel ’otett, bejegyeztetett. Rapp-romhányi kőszén- 
bánya /’.-í., főtelep Budapest. Sebestyén  Artúr, Béky  
Béla, László Arnold dr. és Fehérváry  Kálmán dr. 
igazgatósági tagoknak ebbeli minőségük és cégjegy
zési jogosultságuk bejegyez'otett, továbbá Pallos Ig 
nác, Baseli Miksa. Havas Gyula és Török  Zoltán 
igazgatósági tagok obbeli minő égük nők és cégj gy- 
zési jogosultságuknak megszűnése bejegyeztetett.

A Salgótarjánt Köszénbanya Részvénytársaság
igazgatóságának január 30-án tartott ülésében meg
vizsgálták és megállapították az 1914. évi zárószám 
adásokat és elhatározták, hogy a február 20-ára 
egybehívandó közgyűlés elé azt az indítványt ter
jesztik, hogy a kivételes viszonyokra való tekintettel 
eszközölt "jelentékeny leírás és tartalékolás levonása 
után fennmaradó tiszta nyereségből az értékcsökke
nés tartalékalapjának javára 1,200.000 korona, a 
rendes tartalékalap gyarapítására 400.000 korona, a 
tisztviselői nyugdíjalap céljára CO.OOO korona, a társ - 
pénztárak javára 215.000 korona, a Chorin Ferenc 
dr munkásgyermekeket segitőalap céljára 25.000 ko
ronát fordítson és részvényenként 32 korona oszta
lékot állapítson meg. Az igazgatóság ez ülésén 
Reimcmn Ernő dr. cégvezetőt igazgató-helyettessé 
nevezték ki. Lawner Károly, Haris Jenő, Lemberget 
József főtisztviselőket pedig a cégvezető-jogosultság- 
gal ruházta föl.

Gyárosok tanácskozása A Magyar Gyáriparosok 
Országos Szövetsége ügyvivő igazgatósága január hó
28-án Chorin Ferenc dr. ehr) kié bével ülést tartott* 
amelyen Gratz Gusztáv dr. iigyvezotő-igazgató jelentést 
tett az elmúlt héten Boriin bei lőtt tanulmány útjáról. 
A német fővárosban személyesen érintkezőit a német- 
országi nagyipari érdekképviseletek vezető tényezőivel 
és a velük folytatott megbeszélésekből azt a benyo
mást nyerte, hogy Németországban behatóan fog
lalkoznak ugyan Ausztria-Magyarországgal való 
gí -ági viszony mikénti alakulásának kérdésével, 
hogy azonbí a komoly gazdasági körök a vámuniót 
és szabad forgalmat Németország és a monarchia kö
zött ez idő szerint ott sern tartják kívánatosnak. Az 
ügyvivő-igazgatóság* azután behatóan foglalkozott a
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hadseregszállitások és a nyersanyag beszerzés kérdé
sével. Az ügyvivő-igazgató azután jelentést tett azok
ról a tárgyalásokról, amelyek a Szövetségben az érde
kelt iparágak képviselőinek bevonásával a fémok 
rekvhálásának kérdésében folytak. Tudói ásni volté az 
igazgatóság, hogy a Szövetség fel erjesztéssel fordult 
az igazságügyminiszterhez, úgyszintén felterjesztésben 
arra kérte a kereskedelmi minisztert, hogy a gyára! 
által a katonaság részére rekvirált lovak helyett be 
szerzett lóanyag, amelyre a gyáraknak föltétlenül 
szükségük van, a gyáraknak meghagy assék. Végül el
határozni az igazgatóság, hogy a kölcsönbér ellenében 
rekvirált jármüvek értékének kifizetése érdekében fel- 
terjesztéssel fordul a kormányhoz.

Büntető határozat. 1914. évi 2641. szám. Miután a 
Korábiai Szt. Todor la Stenueza cégii b invatár*ulat 
részvényesti 1913. évi 3767. szánni azon itteni ren
deletnek, hogy a bányatársulatnak Alsófehérmegyében, 
vere.'pataki járásban, Bucsony község határában fekvő, 
a bányató ckkönyv V kötet I. lész 56. lapján nyiván- 
tartoit, Theodori védnévvel adomá ivo 'ou  803*614 m- 
terüMii k ishatlrt helyezzék üzembe és igazgatóválasz
tás iránt intézkedjenek, eleget i.em tettek, nevezeti, 
bányatársulat az általános bányatörvény 243—244. § ai 
alapján 20 korona másodfokú pénzbírsággal fenyit- 
te tií meg, amely harminc na}) alatt az abrudbányai 
ni agyar királyi bánya biztosságnál befizetendő.

Egyúttal újból föl hivatnak a fent nevezett bánva- 
társulat részvényesei úgymint Jánk  Sár, d ni, Ini Macáiig 
Bolonducz Györgye, BoJonducz Todor, Jánk  Jnon, I r i 
náié Siiijion, Czandrcu Mihály, Kozma Simion, Jánk  
Györgye, Bogdán Juon Kozma Oavrilla és t-zek eset
leges jogutódai, hogy az általános bányatörvény .170. 
és 174. £-ai értelmében jelen felhívásnak a .Budapesti 
Közlönyben11 történt közzétételétől számított hatvan 
nap alatt a bányaüzemet indítsák meg, az ennek meg
történtéről szóló, valami it az eddigi üzcmhanyagolást 
is igazoló jelentést is terjesszék be vagy pedig Jiá az 
üzembevételnek fontos akadályok állanak útjában, azok 
tüzetes előadás me’ett az általános bányatörvény 182. § a 
értelmében az abrudbányai magyar királyi bánya
biztosságnál szünetelés! engedélyért folyamodj uak, 
továbbá, fenti határidőn belül igazgatóválasztás iránt 
intézkedjenek, mert különben az általános bányatörvény 
243. és 244. § ai alapján a bányajogositványok elvonása 
fog kimondatni. Zaíatna, 1914. évi julius hó 24-én. 
Magyar királyi Banyakapitányság,

A Magyar Fegyver- és Gépgyár kibővítése. A
fegyvergyár ismét 7000 négyszögöllel egészíti ki 
gyártelepét. A főváros közgyűlése ölenkint 40 koro 
nával engedte át a szükségelt területet.

