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Bányaműhöz tartozó fölszini alkatrészek 
fölveendök-e a közönséges telekkönyvekbe 
és az ily tárgyú telekkönyvek mikép 

vezetendök ?
A bányám [ivek fölszini alkatrészei az illető köz

ség1 telekkönyvi betéteiben külön telekkönyvi jószág- 
testképeu veendők föl még' akkor is, ha eddig hely
színelve és a közönséges telekkönyvekbe főivé ve nem 
voltak, fia azonban akár a tolekkönyvből, akár vala
mely érdekelt fél által bemutatott bányatelekkönyvi 
hiteles kivonatból kitűnik az a minőség, mely szerint az 
ingatlan valamely bányajogositvv alkatrészét képezi 
ugy a betét II lapján az alános örvény
119. §-ban megállapított jogkövetkezmény megóvás* 
végett, külön télelszám alatt följegyzendő, hogy mely 
részletek azok, molyok a hány átélek könyv ben is elő 
fordulnak é3 a bányamű alkatrészét képezik.

A följegy zés, ha a telekkönyvben az emll v.t in illő
ség már föl volt tüntetve, önnek a föltűnt elésnek rajig- 
sorzatát nyeri ha pedig a tartozék minőségének ujabb 
igazolása alapján történik, az e tárgyban fölvett jegyző
könyv beiktatásának rangsorozatában foganatosí
tandó.

Az általános bányatörvény 117— 12(.L £-ai mutatják, 
hogy a 19665,1893. sz. I. M. rendelettel közzétett uta
sítás 20. §. (4. pont) és 128. §. (5. pont) intézkedés 
nem képeznek valamely újítást, liánét ,gy már fönn
álló jogszabály alkalmazását és az egyöntetű eljárás 
meggy ökeresilését célozzák, nehogy telekkönyvi be
tétek szerkesztésénél azon visszásság ismétlődjék, 
mely a helyszínelésnél gyakori volt, t. hogy 
bányamű felszíni alkatrészoi néha a közönséges tel ok- 
könyvbe is fölvétettek, legtöbb esetben pedig 
fölvétel elmaradt.

Azon rendelkezés*, hogy a bányamű fölszini alkat
részei a közönséges telekkönyvekbe is fölvétessenek, 
fontos okok indokolják, novozetesen

a) A bányatelekkönyvokbe a felszíni alkatrészek 
az általános bányatörvény 117. §. rendelkezéseihez ké
pest nem iktattattak be mindig, sőt amennyiben a hely
színelés alkalmával igen gyakran a közönséges telek- 
könyvbe való fölvételük is elmaradt, gyakori az az 
eset, hogy a bányamű felszíni területei — sem a bánya- 
lelekkönyvben, sem a közönséges lelekkönyvben elő 
■nem fordulnak, minélfogva a közforgalomból ki vannak 
küszöbölve.

b) Aniennyil.)'. 
te és a telekk' 
lését célozza, eze 
letek, amelyek 
tolekkönvvekbe

l^sr; \ \ [ \ .  t-e  az öőkaiasz- 
közötl tel. je- összhang zás léte* 
szűkségii, hogy mindazon te 

ókai ászt erben fölvevő vannak 
"öl le 'k véve. már a

bányamüvek felszí ni ajka :'_szeí az adókataszterben 
mindig benn foglaltatnak.

c) Bármely bánya miivé... üzeme, ogy 
sok miatt ha beszüntet- étik, esetben beáll auní. 
szükségessége, hogy a bányaműhöz tartozó felszíni 
ingatlanok forgalomba kerüljenek és >zen célból to
vábbra is a közönséges telekkönyvekben vezettessenek.

Végül, mert ‘‘élszerűnek látszik, hogy b* 
telekkönyvek As a bányamű felszíni alkatrészeiről sze 
készlett közönség te kkönyvek kapcsolatba hozas
sanak aképpen. , \yikben a másikraj mint kiegé
szítő részro tö ’iivatkozás.

