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Fémrequisició.
Ha volt eddigelé valaki, aki a bányászat fontos

ságát kellőkép nem méltatta, akkor azt ez a rettene
tes háború megtanította arra, mi a bányászat.

A bányászat becsületét, a bányászat megbecsül- 
tetését mindenesetre tisztázta, kellő helyre állította a 
háború. Melyik gazdának, vagy milliomosnak jutott 
eszébe valaha is a bányászat, kivéve azt, aki ebből 
szerezte a millióit. Melyik bankár, vagy államférfi 
gondolt a bányászatra, ha megfogta a rézkilincsét, 
vagy vasúton utaztában rábámészkodott a hálókocsik 
rengeteg vernirozott rézdiszére. Még akkor se, ha 
történetesen bányakerület küldte a parlamentbe. 
A kereskedő, a gyáros, a lateiner ember, mind-mind 
az egész társadalom fenn és lenn egyaránt, a bá
nyászatot, mint szinte nem létezőt tekintette, vala
hogy hiányzott ez a fogalom a társadalmi kategóriák 
köztudatából s mig valamennyi társadalmi tényező 
egybetömörülve, egyesületeket, szerveket alkotva, 
kereste, sőt követelte az államban való érvényesülé
sét, elismerését, hogy szava, súlya legyen az összes 
közfunkciókban: addig a bányászai mint valami élet
telen tömeg, sohasem hallatott magáról, neki nem 
volt igénye, nem volt jelentősége, nem volt célja s 
valljuk be, nem volt egy embere is, aki kezébe vette 
volna a zászlót.

Hát kezébe vette ezt a háború. A hadat viselő 
központi hatalmaktól a védekezés eszközét, a rezet 
akarja kiragadni az ádáz ellen. S az emberek tuda
tára ébrednek egyszerre, hogy nincs réz. Hogy a 
rezet a bányászat szolgáltatja s hogy tehát rézbá
nyászatunk —  nincs. Mint a halvérü férj, aki meg
szokta, hogy csendes jólelkü felesége mindig a házat 
őrizze, mig ő a vendéglőket bújja a késő éjszakában 
s egyszer hazajövet csak nem találja otthon az asz- 
szonyt s erre elhiil, hogy hát hogy is lehetséges-e,. . .  
úgy bámészkodik most a tömeg, a nép, hogy a bá
nyászat, mely oly hűséges pontossággal fedezett min
den szükségletet, egyszerre csak felmondta a szol
gálatot.

Nincs réz. S a bányászat még csak nem olyan 
valami, amiből egy-kettőre ki lehetne hozni a hasz

not. Ide berendezkedés, feltárás rengeteg munka és 
pénz kell, hogy csak megkezdhető legyen az üzem. 
Bezzeg előzőleg ki gondolt a bánzászattal ez ország
ban ? Mint meglevő szükséges rosszat, kezelték 
azt az iparágat, amely századokon át szolgáltatta az 
államkincstárnak a legbiztosabb s tulajdonképpeni 
alapokat. Mint leltári tárgyakat, kezelték az állami 
bányákat, bizony-bizony inkább elhanyagolták, mint 
fellendítették, mert ha valahol halált jelent a stagná
lás, akkor bizony a bányászatnál halál a pangási 
állapot. Volt s van pénzügyminiszter, akinek van ér
zéke a bányászat mibenléte, fontossága iránt, aki 
foglalkozik vele a sablonos resszort-kötelességén fe
lül is, de hol talál parlamentet szép Magyarországon, 
amely megérti, amely appreciálni tudná kezdeménye
zését s ne tartaná fantasztának. Fantasztának a szá
mok rideg emberét, a pénzügyminisztert. Bezzeg egy 
energikus, egy áldozatkész akció a bányakincsek 
feltárására, ugy-e, helyénvaló lenne. Hanem hol a 
parlament, amely az erre való hiteleket készséggel 
megadja, még ha nem is kézenfekvő s rögtönös a 
haszon, amiként a bányászat még jogilag is a sze
rencse szerződések közé tartozó. És vájjon hol vesz 
a pénzügyminiszter a bányászathoz nemcsak értő 
embert, hanem közgazdászt, aki a bányászatot az 
ország s a földkerekség perspektívájába, összeliatá- 
sába be tudja állítani, aki szónok s meggyőző érve- 
lésü ember is legyen, emellett tisztességes ember, 
elfogulatlan és mozgékony, hogy az országházban és 
a sajtóban hathatós szószólója legyen.

