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Hitbizományok és hadikölcsön.
A dynastiának tett hathatós szolgálatok fejében 

kapták donációba főuraink a hitbizományokat. A fidei 
eommissum a család, a nemzetség fenmaradásának 
legbiztosabb eszközéül volt szánva s annak is ma
radt. Amint VII. Gergely pápa a coelibátussal, vagyis 
a papok házasságának megtiltásával egyszersmínden- 
korra az egyház kezében időtlen-időkig, századokon 
át, kemény kézzel megtartotta az egyházi vagyont, 
az ily papi házasságból született gyermekek közti 
felaprózástól megmentette s ezzel az egyház hatalmi 
eszközeit megtartani sikerült: azonképpen a hitbizo
mányok tették lehetővé, hogy a történelem folyamán 
a dynastia körül érdemeket szerzett családok ily ér
demeket szerző lehetőségeket szintén megtartsák az 
idők folyamán.

Hány hatalmas család ment tönkre, vitézlett le, 
tünf el a történelmi időkben? Hol vannak az Illés- 
háziak? S megannyi dicső, dusvagyonu törzsökös 
magyar család? Ha magvuk nem szakadt, akkor bi
zonyosan széttagozódott, elaprózódott a gyermekek 
között, unokáról-unokára, az ősi nagy vagyon, avagy 
átment leányágra és megszűnt ilyformán a család 
nevét viselő leszármazó között képviselni az illető 
család nevét és fényét és lehetőségét annak, hogy 
annak a bizonyos családnak történelmi hivatását be
tölteni segítsen. Ellenben azok a családok, amelyek
nek a hitbizomány erejét törvényes jogerővel adta 
meg a dynastia, mint ritka kegyadományt, azok a 
családok, az Eszterházyak, Festetichek, Károlyiak, 
Pálffyak, Dessewffyek, stb... stb .. . .  idestova két és fél 
millió hold televény magyar birtok, magyar urak kezén 
mintegy hat milliárd értékben: ez az irtózatos nagy érték 
ma is me:g van, készen arra, hogy ismét a dynastia 
szolgálatában történelmi hivatásuknak eleget tegyenek.

A kormány megtette a magáét! A hitbizományi 
uradalmakat, amelyek csak egyharmad részükben s igy is 
csak külön engedelemmel voltak megterhelhetők, fel
oldotta e megterhelési tilalom alól. A kormány mély 
belátását, minden kiterjedő figyelmét dicséri, hogy 
körültekintve az ország tehetősei közt, figyelme a hit- 
bizományokra kiterjedt és okos megfontolással, kor
mányrendelettel quasi utal arra, hogy a hitbizományok

haszonélvezői nemcsak dús évi jövedelmük szerint 
tegyék meg kötelességüket a dynastia és a haza ér
dekében ezen soha elő nem fordult módon súlyos 
történelmi napokban, hanem, ha eddig költséges 
passzióik kielégítése érdekében tudták igénybevenni 
a kormány engedelmet, fidei eommissum évtizedes 
lekötésére; akkor tudják megtenni ezt a nemzet, ki
rály és saját családjuk megmaradása érdekében is.

A kormány megengedte, hogy a hitbizományi 
birtokok fele megterhelhető legyen kölcsönnel s en
nek alapját a hadikölcsön papírjaiban irja elő. A leg
nagyszerűbben fundált s a legtöbbet hozó értékpapir- 
fajban, amely a legmagasabb anyagi biztosíték, az 
állam léte garantál. Mit keresne ez országban a hit
bizományok urai, ha nem a magyar állam lenne itt 
az ur ? Ennek a magyar államnak megmaradására csak 
meg fognak mozdulni a hitbizományok, amikor meg
mozdulnak szabad, sőt kell s amikor a kormány ezt 
lehetővé tette a maga részéről.

Napok telnek, a jegyzések határideje november 
17-ike és a hitbizományok részéről a jegyzések töme
gei még mindig nem érkeznek. A hitbizományok tör
ténelmi hivatására felhívjuk haszonélvezőik figyelmét. 
A költő szerint: „Völgyben ül a gyáva kor" nem 
akarjuk hinni, hogy a hitbizományok nem fognak 
sietni teljesíteni világos kötelességüket.