A ;3ólat.bán joleznün.
hogy a közönsége telek könyv ben fölvett bányamű 
tartozó ingatlanokra dologi jogok be
je le z h e te k  addig, ingatlanok a bánva mi
‘óljaira szolgálnak. más szó\ al azt jelenti? hogy 

oly ingatlanok r ti. a k ö , ö n s é ge s tol ok kö n v v «...
valamoly bányamű ka trészé ül 'annak jelölve, c r f 
tulajdoni lapra, a toh-.T lapra vonatkozólag a telek
könyvi hatóság 'zéseket d nem rondőlhet. >rt 

bái í y ate 1 e k k«... ■ s z k o z ölt b ej egy zések ki' 
hány* catrés kép. azon fölszini 

árgyakra küzönséges tolokk(íny\ el:be 
vannak fölvéve, ha *an közönséges telekkönyvber 

bányaműhöz -aló tartozóság följegyozve Meg* 
említendő, hogv a bányaműhöz \ aló tartozóságra vonat
kozó följegyzést telekkön hatóság a közönség-, 
telekkönyvekben -sak a bányahatóság jgke 
alapján rendelheti el és viszont ezen föl jegyzést esa 
a bányahatóság türülhoti ki, tovt 
hogy ezen följegyé.. törlése után a telek könyv 
vábbra minden telekkönyvi ronriclet 
része és az ciegészítő szabályok szerint 
tendők.

0miitést az is, hogy ha valamoly bányamű
vagy a fölszini ingatlanoknak bányamű üzleté való 
rend ol tété.se megszűnik, kit te les a bányahatóság a IV. 
s z i n i í n g a ti a n o k a t bányatél ekkö n y v b e n a bányám utó 
azonnal elválasztani a telekkönyvi hatóságot meg
keresni, hogy a közönséges telekkönyvekben a bánya
műhöz való tartozőságra vonatkozó följ ogy zés törül - 
tessék )s a közönsé telekkönyv ben a
tulajdoni lap lap ugy egészittossék ki, amint
azt a bányatelekké) yvben előforduló érvényes bejogy-
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zé3ek követelik, t. i. átvezetendők a tulajdonos neve 
és a tulajdonos személyére vagy a tulajdonjog kor
látozására vonatkozó följegyzések, továbbá a terhek, 
amennyiben a közönséges telekkönyvben a telekkönyvi 
rendelet szabályai szerint helyet foglalhatnak.

A második magyar hadikölcsön.
A hosszan elhúzódó háború szükségessé teszi, 

hogy a hadi szükségletek zavartalan ellátása céljából 
uj hadikölcsön bocsáttassék ki. E szükségletek fede
zésére a pénzügyminiszter az első hadikölcsön címle
teinek megfelő, 6%-kal kamatozó járadékkölcsön-köt- 
vényeket és ezzel egyidejűleg 5Vi0/o-os járadékkölcsön- 
kötvényeket bocsát nyilvános aláírásra. A pénzügy
miniszter tehát ezúttal is közvetlenül fordul a közön
séghez, mint ez legutóbb a Német-birodalomban is 
történt és a kibocsátás összege a nyilvános aláírás 
eredménye alapján fog megállapítást nyerni.

Az aláírás folyó évi május 12 tol 26ig bezárólag tar- 
tatik.

Aláírási helyekül szolgálnak: a magyar korona 
országai területén levő összes kir. állam pénz tárak: és 
adóhivatalok, a m. kir. postatakarékpénztár köz veti tő 
hivatalai, az Oszt rák-magyar bank budapesti főinté
zete, valamint a magyar korona országai, továbbá 
Bosznia és Hercegovina területén levő fiókjai, az 1808: 
XXIII. t.-c. alapján alakult Országos Központi Hitel' 
szövetkezet,

a Magyar Általános Hitelbank, 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyosület, 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, 
a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank, 
az Angol*Oszrák Bank budapesti fióktelepo, 
a Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság, 
a Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálog

kölcsön Részvénytársaság, 
a Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár Részvéiiy- 

t ársaság,
az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár, 
az Első Magyar Iparbank, 
a Hazai Bank Részvénytársaság, 
a „ Her m es H Magyar Általános Váltó üzlet Rész

vénytársaság,
a Kisbirtokosok Országos Föl din teli ntézote, 
a Magyar Agrár- és Járadék bank Részvénytár

saság,
a Magyar Általános Takarékpénztár Részvény

társaság,
a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság, 
a Magyar Földhitelintézet, 
a Magyar Jelzálog Hitelbank, 
a Magyar Kereskedelmi Hitelbank Részvényt* 

saság,
a Magyar Országos Központi Takarékpénztár, 
a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálog- 

bankja mint részvénytársaság,
a w\íe rcu ru váltóüzleti részvénytársaság, 
a Nemzeti Takarékpénztár és Bank Részvény- 