Százados elhanyagolás, nagy mulasztás az, ami
ről most lassan levonja a fátyolt a háború. Az arany
ért vadászat folyik világszerte, a rezet, antimont, 
alumíniumot, ólmot úgy őrzi az entente, mintha 
arany volna s a mi földünk méhe ki tudja micsoda 
kincseit rejti magában mind e fémeknek s mégis 
ezek tényleges híja miatt veszthetnék el azt is, ami 
fenn van, azt is, ami lenn a föld mélyében rejlik.

Persze a bányászati kincseket hamarosan nem 
varázsolhatni elő. Az állam él legmagasabb jogaival 
s rekvirálja, kisajátítja a magántulajdonban levő re
zet. Amely iparilag teljesen fel van dolgozva, amelyen 
tehát veszít a magánember s vészit a köz. De mi ez
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a veszteség akkor, amikor a legszentebb érdek forog 
kockán? Hogy ez a requsicio ellenségeinknél 
örömet okoz, az kétségtelen. S az ország szívesen 
adja oda rezét, mikor 48-ban aranyát-ékszerét adta 
oda mindenki a hazának.

De amikor ki-ki odaadja rezét, egyszer csak 
egyszer jusson eszébe, hogy a bányászat kellő meg
értése s fontosságának közelismerése esetében min
den inkább előfordulhatott volna Magyarországon, 
csak éppen az nem, hogy a rezet rekvirálni kelljen.

K  H A Z A I H ÍR E K . K
Halálozás. Branszky Vendel nyug. m. kir, bánya- 

tanácsos, vasgyári főfelügyelő, stb. tevékeny életének 
70. évében rövid szenvedés után szeptember 29-én 
elhunyt.

Frommer Rudolf ünneplése. A Fegyver- és Gépgyár 
r.-t. tisztviselői kara szeptember 26 án üdvözölte fogy- 
verneki From m er Rudolfot abból az alkalomból, hogy 
a vállalat vezérigazgatójává lépett elő. Ismeretes, hogy 
a vállalat fejlődésében a legnagyobb része Frommer- 
nek volt, kinek erős egyénisége valósággal ugrásszerű 
tempóban vitte előró ezt a gyártelepet.

Kinevezés. A ni. kir. pénzügyminiszter Nyirö 
Béla m. kir. főbányabiztost a pécsi m. kir. bánya
biztosságnál a VII. fizetési osztályban való megha
gyás mellett bányakapitánnyá az oravicai m. kir. 
bányakapitánysághoz kinevezte.

Osztályülés. A magyar bányászati és kohászati 
ogylet nagybányai fiókja szeptember 24-én évzáró 
közgyűlést tartott a bányaigazgatóság tanácstermében.

Legfelsőbb elismerés. Őfelsége, a király, meg
engedte, hogy Friedenliebi Fritz Károly főbányamér
nöknek, a 36-ik tábori tüzérezred tartalékos főhad
nagyának, az ellenséggel szemben tanúsított kitűnő 
szolgálataiért, legfelsőbb dicsérő elismerése tudtul 
adassák.