Annyi panasz és keserűség gyülemlett össze idők 
folytán. A kivándorlást a hitbizományokkal megindo
kolni köznapi frázissá lett. Szociológok és nemzetgaz
dák ezeknek a hegyvidékekre való áttelepítésével, mint 
közszükséggel számoltak s már-már megszüntetésük 
érdekében serkent agitáció.

Ha a kormány, amely abszolút ellenszolgáltatást 
ad a hadikölcsönért, ez egyszer csalódnék a hitbizo
mányok hazafias s a dynastia iránti kötelességszerü 
céljának teljesítési készségében, ekkor megfontolandó 
leszen, hogy a rendeltetését megtagadó ezen intéz
ményeket fentartani érdemes-e? A coelibátus teljes 
mértékben bevált az egyház szempontjából. Az egy
házi célokat a legteljesebb tökéletességgel szolgálja 
századok óta. íme, eljött a fidei eommissum dynas- 
tikus s nemzeti erőpróbája. Teljesiti-e a kötelességét 
a hitbizomány, vagy megtagadja! ? A kormány hiva
tása magaslatán van.
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A földgáz. Napok óta tele a sajtó az erdélyi 
földgázmezők hasznosításának kérdésével. Egyelőre 
kombinációk, találgatások folynak, mert a pénzügy
minisztériumban, ahol ezt a kérdést a leggondosabb 
előkészítéssel kezelik már évek óta, hivatalos publi
kációt nem adtak ki, amely pedig egyedül volna 
mérvadó. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a hiva
talos köröket foglalkoztatja, amint foglalkoztatta is a 
földgáz-kérdés, azonban arra nem gondolnak a 
pénzügyminisztériumban, hogy az egész kolosszális 
földgázmennyiséget most egyszerre kiadják kezükből. 
Ha a földgáz egy részét hasznosítják, ez minden
esetre dicséretes kezdet s annál elismerésreméltóbb, 
ha ez a kezdet is nagyobbszabásu koncepció lészen. 
Némely helyen a szén és a gáz versenyének rémét 
festik a falra. Ez kiskorú felfogás. Mindenesetre kívá
natos, hogy a különböző discussiók függesztetnének 
fel mindaddig, amig a jogos kritikának az ideje eljön.

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű r.-t október 26-án 
tartotta L ánczy  L 00 titkos tanácsos, főrendiházi tag 
elnöklésévol 34-ik rendes évi közgyűlését, melyen 
117.200 darab részvény képviseletében 33 részvényes 
jelent meg. A közgyűlés elé terjesztett jelentés meg
állapítja, hogy az üzletvitel a fennállott óriás háborús 
nehézségek ellenére is megfololő sikerrel já r t

Az első hónapokban az üzemek és gyárak telje- 
sitménye 40 százalékra redukálódott. A téli hónapok
ban azonban már élénkülés volt észlelhető és a hadi
szükséglet céljára szolgáló szállítások az üzemek jobb 
kihasználását tették lehetővé. A piaci viszonyok javu
lása, mely az üzletév végéig tartós maradt, az uj üz
letévben örvendetesen folytatódik.

A vasérctermelés 3,111.451) métermázsa, a saját 
használatra termelt barnaszén pedig 3,280.497 mázsa 
volt A kohók 1,386.883 mázsa nyers vasat szolgáltat
tak (964.281 métermázsával kevesebbet, mint a múlt 
üzemévben). Az acéíöntvények termelése pedig 
1,867.372 mázsára rúgott. Ez 512.902 mázsával volt 
kevesebb, mint az előző üzletévben. Az utolsó évek
ben eszközölt épitkezések és átalakítások befejezést 
nyertek.

A tiszti nyugdíjintézet vagyona a múlt óv decem
ber végén 4,844.357 korona volt, a munkástársiádáké
3,213.975 koronára növekedett. A balesetbiztosító alap 
82.876 korona volt. A társaság hadbavonult munkásai 
családtagjainak segítésére és drágasági pótlékokra 
tetemes összeget fordított.