társaság és
a W iener Bank-Ver ein magyarországi lióktelepe 

budapesti.intézetek és ezeknek Összes budapesti és 
vidéki fiókjai; valamint

az Első Horvát Takarékpénztár, 
a Horvát Általános Hitelbank Részvénytársaság, 
a Horvát Leszámítoló Bank és 
a H orvát Szlavón Országos Jelzálogbank zagrebi 

intézetek, továbbá
a Privilegirte Landesbank für Bosnien és H er

cegovina és
a Privilegirte Agrár- und Kommerzial-Bank für 

Bosnien und Hercegovina cimü sarajevói intézetek, 
végül

a fölsorolt budapesti és zagrebi intézetek által a 
m, kir. pénzügyminisztérium jóváhagyásával felhatal
mazott és esetről-esetre az illető intézet székhelyén 
megfelelően közhírré teendő intézetek,

A kibocsátásra kerülő és 6°/o-kal kamatozó kölcsön- 
kötvóny aláírási ára minden 100 korona névértékért:

a) Ha az aláíráskor az egész aláirt összeg be* 
fizettetik, 97 K 50 f-ben ;

b) ha pedig az alább ismertetendő kedvezményes 
{részletekben történő) fíze'ési módozat vétetik igénybe, 
98 K*ban állapíttatott meg.

Az 5V*°,n-kal kamatozó kölcsönkölvény aláírási 
ára minden 100 K névértékért:

a) ha az aláíráskor az egész aláirt összeg befizet
tetik 90 K 80 .f-ben ;

b) ha pedig kedvezményes (részletekben történő) 
fizetési módozat vétetik igénybe, 91 K 20 f-ben állapít
tatott meg.

A 6°/o-os kölcsönnel a legkisebb jegyezhető összeg 
50 K, az uVaVo-os kölcsönnél 100 K.

Á második hadikölcsön 6°/o*os typusu kötvényei
1915 május 1-től kezdődőleg és minden év május 1 -én 
és november 1-én lojáró utólagos részletekben kama
toznak, tehát az olső szelvény 1915 november 1-én 
esedékes. A folyó évi május hó 1-től az aláírás nap
jáig járó folyó kamatokat azonban az aláírónak nem 
keil megtérítenie.

Az 5 1.2%-os typusu kötvények pedig 1915 junius 
1-től kezdődőleg és minden év junius 1-én és december
1-én lejáró félévi utólagos részletekben kamatoznak. 
A kamatfizetés folyó évi junius 1-ével kezdődik, tehát 
az első szelvény folyó évi december 1-én esedékes.

Mindkét typusu köt vény ro az aláirt összegek az 
aláírási helynél fizetendők be és az aláírási áron fölül 
az aláíróval szemben sem folyókámat, sem jutalék fel
számításának helye nincs.

Ha az aláirt összeg 100 K-át meg nem halad, az 
aláírás alkalmával az egész aláirt összeg beßzetendö.

A 100 K  át meghaladó aláírásoknál a részletekben 
történő befizetés kedvezménye igénybe vehető, az 
aláírás alkalmával azonban az aláirt Összeg 10°/o-a 
biztositékképen leteendő és pedig a kir. állampénz
táraknál és adóhivataloknál, a m. kir, postatakarék
pénztár közvetítő hivatalainál, továbbá az 1898:XXÍII. 
t.-c. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezt- 
nél készpénzben, a többi aláírási helynél pedig vagy 
készpénzben, vagy olyan értékparirokban, amelyeket 
az aláírási hely elfogadhatónak tart. A részletek pedig 
a következőkép fizetendők:
a jegyzett összeg 25°/o a logkésőbb 1915 junius 8-ig, 

25%-a 1915 junius 18-ig,
25°/o-a 1915 junius 28-ig,
25°/o-a „ 1915 julius 8-ig.

A teljes befizetés megtörténte után az aláírási hely 
a letettt biztosítékot elszámolja, illetőleg visszaadja.