A főváros szénszükséglete. A porosz királyi vasút- 
igazgatóság Kattowitzban a budapesti közönség porosz 
szénszűkséglete ügyében szeptember 28-án ülést tartott, 
amelyen a porosz-sziléziai bányák képviselői, az ősz 
trák államvasut, a máv., a Ksod. ós a fővárosi tanács 
részéről Vita Emil dr. tanácsnok vettek részt. Az érte
kezlet a főváros kívánságait részben azonnal honorálta, 
részben további tárgyalás alá vette. A teljes szénfor
galom újra megindulása a legközelebbi napokra várható.

Cégjegyzési hírek. Ganz-féle villamossági r.-t. 
Klein Gyula igazgatósági tagját bejegyeztette. — Ma
g ya r  Siem ens-Schuckert-M üvek villamossági r.-t. 
botfai Hűvös Józsefet és W einer Sándor igazgatósági 
tagjait a cégjegyzékből törültette. — Teudloff-Dittrich 
budapesti armatúra sz iva ttyú - és gépgyár  r.-t., Hajdú 
Zoltán igazgatósági tagját bejegyeztette. — Rapp. 
Romhányi Kőszénbánya  r .-t.5 Szabó Sándor igazgató- 
sági tagját bejegyezte, valamint idősb B eniczky  Kál
mán és K érészy  Barna dr. igazgatósági tagját törül- 
tette. — Melocco P éter cem entárugyár és épitési vál
lalat r.-t. F eleki Béla dr. és vágvecsei W eliish  Andor 
igazgatósági tagjait bejegyeztette. — Kisbéríuzitői 
egyesü lt g yá ri részvénytársaság  a f. évi augusztus
23-án tartott rendes közgyűlésen Taubner Bernát 
Bonaventura helyébe Schönvald Pál választatott igaz

gatósági ta g g á ; továbbá ugyanekkor az alapszabályok 
a boj egy zést nem érintően módosíttattak.

Szállítás. Pirszén. A m. kir. posta- és távirdavozér- 
igazgatóság 1915. évi szeptember hó 4-éa kelt 12.439/915. 
sz. rendelete alapján nyilvános versenytárgyalást irt ki 
a brassói 1. sz. m. kir. posta- és távirdahivatal köz
ponti fűtéséhez 1915. évi október hó 15-től kezdve 
egy évre szükséges mintegy 1100 méteruiázsa pirszén 
szállítására a következő feltételekkel:

A versenytárgyaláson résztvohet mindeu hazai 
vállalkozó.

Csak szabályszerűen ki állított, pecséttel lezárt 
sértetlen borítékba elhelyezett és közvetlenül, vagy pos'a 
utján beadott ajánlatok fognak tárgyalás alá vétetni.

A kellő bélyeggel ellátott ajánlatok és mellékletei 
legkésőbb 101Ö. évi október hó 10 ea déli 12 óráig 
nyújtandók be a kolozsvári igazgatóságnál.

Az ajánlat külső borítékára a következő felirat 
teondő

„Ajánlat a brassói 1 sz. m. kir. posta- és távirda
hivatal központi fütéséhoz szükséges pirszén szállí
tására.“

Az ajánlattevők tartoznak 1100 nini. pirszén meg
ajánlott árának 5%-át kitevő bánatpénzt a kolozsvári 
ra. kir. posta- és távirdaígazgatóságí pénztárba — 
hivatkozva ezen hirdetés számára — készpénzben vagy 
biztositékképes értékpapírokban az ajánlat benyújtása 
előtt letenni s az erről szóló letéti nyugtát vagy ennek 
közjegyzőileg hitelesített másolatát az ajánlathoz 
csatolni.

Az ajánlat egy méter mázsára vonatkozó egység
árban teendő meg s a megajánlott egységár ugy szám
jegyekben, mint betűkkel kiírandó.

Vashidszerkezet. A wieni cs, kir. Nordwestbalni 
igazgatósága versenytárgyalást irt ki a W ien—Tctschon 
útvonal 309G/a km. szakaszán Libitz mellett levő 
Cidlina-hid vaskarzatának kicserélésére szükséges vas
szerkezetek szállítására és felépítésére.