A testvérvállalatok közül a Hernádvölgyi Magyar 
Vasipar R észvény társas ág, amely szintén nehéz kö
rülmények között ós csak erősen korlátozott mérték
ben tarthatta fenn üzemeit, 7 százalék osztalékot fizet. 
Az Unió vas- és bádoggyár társaság is 7 százalékos 
osztalékot, a Kaláni bánya- és kohó-részvénytársaság  
1914-iki üzletéve igen kedvezőtlen viszonyok között 
folyt le.

A közgyűlés az igazgatóságnak a nyereség föl
osztására vonatkozó javaslatait elfogadta, a jelentést 
tudomásul vette és az igazgatóságnak, valamint a 
felügyelőbizottságnak a fölmentést egyhangúan mog- 
adta. Eszerint az 1914—15. üzletév 9,120.895 korona 
88 fillér nyereségből az értékcsökkenési alap javadal
mazására és egyéb leírásokra összesen 2,500.000 ko
ronát, az alapszabályszerü jutalékok levonása után a 
tartalékalap javára 264,835 koronát fordítanak. A rész
vényeseknek a 40,000.000 korona részvénytőke után 
17 százalékos osztalékul részvényenként 34 koronát, 
összesen 6,800.000 koronát fizetnek ki. A külön tarta

lékalapra 600.000, a tisztviselők nyugdíjalapjára 100.000, 
a társládáknak 100.000, hadi jótékony célokra ujabbi
100.000 korona jut. A fenmaradó 3,641.881 korona 74 
fillért a jövő üzletév számlájára viszik át. Az esődé kos 
szelvényeket november 1-től kezdve 34 koronával vált
ják be. A közgyűlés a föl ügyelőbizottság uj tagjául 
Poisson Ágostot választotta meg.

Mérlegek. Gróf Csáky László Prak falvi vas- ós 
acélgyár r.-t. legutóbbi mérlegstámláját a következő 
eredménnyel zárta lo : Vagyon : Ércbányák, földbirtok, 
vizierő, kohó és gyári ingatlanok, tiszti épületek és 
munkásházak 1,343.152*34 K. Gépek ós berendezési 
tárgyak 514.583’4CJ K. Gyári szerszámok és eszközök 
64 565*53 K. Beruházások 1914—15. évbon 58.393*04 K. 
Készlet nyers anyagokban, fél- és készgyártmányok
ban 495.374 89 K. Pénztár 14.192-14 K. Óvadék 8960‘— 
K. Tárcaváltók 3435*— K. Adósok 960.789*09 K. Teher : 
Részvénytőke 625.000■— K. Jelzálog 385.818 55 K, 
törlesztés 1915. évben 48.227*32 K. Összesen 337.591*23 
K. Hitelezők 320.975*37 K. Banktartozás 450.437* K. 
Összesen 771,412*37 K. Elfogadványok 517.139*15 K. 
Értékcsökkenési tartalék 918.174*45 K. Leírások 1914— 
15. évben 71.086 52 K. Összesen 989.260 97 K. Tarta
léktőke 17.042*96 K. Osztalék 250— K. Nyereség 
205.748-84 K.