A jegyzés céljaira szolgáló nyom tat vány-űrlapok az 
összes aláírási helyeknél díjtalanul kaphatók. Dy nyom
tatványok hiányában az aláírás levélileg is eszközök 
hető,

A befizetés alkalmával az aláíró fél az aláirási 
holytől pénztári elismervényeket kap, amelyek a "fél 
kivánatára 1915 junius 14-től kezdve a m. kir. pénzügy
minisztérium részéről kiállított ideiglenes elismervé
ny ek re fognak kicseréltetni. A végleges kötvények 
kiadására nézve, illetve a fél kivánatára kiadott ideig
lenes elismervényeknek a végleges kötvényekre való 
kicserélésére nézve idejekorán hirdetmény utján fog a 
felhívás közé tétetni A végleges kötvények kiadása 
költségmentesen ugyanazon a helyen fog megtörténni, 
ahol a pénztári elismervények, illetve a fél kivánatára 
kiadett ideiglenes elismervények kiadattak.

Az oV^/o-os kölcsönnél zárolásnak helye  nincsen, 
a második hadikölcsön 6°/o-kal kamatozó kötvényei 
azonban — ép úgy, mint az első hadikölcsön kötvé
nyei — zároltan is jegyezhetők lesznek és az aláíró, 
aki az általa jegyzett kötvényeket zárolja és a zárolást 
öt és fél éven át föl nem oldja, azt a jogot nyeri, hogy 
az 51/2 évi időszak utolsó évnegyedében, Jégkésőbb 
1920 november 1-én a kötvényen alapuló követelését 
e naptól számított egy évre névértékben leendő vissza* 
fizetesre fölmondhatja. A m. kir. kincstár köteles 
ilykép fölmondott kötvényeket legkésőbb 1921 novem-



1915 május 16. (20, szám.) a  b  A n y a

bér 1-én né vértekben visszafizetni. A zárolásból kifo
lyólag az aláiró folet költség nem terheli.

Zárolásnak csak 1000 K-át meghaladó összegű 
jegyzéseknél van holyo.

A in. kir. pénzügyminisztérium főn tartja magának 
azt a jogot, hogy ülőre közzéteendő bárom havi elő
tetős felmondás mellett úgy a 6°/o-os, mint az öV^/o-os 
kölcsönt egészben vagy részbon, névértékben vissza
fizethesse, azonban az esetleges fölmondás a (Wo-kai 
kamatozó kötvényekre nézvo 1921 május 1-jct meg
előző időre, az 5l/s0/o-kal kamatozó kötvényekre nézve 
pedig 1925 junius 1-jct megelőző időro nem fog esz
közöltetni.

A kölcsönre történő befizetésekre a moratórium 
alá nem eső betétek — a fölmond ás i határidő betar
tásával — korlátlanul igénybevohetők,

A betéti üzlettel foglalkozó intézeteknél s más ily 
cégeknél 1914 évi augusztus hó 1-je előtt betéti könyvre, 
vagy folyószámlára elhelyezett, egyébként moratórium 
alá eső betétek azonban a kibocsátásra kerülő jára- 
d ékkő 1 csőn- kötvények re történő befizetések céljára a 
két kölcsönre együttesen  a jegyzés idejében fönnálló 
összegük 25°/o-a, do legföljebb a betét tulajdonosa ál
tal jegyzett összeg 25°/«-a erejéig vehetők igénybe.

Azok, akik a befizetésekre ilyen, egyébként mora
tórium alá eső betétjüket kívánják igénybe venni, annál 
az intézetnél vagy cégnél, illetve annak az intézotnok, 
vagy cégnek közvetítésével tartoznak jegyezni, amely
nél a betét ol van helyezve.

A kibocsátandó kötvényekre és pedig úgy a sza
bad, mint a zárolt daraboki a, az Osztrák-Magyar Bank 
és a m. kir. hadikölcsöm énztár e járadökk öt vényeknek 
kézi zálogul lekötése mellett, a névérték 75°/o áig a min
denkori hivatalos váltó leszámítolási kamatlábon nyújta
nak kölcsönt. Ez a kedvezmény legalább 1916. évi július 
8 ig marad érvényben. A nevezett két iutézet ugyancsak 
a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási kamatlábon 
nyújt náluk zálogul elfogadható ér! ék papírokra köl
csönt, ha a fölveendő összeg igazoltan a jelen fölhívás 
alapján aláirt összegek befizetésére szolgál. A meg
hosszabbított ily kölcsönök a mérsékelt kamatláb ked
vezményében szintén részesülnek és pedig legalább 
1916. évi julius 8 ig. A fönti befizetési határidők alatt 
folyósított kölcsönök után a fél kívánságára a min
denkori hivatalos váltóleszámitolási kamatláb helyett 
1916. évi julius 8-ig évi 5% os állandó kamatláb biz- 
tosittatik.