Uj vasszerkezeti vállalat. Fleischm&nn Gyula VI., 
Jász utca 118. sz. alatt lakatosáru és vasszerkezeti 
telepet létesített.

Szénbehozatal a fővárosba. Az á'Iam vasutak igaz
gatósága közli, hogy a múlt hét folyamán az összes 
budapesti állomásokra az önkezelési célokat szolgáló 
küldeményeken kívül vasúton és vizen 43.261 méter
mázsa idegen és 50.640 kocsi hazai szén érkezett.

A Skoda müvek osztaléka. A fegyver- és töltény- 
gyárak üzletmenete kitűnő konjunktúrát biztosított a 
Skoda-gyárnak is. Bécsi finánckörökben egyelőre még 
sem várnak a tavalyinál nagyobb osztalékot, sőt a múlt
ban fizetett 30 korona dividenda esetleges csökken
tésével is számolnak s lehetségesnek tartják, hogy 
az igazgatóság bő tartalékolás mellett egyelőre csak 
részlet-osztalékot fizet.

A galíciai sóbányák. Mint bennünket értesítenek, a 
wielickai és bochniai sóbányákban ismét megindult a 
munka. Hogy a munkabeszüntetés folytán csökkent 
termelést minél jobban fokozzák, a" sóbányákban 
éjjel-nappal dolgoznak.
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DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

„Vulkan‘: Maschinenfabriks Aktiengesellschaft. Der
Verwaltungsrat der Vulkan“ Maschinenfabriks-Aktien
gesellschaft wird in der Ende dieses Monats statt* 
findenden Generalversammlung die Ausschüttung 
einer oprozentigen Dividende, gegen 41/- Prozent 
vorschlagen.

Die ungarische Nägel- und Metallindustrie-A.-G welche 
im Jahre 1912 mit eine: Grundkapital von 30.000 K 
(davon eingezahlt 30V) gegründet wurde, weist in ihrer 
ersten am 31. Dezember 1913 abgeschlossenen Bilanz 
einen 'Inst von 2083 K aas. An Gläubige schulde 
die Fi r. na ^80^ K.

Die Ungarische Karpathen Petroleum-A. G. einem 
Aktienkapital von 5 5 Millionen Kronen, wovon noch 
1,305.48; Krone Vorjahre 2,692.800 Kronen) noch 
nicht ahlt. )is jetzt für Bohrungen 2,203 9'-
Kronen \ 965.955 Kronen) vcrausg;
worin 239.492 Kronen Vorjahre 110.348 Kronen) 
für hohrrohre d 95 975 Kronen (im Vorjahre 
'5.630 Kronen) andere Matéria ion lich t inbegriffen 

sind. Lnmobiiienbesitz ist 30 Kronen
Vorjü 65.039 Kronen), die Gerechtsame 1,100.000

Kronen.
Die Kupferprodukcion in Österreich. Im .Jahre 1913 

in ganz Österreich standen von 32 ( nternehmungen 
auf Kupfererze 10 mit 26 Aufsehern und 753 Arbeitern 
im Betriebe. Gewinnung an Kupfererzen belief
sich 163.531 ([ im Gesamtwerte von 1,542.29«) K 
2um Durchschnittswerte eines q von 9 K 43 h. An 
dieser Tesamfproduktion, wolche gegenüber dem Jahre 
1912 eine Annáimé von 5*76ü/o aufweist, waren die 
staatlichen Bergbaue mit 2 3 6 fl/o, die privaten mit 
97‘(>4üo (gegen 0‘90°o beziehungsweise 99 10° be
teiligt. ln de i Kupferhütten -wurden m ganzen 
36.845 "h 20 52öoj metallischen Kupfers im Gesamt
werte ’on 5.988 409 K zu dem Durchschnittswerte 
eines f| von 162 K 48 h. erzeugt. An dieser Gewin
nung w n’en staatliche Betriebe mit 3*15°  ̂ und private 
m i t 96 850 1 e ‘ e ' 1 i •_> t. A n Xe b e n prod u k ten w i i rden n eb sn 
Kupferstein und Kupferspeise (siche R. B. A. Bezirk 
Prag) in den der b rgbehördiieheu Aufsicht unter
stehenden Kupferhütten mit den dortsei bst beschäftig
ten Arbeitern 8966 q Kupfervitriol im Gesamt werte 
von 514.970 K zu dem Durchschnittswerte eines >[ von 
57 K 43 h gewonnen. Hiervon entfallen 95 3b" (die 
gesamte Erzeugung Tirols) a u f  die staatlichen und 
4-64”.'o idie gesamte Erzeugung Salzburgs) auf die 
privaten Betriebe.
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