Fém művek és felszerelési g yá r Münstcrmann
E. r.-t mérlegszámlája junius 30. zárlattal a követ
kező v o lt: Vagyon  Ingatlan, gyár- és ép ii létszám la 
93.082*21 K. Ingóságok, gépek stb. számla 162.405*43 
K. Gyári yágányszámla 4126 65 , K. Pénztárkészlot 
846 82 K. Óvadékok 2338 — K. Árjegyzékek számla 
729 — K. Folyószámla (adósok) 156.462 48 K. Anyag
számla 91 62727 K. Biztositékszámla 160.000*— K. 
Veszteség- és nyereségszámla: veszteségáthozat 1913 —
14. évről 180.514*50 K, ehhez további veszteség 672*19 
K =  181.186*69 K, levonva nyereség 1914—15. évről 
1641-35 K =  179.545*34 K. Összesen 691.163 20 K. 
T e h e r : Részvénytőkeszámla 300.000 — K. Rendkívüli 
tartalékalap 4348*32 K. Értékcsökkenési számla le
írások 1910—14. évekre 84.885*40 K, értékmogtérités 
eladott gépekért 2356’40 K, maradvány 82.529’— K., 
leírások 1914-15. évre 22.463 75 K =  104.992 75 K. 
Elfogadványszámla 102.995*51 K. Folyószámla (hitele
zők) 178.826*62 K. Biztositékszámla 160.000'— K. Ösz- 
szosen 691.163*20 K. — N yereség- és veszteségszám 
lája : Veszteség  : Vesz110 ségáth0 z at 1913 — 14. évről 
180.514*50 K, ehhez további veszteség 672'19 K =  
181.186*69 K. Üzemköltségszámla 268.812*22 K. Kores- 
kedelini költségek számla 41.250*94 K. Kamat számla 
12.805 09 K. Értékcsökkenési számla: leírások 1914 —
15. évre 22.463*75 K. Árjegyzékszámla leírások 100* — 
K. Összesen 526.618 69 K. N yereség : Vágány számla 
bevételért 1741— K. Házbérszámla bevételért 100*— K. 
Adószámla megtérítésért 637 65 K. Aruszámla nyers 
haszonért 346.161 70 K. Mérlegszámla: veszteség
áthozat 1913 — 14. évről 181.186*69 K, levonva nyereség 
1914—15. c^ről 1641*35 K =  179.545*34 K. Összoson
526.618 69 K.

Közgyűlések, Csáky László g ró f Prak falvi vas- cs 
acélgyár r.-t. október 30 án tartotta meg VIII. évi 
rondos közgyűlését. — Magyar-belga fém ipargyár 
r.-t. szeptember 25-éré egybehívott rendkívüli közgyű
lésnek határozatképtelonsége folytán október 23-án 
egybehívott ujabb közgyűlése nem lévén megtartható, 
mivel a meghívóból az óra megjelölése kimaradt és 
így rendkívüli közgyűlését november 6’-án déli 12 óra
kor a Hungária-körut 115/117. szám alatt lövő iroda
helyiségeiben tartja meg. Benz“ m agyar automobil
es m otorgyár r .-t. rendes évi közgyűlését október 30-án 
tartotta meg. — Fém m űvek és felszerelési g yá i\ 
Münstermann E . r . - t  november 16-án tartja meg XVI. 
rendes közgyűlését.

Cégjegyzési hirek. Első m agyar csavargyár r . - t .  
Schweissguth  Pál Henrik cégjegyzési jogosultságát



bejegyezett0* — M agyar brikettgyár r.*t. Mende 
Valér cégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett és Pfeifer  
Ignác igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegy
zési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. 
Köobjűnomitó r.-t. a f. évben tartott közgyűlésén az 
alapszabályok módosítása elhatároztatott és igy e mó
dosítás folytán az 5. § a következőképpen hangzik 
„A társaság alaptőkéje a veszteségek fedezése céljából
100.000 koronára szállíttatott le. Az igy leszállított rész
vénytőkéből részvénvenkint 80 korona, vagyis 1000 
darab részvény után 80.000 korona fog vissza fizettetni, 
úgy hogy ezen lebélyegzés keresztülvitele után a tár
saság alaptőkéje 20.000 korona (részvényenkint 20 kor.) 
marad.41 — Zentai és roskányi egyesült iparvállala
tok r.-t. a f. évben tartott közgyűlésén az alapszabályok 
5., 8., 13. és 45. §-ainak elhatározott módosítása be
jegyeztetett E módosított alapszabályok szerint a cég 
leszállított alaptőkéjű 1,300.000 korona, amely 3250 
darab, e^yenkint 400 korona névértékű, névre szóló 
elsőbbségi részvényre oszlik.

Uj vasgyár. Nagykanizsai tudósítónk jelentése sze
rint a leégett Mercur vasgyár r.-t. és város között 
megállapodás jött létre a gyár felépítése tekintetében. 
A város 5000 négyszögöl területet ingyen enged át a 
vállalat céljára, a becslés áráért megváltja a régi épü
leteket és az üzem szünetel és ért szintén hajlandó a tár
saságot kárpótolni. Ezzel szemközt kikötötte a város, 
hogy az uj gyártelep legalább olyan arányú legyen, 
mint a régi volt.