Az aláírók kívánságára g járadékkölcsönök kötvé
nyeit a szelvények beváltásával megbízott hivatalos 
beváltóhelyek és az Osztrák-Magyar Bank budapesti 
fő intézete, valamint a magyar szent korona országai, 
továbbá Bosznia és Hercegovina területén levő fiókjai 
1916. junius 30 ig költségmentesen fogják megőrizni 
és kezelni.

A második hadikölcsön olőnyös föltételei, a pénz
piac kedvező helyzete és annak fölismerése, hogy a 
kölcsön jegyzésében minél nagyobb részvétel az alá
írók magánérdekei mellett a közérdeket is nagy mér

tékben szolgálja, biztosítékai annak, hogy a kölcsön 
jegyzésének eredményében az ország közgazdasági 
ereje ép oly impozánsan fog megnyilvánulni, mint az 
első liadikölosön alkalmával.

5* HAZAI HÍREK.
Kinevezések. Őfelsége április hó 27-én kelt legfelső 

elhatározásával ünlovits Elek VI. fizetési osztályú 
bányakapitányt az V. fizetési osztályba, M'cisz Lajos 
a VI. fizetési osztály jellegével bíró s Malenszky 
Károly VII. fizetési osztályú bányakapitányokat a VI. 
fizetési osztályba legkegyelmesebben kinevezte.

A ni. kir. pénzügyminiszter Pfeffer Aladár fő- 
bányabiztost az abrudbányai m. kir. bányabiztosság
nál, Weísz Károly főbányabiztost az oravicabányai 
in. kir. bányakapitányságnál és Polák Károly fő
bányabiztost a rozsnyói ni. kir. bányabiztosságnál 
jelen állomáshelyükön való meghagyásuk mellett a
VII. fizetési osztályba, Oottpreis Ferenc bányabiztost 
az iglói in. kir. bányakapitányságnál és Zelesny Károly 
dr. bányabiztost az abrudbányai ni. kir. bányabiztos
ságnál jelen állomáshelyükön való meghagyásuk mel
lett a VIII. fizetési osztályba főbányabiztosokká, 
Tassonyi Ernő bányaesküdtet a budapesti m. kir. 
bányakapitányságnál és Vas János bányaesküdtet a 
zalatnai m. kir. bányakapitányságnál, jelen állomás
helyükön való meghagyásuk mellett a IX. fizetési osz
tályba bányabiztosokká kinevezte.

A in. kir. pénzügyminiszter az állami szénbányá
szatnál alkalmazott tisztviselők egyesített létszámában 
1915. évi május hó 1-től kezdődő hatállyal kinevezte: 
Boczek Kálmán, Mihalusz Ede és Roska Sándor 
számvevőket a VII. fizetési osztály 3. fokozatába 
könyvelőkké, Oberschall Viktor dr. számvevőt ugyan
csak a VII. fizetési osztály 3. fokozatába segédtit
kárrá, Éder Károly és Négler Qyula számtiszteket a
VIII. fizetési osztály 3. fokozatába számvevőkké, 
Pogány Lajos gyakornokot a IX. fizetési osztály 3. 
fokozatába számtisztté.

Jegyezzünk hadikölcsönt! A ni. kir. pénzügyminiszter 
kibocsátotta fölhívását a második hadikölcsön jegyzé
sére. Az első hadikölcsön nagy eredményei után nem 
lohet kétséges, hogy oz a  mostani is kitűnő oredmény- 
nyol fog1 végződni. Magyarországon van még hatalmas 
összegű le neii kötött holt tőko s remélhető, hogy ez 
a tőke is elhelyezést fog keresni az uj hadikölcsön 
papírjaiban.

Bárhová fektessük is pénzünket, nem hoz bizto
san, mert más befektetés, ha nagyobb kamalozást ígér

FÉLTÉN ÉS GUILLEAUME
*  kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
BUDAPEST, I, Budafoki-ut 13533. hrsz. -------  TELEFOMs —

60—11, 80—12, 60—13, W—14,

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

szerelvények stb.
___ _______________
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is, rendszerint rizikóval jár. Ezt a két szempontot, 
hogy tudniillik a hadikölcsön biztos és magas kama
tot hozó befektetés, kell a hazafisági szemponton kivül 
hangoztatnunk, hogy azokat, akik talán még mindig 
húzódoznak, akik nehezen válnak meg pénzüktől, fül- 
világosítsuk,„ha móg‘ eddig nem jöttek rá valódi érde
kükre, ha még nem ébredtek hazafias kötelességük 
tudatára.