Az ócska vaskarzat megvételére, melynek súlya 
401 q, egyúttal ajánlat nyújtandó be.

A munkálatok befejezési határideje : 1916 junius 17.
A feltételek és tervek fentnevezett igazgatóság 

(Wien, II., Nordbahnstrasse No. 2., II. Stock) hidépi- 
tészeti irodájában 8 K-ért megszerezhetők, valamint a 
prágai cs. és kir. Staatsbahn igazgatóság ÜL osztá
lyában megtekinthetők és a cs. kir, Nordwcstbahn 
igazgatóságához (Wien XX/2.) nyújtandók be, az előírt 
mintán szerkesztett, kellőleg felszerelt bélyeges aján
latok lepecsételt borítékban megfelelő felírással leg
később f. évi október hó 22-én déli 12 óráig küldőn- 
dők be.

Az osztrák alpesi bányarészvénytársaság igazgató- 
tanácsának szeptember 29 én megtartott ülésén, mint 
Bécsből értesülünk, a folyó üzletév első felének ered' 
ményét megközelítő becslés szerint az előző év mog- 
felelő időszakáénál 500.000 koronára teszik, amit leg
inkább a csekélyebb adóterhek tulajdonítanak. A vas- 
gyártmányok oladása 594.000 mélormázsával csökkent. 
A kivitel lehetetlensége miatt meddő üzletágak kivéte
lével a társasági telepek teljes mértékben foglalkoz- 
tatva vannak és a hozameshetőségek kedvezőoknok 
mondhatók.

Az osztrák cementkartel felbomlása. Mint értesülünk, 
a cementkartel sorsa a kedvezőtlen üzletmenet követ-
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köziében nagyon válságos lett. A fogyasztás, a nor
mális viszonyokhoz képest 66 százalékkal csökkent. 
Csak a katonaság részére adnak most el cementet a 
gyárak, miután a magánépitkezés teljesen pang. A 
kart el kebelében a legnagyobb eg}Ten etlen ség tapasz
talható és mintán tagjai közül már többen kiléptük, 
kétséges, hogy a cement kartel nem fog-e fel bomlani 
magától, még mielőtt lejárna a szerződés, amely 1917. 
év végéig fűzi össze —*■ papíron — az osztrák cement
gyárakat.

Pályázat A Selmecbányái m. kir bánya igazgatóság1 
mellérendelt- számvevőségnél, esetleg más állomáshe
lyen betöltendő pénzügyi szám tiszti állásra pályázatot 
Írtak ki, amellyel a XI. fizetési osztály 3. fokozatának 
megfelelő 100Ó korona fizetés, 400 korona fizetés ter
mészetével biró pótlék és a törvényszerű lakpénz java
dalmazás van egybekötve. Pályázóktól meg1 kívántatik,
VIII. gimnáziális osztály, vagy ezzel egyenrangú képe
sítéssel, érettségi vizsgával, áll am számvitel tani állam
vizsgával és megfelelő gyakorlati jártassággal bírjanak 
a számvitelben és a fogalmazásban. A pályázati kér
vényekben határozottan megjelölendő, hogy folyamodó 
csak a Selmecbányái avagy bárhol is betöltendő állásra 
pályázik, mert e nyilatkozat nélkül a folyamodvány 
csak a Selmecbányái állomáshelyre irányú lónak fog 
tekintetni. Az ajánlatok okmányokkal felszerelve a 
pénzégyminisztériumhoz küldendők.

P etró leu m k u ta tás A usztriában . Az egbelli magyar 
petróleumkutatás sikere arra buzdította Ausztriát, hogy 
maga is kutasson a Morva völgy osztrák oldalán* A 
fúrással megbízott bécsi petróleumtársaság két helyén, 
Ilohenau és Landshut határában állítottak föl fúrótor
nyot. Az eredmény elmaradása folytán, Hohenaunál 
már abba hagyták a munkát, Landshutnái még dolgoz
nak, de eddig szintén eredmény nélkül.