T itan it M agyar B iztonsági R obbantóanyag r.-t. felszá
molói a részvénytársaság Összes vagyonértékei meg
felelőképpen értékesíttetvén, ezzel a részvénytársaság 
felszámolását befejezték. Felhi vatták ennélfogva a 
részvénytársaság részvényesei, részvényeiknek a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank főpénztáránál történendő 
átadására, mely átadással szemben a nevezett bank 
főpénztára minden egyes részvény birtokosának 150 
koronát fizet ki.

Közlemény. Szepes vármegyében, Szalánk község 
határában fekvő szlovinkai Triukl G reg őri bányatársa
ság igazgatója W eidinger József gölnicbányai lakosnak 
folyó évi 663. szám alatt iktatott kérelmére a gölnic
bányai in. kir. bányabiztosság Gölnicbányán a városi 
nagy vendéglő ben bányahatóság és bánya bíróság köz
bejö ttével december 4-ére bányatársulati gyűlést hivott 
egybe.

Szállítás . Kőszén. A debreceni m. kir. dohánygyári 
igazgatóság az üzemébon 1916 január 1-től 1916 de* 
cember 31-ig terjedő, esetleg 1916 január 1-től 1918
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december 31-ig terjedő három évi időtartam alatt szűk- 
séglendő s évenként mintegy 10.000 q-t kitevő hazai 
származású I. minőségű kőszén szállítására nyilvános 
vorsonytárgyaláó-t irt ki.

Az ivenkint egy koronás bélyeggel ellátott és sza
bályszerűen kiállított ajánlatok lepecsételt borítékban 
„Ajánlat a 4304. sz. versenytárgyalási hirdetésben ki
irt kőszénre14 november 22-éig küldendők be.

A bánatpénz az egy évi szállítási összérték 5°;«-a 
készpénzben vágy állami letétre alkalmas értékpapí
rokban a versenytárgyalási hirdetés számára való hi
vatkozással valamely adóhivatalnál vagy a budapesti 
áll a in pénztárak bármelyikénél legkésőbb a verseny- 
tárgyalást megelőzőleg teendő le és az erről szóló 
nyugta a zárt ajánlathoz csatolandó. Az ajánlattevő 
ajánlat a bán kijelenteni köteles, hogy az „Általános 
szerződési feltételek*4-ben, a „Részletes feltételekében 
és a „Különleges feltételek4'»ben, nemkülönben a szer
ződési tervezetben foglaltakat ismeri és magát azok
nak aláveti.

A G um m i-részvények. Az értékpiacon már huzamo
sabb ideje nagy keletnek örvendenek a Magyar rug- 
gyantaárugyar részvényei. A vállalat részvényeinek 
kurzusa ma száz koronával magasabb a likvidácionális 
árfolyamnál. Az áremelkedést az értékpiacon azzal 
okolják meg, hogy a vállalat üzletébe a háború folya
mán igen kedvezően alakult. A magas gu in mi árak és 
a nagy hadsorcgszálliiások hasznán kívül, az autotaxi- 
üzlotek és a Tauril-pneumatik gyáron is jól keresett a 
részvénytársaság.

N ém etországi szén Rom ániában. Predeáli jelontés sze
rint abból az 5000 vaggon kőszénből, amelyet a Né
metországgal kötött megegyezés szerint szállítani koll 
Romániába, eddig 200 vaggon érkezett meg. A román 
pénzügyminisztériumot — mint értesülünk — arról 
értesítették, hogy néhány n a p  múlva ujabb 500 vaggon 
kőszén érkozik Predeálon át Romániába.

A svéd vasp iacró l. A háború nehézségei ellenére a 
svéd Gningesberg-társaság Lulea kikötőből a folyó év 
első kilenc hónapjában két millió tonna vasércet 
(tavaly 900.000-et) szállított, sőt arra számítanak, hogy 
az év végéig két és fél millió tonnáig emelkedik a vas
érc kivitele. A norvég Harvikből 1,500.000 tonuát szál
lítottak ugyanazon idő alatt és remélik, hogy az év 
végéig 11/2 milliót fognak elérhetni. A vasérc ára körül
belül annyi volt két év előtt, de sokkal nagyobb, mint 
tavaly.