Létünkhöz mo^t pénz kell. Azért, akinek van, az 
adja oda.

Xe hiányozzék senki so, aki toheti.
Mindenki, anyagi erejéhez képest, tegye a haza 

oltárára áldozatát, amelyből hisszük, hogy nemsokára 
a várva-várt béke és egy békésebb korszak fog sarja- 
dozni. A kölcsön érdeke bon egyébként Lznczy  Leó 
tiikos tanácsos, a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara május 11-ikí ülésén a következőket mondotta

A kedvező harctéri helyzet és a pénzpiacon m u
tatkozó szinte példátlan tőkebőség folytán szerencsés- 
nek kell mondanunk a második nemzeti hadikölcsön 
kibocsá’ás időpontjának megválasztását. A kölcsön elő
nyös föltételei kézenfekvők. Ellentétben Franciaország
gal és Angliával, amelyek a szabad tongori forgalom 
következtében a hadiszállítások nagyrészét s ezzel az 
üzleti nyereségeket az amerikai Uniónak adták le, a 
kettős monarchia as ellenséges nyugati iparállamokkal 
való forgalomtól elzárva és a somleges áramokkal való 
forgalomban nagymértékben korlátozva lévén, a 
saját gyártását állította a hadiszállításuk szolgálatába 
s ezzel saját magunknak biztosíthatott jelentés üzleti 
hozamot. A fölhalmozandó 11) ugvó tőkék a mai viszo 
nyok között sürgetik a kötvény címletekbe való elhelye
zést. Mindennél azonban inkább biztosítja a nemzet 
áldozatkészsége az uj kölcsön s.keret.

Eljegyzés. Scheffer Ödön dr. bányaesküdt május 
1-én eljegyezte Bieber Kálmán bányafőmérnök llus 
leányát.

Szállítás. Koszén ón pirszén. Arad sz. kir. város 
az 1915—16. évben szükséges mintegy 40 vagon po
rosz pirszén és 12 vagon porosz diókőszén szállítása 
iránt folyó évi május 25-én nyilvános Írásbeli verseny
tárgyalást tart. Ajánlatokat a ga dasági tanácsnokhoz 
kell benyújtani. Az ajánlattevő az ajánlati értéknek 
megfelelő 5Vo-nyi bánatpénz az árlejtés megkezdése 
előtt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
köteles letenni Arad sz. kir. város pénztáránál. Az 
ajánlattevő által szabályszerűen aláirt, egy koronás bé- 
lye'ggol ellátott és öt pecséttel lezárt és beterjesztőit 
írásbeli ajánlat zárt borítékára ráírandó, hogy „Ajánlat 
kőszcuszállitásra“. A szállítási föltételek a gazdasági 
(tanácsnok) hivatalban a hivatalos órák alatt megte
kinthetők. A zárt ajánlatnak tartalmaznia k e ll : a) az 
aj án Jattevő azon nyilatkozatát, hogy a gazdasági hiva
talban a hivatalos órák alatt megtekinthető szállítási 
föltételeket ismeri és elfogadja s magát azoknak min
denben alávotí; b) a szállítandó kőszén egységi és 
összárát korona érték ben, számmal és betűvel olvasha
tóan k iírva; c) az ajánlattevő nevét, lakhelyét, ])olgári 
állását tisztán k iírv a ; d) az ajánlattevő azon határozott 
kijelentését, hogy a szállítandó kőszenet ő maga fogja 
termelni, előállítani, vagy mástól szerzi e be; e) aján
lattevő kötelezi magát arra, hogy az ajáulott mennyi' 
ségen fölül kívánatra annak 30%-át ugyanazon árban 
és föltételek mellett fog szállítani.