Közgyűlés e lha lasz tás. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter megengedte, hogy a Lukii kőbánya r.-t, 
valamint a Magyar Celosil Festékgyár és Festészeti r.^t. 
budapesti bej. cég évi rendes közgyűlésüket folyó évi 
december hó 31-ig elhalaszthassa.

Robbanás egy szénbányában. A napokban végzetes 
szerencsétlenség történt a vasasi szénbánya Thomon 
aknájában. Egy feltárt szénrétegben tűz ütött ki s 
egyidejűleg bányalég is keletkezett, aminek következ
ménye robbanás lett. A robbanás folytán Möller Ignác 
80—35 év körüli munkás az éleiét vosztette, Gtyuri 
János és König János pedig megsérültek. Utóbbiakat 
a pécsbány a telepi kórházban ápolják.

Közgyűlések. Az E sztergom —szászvári köszénbánya  
r .- t  október hó 11-re rendkívüli közgyűlést hívott 
egybe a következő napirenddel 1. Indítvány az alap
tőkének 20.000 darab egy enkint 200 korona névértékű

bemutatóra szóló részvénynek kibocsátása által 4 millió 
koronával való felemelése iránt. 2. Indítvány az alap
szabályok 5. £-ának megfelelő módosítása iránt. 
Magyar-belga fém ipargyár r. t  október 23-ára ujabb 
rend kívüli közgyűlést hivott egybe, amelynek tárgy - 
sorozata : egy fel ügy elő-bízottá ági tag választása. 
Első m agyar csavargyár r.-t. október 15-én tartja meg 
XXV évi rendes közgyűlését.

Mérlegszámlája junius hó 30. zárlattal a követ
kező Vagyon Építmények 1 071.701*37 K. Ingatlanok 
274.812 62 K, Gépek 2,022.958*38 K. Vasúti vágányzat 
23.306-20 K. Készáruk 1,054.837*66. Üzemi anyagok 
813.954 64 k . Berendezés 282.558*75 K. Szerszámok 
205.418 46 K. Felszerelés 42.092*43 K. Baleset elleni 
biztosítás 536*32 ív. Pénztár 15.473*89 K. Bánompénz 
és óvadékok 289.485*75 K. Adósok 1,523.430*39 K. 
Debreceni fióktelep folyószámlája 58.752*05 K. Össze
sen 7,679,318*91 K.

Teher Részvénytőke 20.000 darab teljesen befize
tett részvény á 200 K =  4,000.000 K. Tartalékalap 
270,132' 14 K. Építmények értékcsökkenési tartalék 
248.533-S9 K. Gépek értékcsökkenési tartalék 765.S97’Ü6 
K. Berendezés értékcsökkenési tartalék 170.837*84 K. 
Vasúti vágányzat és felszerelés értékcsökkenési tarta
lék 38.071-08 K. Hitelezők 1,574.297*93 K. Átmeneti 
tételek 31.258*21 K. Nyereségáthozat 1913. évről 
140.418-80 K. Tiszta nyereség 1914/1915. üzletévben 
439.971*96 IC. Összesen 7.679.318-91 K.

N yereség - és veszteségszámla. Tartozik  Épít
mények értékcsökkenési tartalékszámlának alapszabály- 
szerű leírásáért 25.458-79 K. Gépek értékcsökkenési 
tartalékszámlának alapszabályszerü leírásért 101.923'89 
K. Rendkívüli leírásért 4505*08 K. Berendezés érték- 
csökkenési tartalékszámlának 19.715*45 K. Vasúti vá
gányzat és felszerelés értékcsökkenési tartalékszámlád 
nak 3766*84 K. Kétes követelések számlájának 31.508*73 
K. Adószámlának 64.907*26 K. Kamatszámlának 7011*97 
K. Arfolyamkülönbözetek számlájának 15 721*52 K. 
Debreceni fióktelep folyószámlájának a fióktelep vesz
tesége az 1914 1915. üzletévben 65.074*28 K. Mérleg
számlának nyereségáthozat 1913. évről 140.418 80 K. 
Tiszta nyereség 1914/1915. üzletévben 439.871-96 K. 
Összesen 919.884*57 K.