Romániai petró leum behozatal. A petróleum, mint 
elsőrendű fogyasztási cikk, abból a kategóriából 
való, amelyre éppen a társadalom szegényebb osztályai 
vannak utalva. Nagy drágaság uralkodik itt és bár a
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hires galíciai petróleumtolepek már hónapok óta ivsmét 
birtokunkban vannak, a szegény nép ennek a hasznát 
nem látja, mert az árak semmivel sem lettek olcsóbbak. 
Ha a politikai viszonyok megengedik, ki kell nyitni 
a határainkat a romániai petróleum előtt, fel kell füg
geszteni a behozatali vámokat, mert ez az egyetlen 
segi tő eszköz, amivel a petróleumd rágás ágot enyhít
hetjük.

Hajózási hir. A Dunagőzhajózási Társaság közli, 
hogy a Budapest* Esztergom közötti személyim jójára
tok utolsó felfelé menettel e hónáp 30-án, utolsó lefelé 
menettel pedig e hónap 31-én megszűnnek.

A gyapjú rekvirálása és maximális ára. A kormány 
az ország egész területére megái lapította a gyapjúért 
követelhető legmagasabb árakat. A rendelet szerint az 
élőállatokról nyírott gyapjú ára 20 korona és 7 korona 
50 fillér közt, a bőr, timár és döggyapju maximális 
ára 8 és 4*50 korona közt váltakozik. A maximális 
árak e hónap 20-án lépnek életbe, de a gyapjúnak 
vámkülföldről való beszerzésére ez a rendelet nem 
vonatkozik. Elrendelte továbbá a kormány a gyapjúnak 
hadicélokra való lefoglalását is, kivéve azokat a készlete
ket, amelyek a jelen rendelet életbelépésének napján 
katonai szállításokra a gyárakban vannak, továbbá 
azokra a készletekre, amelyeket a gyárak ugyancsak 
hadicélokra a rendelet életbeléptetése előtt vásároltak. 
Továbbá a háziipari célokra szükséges gyapjukészle- 
teket, valamint a mügyapju és gyapjú hulladékokat. 
Aki gyapjút külföldről behoz, a behozott készletekkel 
szabadon rendelkezik bizonyos feltételek mellett. Az 
igénybevett gyapjukészletek átvételére Budapeson 
Gyapjuátvételi bizottság alakult, amelyhez a meglevő 
gyapjúké szí eteket november hói*ap 15-ig be keli jelen
teni. A hadicélokra alkalmasnak talált küldeményeket 
a Gyapjuátvételi bizottság átveszi és értékét megtéríti. 
A kormány továbbá rendeletet bocsátott ki, amely szo- 
rint a gyapjú készletek bejelentéséről kiadott rendelet
ben foglalt intézkedéseket megfelelően kiterjesztik a 
dög, tímár, szücsgyapjura is. Egy másik rendelet sze
rint a kereskedelmi miniszter a gyapjú szállításához 
szükséges szállitási igazolványt az előző rendeletben 
foglalt eseteken kivül a fentebb említett gyapjunemek- 
nek, mügyapjunak, valamint egyáltalán gyapjúnak a 
Gyapjuátvételi bizottság címére, vagy a bizottságnak 
megjelölt más cimre való szállításához is megadja.

*£ DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die Aktien-Geselischaft für Worthington-Pumpmaschi-
nen weist in ihrer am 31. März 1915 abgeschlossenen 
Bilanz zusammen mit einem Gewinn übertrag von 
29.826 K einen Bruttogewinn von 174.982 K aus. 
Nach Abzug von 172.228 K für Spesen, ergibt sich 
ein Reingewinn von 2 754 K gegenüber 31.396 K im 
Vorjahre.