Közgyűlések. Du/jaharaszi cementáru- és mészho
mok i téglagyár részvénytársaság  május 25-én tartja 
meg IV. rendes közgyűlését. Vaterinária vegyé
szeti részvénytársaság  május 15 én tarlotta meg ren 

des évi közgyűlését — Nagykikindai villamossági 
részvénytársaság  május 20 án tartja meg IX. rendes 
közgyűlését. M ara“ losonci villamossági részvény- 
társaság május 20 án tartja meg XV rendes évi köz
gyűlését, ,,Croíiaw portlandcementgyár részvény- 
társaság május 20 én tartja meg VI. rendes közgyű
lését a következő napirenddel. 1. az igazgatóság jelen
tése az 1014. üzletévről; 2. az 1914. évi mérleg elő- 
terjeszté-e 3. a felügyelő-bizottság jelentése; 4. hatá
rozathozatal nyereség hová fordítás a iránt és a 
föl ment vény megadása igazgatóság és felügyelő- 
bizottság részére ; 5. választás az igazgatóságba; 6. a 
felügyelő bizottság választása; 7. a felügyelő-bizottság
1915. évi járandóságának megállapítása. ,,/s£ezu 
magyar vizmü rész vény társaság május 27-én tartja 
meg Y rendes közgyűlését. — Lapp Henrik-féle 
mélyfúrások^ bányatelepek és m élymüvek magyar  
részvénytársaság  májú3 20-án tartja meg VII. évi 
rendes közgyűlését a következő tárgysorozattal: 
1. Az igazgatóság, valamint a fel ügyelő-bizottság jelen
tése. 2. A mérleg mogállapitása, valamint a nyereség
es veszteségszámla előterjesztése. 3. Az igazgatóság
nak cs fel ügy elő biz ott ságnak adandó fölm öntvény 
megadása iránti határozathozatal. 4. A fel ügyelő bizott
ság mog választ ás a és díjazásának megállapítása. Mér- 
legstámlája Vagyon Épületek 56.956 75 K. Gépek, 
szerszámok és berendezések 457.165'41 K. Csövek 
170.739 66 K. Anyagok 21.01428 K. Pénzkészlet 
993 82 K. Adósok 200.767*65 K. Veszteségátvitel uj 
számlára 929 67 K. Összesen 903.58724 K. T eh er : 
Részvény tő ko 250.000 K. Értékcsökkenési tartalék 
237 643 64 K. Hitelezők 42-0.-526*16 K, Tartalékalap 
417*44 K. Összesen 908.587-24 K. Nyereség- és vesz- 
tesegszámlája T a r to z ik : üzleti költség, adók stb. 
80.809 25 K. Levonások 4362*76 K. Értékcsökkenési 
tartalék 15.531,64 K. Összesen 100.703 65 K. Követel i 
Egyenlegelővezetés 922 90 K. Bérfurási és gyártási 
számla 98.851*08 K. Veszteségelővezetés a jövő évre 
929 67 K. Összesen 100.703 65 K. — Tudor accumulé- 
tor gyár  részvénytársaság  május 27-én tartja meg 
X. rendes közgyűlését. Mérlegszám Iá ja : Tartozik : 
Telekszámla 274.571 '23 K. Épületszámla 896.58375 K. 
Gépszámla 235.555*71 K. Formatio berendezési számla 
T— K. Szerszámszámla 1*— K. Óvadékszámla 128.000 
K. Váltószámla 45.805 44 K. Pénztárszámla 13.055-71 
K. Értékpapírszámla T— K. Anyag- és árukósdét- 
számla 1,048.402*15 K. Folyószámlái adósok 1,556.340-44 
K. Követel Részvény tőkeszámla 2,000.000 K. Tartalék
alapszámla 200.000 K. Értékcsökkenési alapszámla 
310 638*36 K. Segélyalapszámla 20.000 K. Folyószám
lái hitelezők 1,481.605*51 K. Nyereség- és veszteség
számla 240.073*56 K. Nyereség- és veszteségszámlája: 
Tartozik Üzleti költségszámla 170.263*64 K. Gyártási 
költségszámla 251.948*09 K. Nyereség 249.073*56 K. 
K övete l : Ny ereségáthozat 1913 november 1-ről 7759‘40 
K. Kamatszámla 22.549 81 K. Áruszámla 640.976*08 K.
— Osztrák-in agyar horgany müvek részvénytársaság 
május 27-én tartja meg XVI. rendes közgyűlését.

Magyar Vulkán Cementgyár Részvénytársaság 1911 óta 
fölszámolás alatt van. Mint értesülünk, a társaság fö l
számolása most befejeződött. A fölszámolók az ö sszes  
ingó és ingatlan vagyont készpénzzé tették és ezt * 
hitelezők kielégítésére fordították, ugy hogy a részvét 
nyesek közt fölosztható társasági vagyon nem m aradt