Követel Xvereségáthozat 1913. évről 140.418-80 K. 
Üzemszámlától 752.655 48 K. Adómontes kamatszám- 
lától 26.810-29 K. Összesen 919.884*57 K.

Arany ági Regina bányatársulat október 15-én 
tartja meg Aradon bányatársulati gyűlését.
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A vaskartel ülése. Szeptember 25-én Bécsben ülést 
tartott a vaskartel igazgatósága. Az ülésen magyar 
vállalatok delegátusai is részt vettek, hogy megálla
pítsák az év utolsó negyedére érvényes árakat Délelőtt 
féltizenegytől délután két óráig tartott az ülés, amelyen 
ugy határozott a kartel, hogy az árakat változatlanul 
hagyja, tekintettel arra, hooy a német vasmüvek sem 
emelték az árakat. Mindössze az egyik sin fajta árát 
drágították meg, mert ennek az ára nem volt arányban 
a rudvas árával. Az ülésen hangsúlyozták, hogy a 
monárkia piacain az árak most 5—0 koronával olcsób
bak métermázsánkint, mint Németországban, pedig a 
termelési költségek folytonosan emelkednek. Az ülés 
határozatához -egyhangúlag hozzájárultak a magyar- 
országi vállalatok is.

A román nyersolaj ára. A román petróleumipar 
helyzete keveset változott, ezidőszerint 420—430 vaggon 
nyersolajat termelnek naponta, az idén az első félévben 
900.472 tonnát termeltek. Ezzol szemben a ünomitók 
termelése jóval kisebb, mórt az idén csak 745.241 tonna 
finomított petróleumra rúg a termelés a tavalyi 869.105 
tonnával szemben. Az árváltozás elég szilárdnak mond
ható, nyersolajért 3.75 frankot fizettek métermázsánkint 
az Ausztriában várható 10 koronás árral szemben. A 
készletet 750.000 tonnára becsülik, ebből 40 százalék 
benzin, 40 százalék finomitott áru és 20 százalék a 
hátralékos termék. A fenti mennyiséghez még körül
belül 300—350.000 tonna nyersolajat kell hozzászámí
tani, amelyet még nem dolgoztak fel. A kivitel napi 
100—120 vaggon. A világitóolaj ára tartott, sok esetben 
a német maximális árnál nagyobb árat fizettek, mert 
az árut az elfoglalt orosz területekre szállították. Cisz
ternákban levő nyersolajért is nagy árat fizettek, mert 
a kereslet napról-napra nagyobbodik.

X  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UHP VOLKSWIRTSCHAFT.

Benz und Cie in Mannheim. Die Gesellschaft beab
sichtigt, die durch sie von der Siemens u. Halske 
Akt.-Ges. in Charlottenburg erworbene stillgelegto 
Fabrik nach Mitteilung von massgebender Stelle in 
eine grosse Reparaturwerkstätte und in eine auf die 
Berliner Verhältnisse berechnete Garage umzubauen. 
Da die Gesellschaft nach dem Kriege voraussichtlich 
sehr viele Kraftwagen zur R eparatur erhalten wird, 
würden dio jetzigen Räume sich als zu klein erweisen.