Österreichische Petroleumindustrie. Durch den W elt
krieg hat das grösste Unternehmen der Österreichi
schen Petroleumindustrie, die Galizische Karpathen- 
Petro'eumgeselischaft, ausserordentlich schw jre Schä
den erlitten, die zur Folge haben, dass sie in ihrer 
Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr 1914/15 
(nach Abzug des Vortrages von 12.998 Kr.) einen 
Verlust von 4.77 Mill. Kr. ausweist. Dieser Verlust 
wird zum Teil durch Heranziehung der Kapitalsreserve 
von 4.61 Mill. Kr. gedeckt, der Rest wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. Wie der Geschäftsbericht aus- 
fiihrt, haben sich an den Standorten des Rohölberg
baues und der Mineralöl- und Maschinenfabriken der 
Gesellschaft erbitterte Kämpfe abgespielt, die monate
lang andauerten. Die amtliche Schadenserhebung ist 
noch im Zuge und die Verwaltung hofft zuversichtlich 
auf einen vollen Ersatz durch dio Staats Verwal
tung. Da dieser Ersatz aber noch in weiter Ferne 
steht, wird der ausgewiesene Verlust fast ganz durch 
Heranziehung der Kapitalsreservo gedeckt. Der aus- 
gewiesene Verlust ist übrigens wesentlich geringer 
als der Betrag der tatsächlich erlittenen Kriegsschäden, 
da zur teilweisen Herabminderung des Verlustes der 
während der invasionsfreien Zeit erzielte Betriebs- 
gewinn und einige latente Reserven herangezogen 

urden. Bereits am 28. September v. J. musste der 
grösste Teil der gesellschaftlichen Beamten ilüchton 
und die Raffinerie war mit einer kurzen Unterbrechung 
vom 13. November 1914 an gefangen für die Gesell
schaft unzugänglich: erst zu Beginn des Monats Mai 
d. J., nach der siegreichen Durchbruchsschlacht bei 
Gorlice, gelangte sie wieder in den Besitz ihres Be
triebes. Ein grösser Teil der Raffinerie, darunter die 
ganze Paraffin an läge, ist durch den Krieg zerstört 
worden und eine sehr bedeutende Quantität von Rohöl, 
sowie von Halb- und Ganzfabriken ist den Flammon 
zum Opfer gefallen.

Die Windmühle als Retterin in Petroleumnot. W ir ent
nehmen einer Tageszoitung die Nachricht, dass os 
oinem Windmüller zu Uttum, einem Dörfchen bei Em
den, gelungen sein soll, seine Windmühle in solch 
gleichmässigen Gang zu bringen, dass sio eine Dynamo 
betreiben kann, welche elektrische Energie zur Bo* 
leuchtung der ganzen Ortschaft erzeugt. W as die Wind
mühle zu Uttum kann, werden andere Windmühlen in 
Deutschland auch können und die Landstriche 
Deutschlands, in denen es koine Windmühlen und 
keine so gewandten Windmüller wie in Uttum gibt, 
werden umso ungenierter an den Petroleumzuflüssen 
profitieren können, die neuerdings wieder aus Galizien 
und Rumänien ins Land strömen.

Witkowitzer Gewerkschaft. Der kommerzielle Direktor 
der Witkowitzer Gewerkschaft Josef von Langer tritt 
mit Ablauf dieses Jahres in den Ruhestand. Direktor 
v. Langer gehört auch dem Exekutivkomitee des 
Eisenkartells an.

T e le fo n  3 8 —83.
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ss S ü rg ö n y e im  : U rikány  B u d a p e s t. =  B ányák  s L upény (Huny ad  m egye).

Term el:
Darabos szenet, kockaszcnet, diószenet szoba-, gőz- 
cséplőgép- és gőzekefütésre. Aknaszenet, pormentes 
aknaszenet kazánfütósi célokra. Aprószenet kör ke- 

mencefütésre. Kovácsszene.t kovácsolása colokra.

Lupény kokszmüveiben gyárt:
Darabos pirszenet kohászati célokra. Kocka pirszo- 
net, diópjrjzenet szobatütósi, cement- és cukorgyár

tási célokra.
Kénsavas ammoniumot, magas hatásfokú műtrágyát.

Vezérbizományos: MAGTÁR ÁLTALÁNOS HITELBANK Budapest, VI., Nádor-utca 12. szám.