Das Ausfuhrverbot für Rumänisches Petroleum nach 
der Türkei war ein harter Schlag für die Rumänische 
Petroleum-Industrie, die sich mit Mühe und Not dieses 
gute Absatzgebiet geschaffen hatte. Nach der letzten 
Statistik, die vom Jahre 1913 vorliegt, hatte in jenem 
Jahre die Ausfuhr dorthin 65.000 Tonnen betragen, 
mit steigender Tendenz. Ia den letzten Zeiten war die 
Ausfuhr über See schon durch den Aufenthalt der 
russischen Flotte in Schwarzen Meere wesentlich 
gehemmt und wie Landtransport nach der Türkei 
mangels Transportmitteln vollkommen ausgeschlossen. 
Wiederholt haben russische Kriegsschiffe rumänische 
Petroleumschiffe, die neutrale, zum Beispiel bulgarische 
Flagge führten, angesichts der rumänischen Küste 
versenkt. Jetzt verhindert das Ausfuhrverbot den Rest 
jeder Ausfuhrmöglichkeit nach der Türkei.

Wandererwerke vorm. Winkelhofer u. Jaenicke A. G. 
Schönau. Das Unternehmen ist, wie mitgeteilt wird, 
bisher recht zufriedenstellend beschäftigt gewesen. Es

waren u. a. erhebliche Aufträge für die Militärverwal
tung zu erledigon. Man erwartet daher für das Ende 
September ablaufendo Geschäftsjahr 1914/15 ein be> 
friedigendes Resultat. Es steht zu erwarten, dass die 
Dividende über die vorjährige von zwölf Prozent 
hinausgehen wird. Itn Vorjahre wurde die Dividende 
von 24 Prozent auf 12 Prozent ermiissigt, weil dio 
Verwaltung erhebliche Rückstellungen infolge dor 
Kriegslage für notwendig hielt.

V01 der S teaua-R om ana. F ür das am 30. April 101.5 
abschliessende Geschäftsjahr 1914/15 wird ein noch 
günstigerer Geschäftsabschluss und eine noch höhere 
Dividende als für 1913/1914 erwartet. Aus dem Rein
gewinn von 1913/14 mit 7 Millionen Franken wurden 
nach Rückstellung einer besonderen Kriegsreserve 
von 21 Millionen Franken, noch G Prozent Dividende 
verteilt. Die Erdölförderung von 1914/15 hebt sich 
auf 339.003 Tonnen gegen 382 170 Tonnen 1913/14.

M aschinen- und W aggonbau-F abriks-A ktiengesellschaft 
in Sim m ering. In der letzten Verwaltungsratssitzung 
wurde die Bilanz für das Geschäftsjahr 1914/15 fest- 
gestelit. Diesolbe weist einen Reingewinn von 1,001.062 
Kronen (gegenüber 970.457 Kronen im Vorjahre) aus; 
es wurde beschlossen, der Generalversammlung vor
zuschlagen, nach Vornahme von Abschreibungen in 
der Hohe von 512.534 Kronen (im Vorjahre 4*6.(>30 
Kronen) und Dotierung des Reservefonds mit 80.000 
Kronen (gleichwie im Jahre 1913/14) 400.000 Krone 
als oprozentige Dividende, d. i. 10 Kronen pro Aktie 
(ebenso wie im Vorjahre), an die Aktionäre zur Ver
teilung zu bringen und den unter Hinzurechnung des 
Gewirmvortrages aus dem Jahro 1913 14 per 81.407 
Kronen erübrigenden Restbetrag von £1.082 Kronen 
auf neue Rechnung vorzutragen. Aus der obigen 
Mitteilung geht hervor, dass dio Dividende in der 
gleichen Höhe wio im Vorjahre bemessen wird, näm
lich mit 10 Kronen. — Wie wir hören, ist dieses 
günstige Resultat hauptsächlich auf die Geschäftsent- 
wicklung im vierten Quartal zurückzuführen. Infolge 
der grossen W agenbestellungen , die im April erfolg
ten, sind die Etablissements in Simmering und Königs
feld auf längerer Zeit hinaus sehr stark beschäftigt 
und überdies hat die Gesellschaft auch Qnfangreicho 
Heereslieferungen zu effektuieren.
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