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A földgázszerzödés.
Előző számunk vezércikkében elmondottuk né

zeteinket a földgázszerződés ügyében. Ezt a roppant 
horderejű kérdést leginkább méltatjuk azzal, ha a 
vonatkozó szerződést főbb vonásaiban ezennel is
mertetjük.

Szerződés. A Deutsche Bank elvállalja a kötött 
szerződés értelmében alapítandó Magyar Földgáz Rész
vénytársaság részére a m. kir. pénzügyminiszter által 
engedélyezendő következő jogokat, valamint a követ
kező kötelezettségeket.

A m. kir. pénzügyminiszter az ásványolajra, vala
mint más, az 1911. évi VI. t.-c. értelmében az állami 
monopólium tárgyát képező ásványolaj félékre való kuta
tás jogát a M. F. R.-ra ruházza át. Ez az átruházás 
akkor lesz jogerős, ha a m. kir. pénzügyminiszter vo
natkozó jelentését az országgyűlés tudomásul vette 
A m. kir. pénzügyminiszter megengedi, hogy az át
ruházott kiaknázási jogok a bányatelek!?önyvbe a M. 
F. R. javára szabályszerűen bejegyeztessenek. A M. 
F. R. a jelen szerződés 2. pontja értelmében reá ru 
házott jogokkal csak olyan boriatok közt élhet, hogy 
a földgáz mennyisége, termelési lehetősége, termelése 
és szállítása kedvezőtlenül ne befolyásoltassék és, hogy 
ezeknek a jogoknak gyakorlása következtében a föld
gáznak eltékozlása elő ne idéztessék. A M. F. R, bár
minemű kártalanításra vagy megtérítésre való igény 
nélkül köteles a m. kir. pénzügyminiszter kívánságára 
mindazokat a kutatási és feltárási munkálatokat, vala
mint fúrásokat beszüntetni, amelyek a m. kir. pénz
ügyminiszter egyoldalú megítélése szerint ezt a célt 
veszélyeztetik.

A szerződésileg átruházott jogok alapján a M. F. 
R. arra jogosult, hogy :

a) a földgázfurások alkalmával talált ásványolajat 
a 3. pont rendelkezéseinek figyelembevételével kiak
názza és értékesitse;

b) miután a gázrétegek átfúrásának és elzárásának 
lehetősége a 3. pont első bekezdésében kifejezésre jutó 
célzatoknak megfelelően, a m. kir. pénzügyminiszter 
egyoldalú megítélése szerint műszakilag megoldást 
nyert, a m. kir, pénzügyminiszter külön engedélyével 
ásványolajra fúrásokat eszközöljön.

Ha a b) pontban említett műszaki kérdések már 
megoldást nyertek, vagy ha olyan területekről van 
szó, ahol a földgáz kimerült vagy ahol az ásvány
olajra való fúrás a földgázt észrevehetően nem befo
lyásolja kedvezőtlenül, tartozik a M. F. R. a m. kir. 
pénzügyminiszter felszólításának kézhez vételétől szá
mított egy éven belül, a  m. kir. pénzügyminiszter által 
kijelölendő területen vagy területeken ásványolajra a 
ktftató fúrásokat megkezdeni. Ilyen terület nem lehet 
nyolc km2-nél kisebb és e mellett az egyes, a föld

gázszerződéshez csatolt térképen megjelölt gázmezőket 
legfeljebb két, körülbelül egyforma részre szabad 
osztani.

A m. kir. pénzügyminiszter felszólításának kézhez 
vétele után a M. F. R. köteles a m. kir. pénzügymi
niszter által kijelölendő területen vagy területeken 
ásványolajra kutató fúrásokat lemélyiteni, még pedig 
úgy, hogy minden egyes kijelölt területre három 
ásványolaj-kutatófúrás jusson és hogy az Összes ki
jelölt területeken mindenkor együttvéve két furóbe- 
rendezés álljon üzemben, de a M. F. R -nak  minden 
egyes területen több kutatófúrás lemélyítésére is joga 
van.

Ezeket a fúrásokat a műszaki bizottság által jóvá
hagyott üzemterv szerint, a geologiai viszonyoknak 
megfelelően úgy kell telepíteni, hony a mediterránig 
legyenek folytathatók. A M. F. R. azonban nem köte
les 1000 m.-nél mélyebbre fúrni.

Ha a M. F  R. a m. kir. pénzügyminiszter felszó
lításának kézhez vételétől számított egy éven belül az 
ásványolajra a fúrásokat meg nem kezdi, vagy a meg
kezdett fúrások üzemét a műszaki bizottság által jóvá
hagyott üzem tervnek megfelelően nem folytatja, a m. 
kir. pénzügyminiszter által kijelölt területet vagy te
rületeket illetőleg a jelen szerződéssel átruházott ku
tatási és bányaművelési jog az államra száll vissza.

Ha egy területen három kutatófúrás nem adott 
ásványolajat és a M. F. R. ezen a területen nem akar 
további kutatófúrásokat ásványolajra lemélyiteni, ezt a 
területet illetőleg a kutatási és bányaművelési jog az 
államra száll vissza.

Ha a M. F  R. az illető területen további kutató
fúrásokat akar ásványolajra lemélyiteni, ehhez legfel
jebb három kutatófúrás erejéig joga van, ha az ezen 
a területen végzett harmadik eredménytelen fúrás be- 
szüntetésétől számított hat hónapon belül, az uj ku 
tatófúrásokat megkezdi és azokat a műszaki bizottság 
által jóváhagyott üzemtervnek megfelelően folytatja. 
Ha ilyen esetben a M. F. R. egynél több kutatófúrást 
mélyítene le, a m. kir. pénzügyminiszter megkíván
hatja. hogy ezeket a munkákat, más már megkezdett 
kutatómunkák hátráltatása nélkül, egyidejűleg két fúró- 
berendezéssel folytassa. Ha az uj kutatófúrások szin
tén nem vezetnének eredményre, vagy ha a, fúrások 
üzeme nem megfelelően folytattatik, ezt a területet 
illetőleg a kutatási és bányaművelési jog az államra 
száll vissza. A M. F. R. indokolt és két hónapon belül 
benyújtandó kérelmére a m. kir. pénzügyminiszter az 
ebben a pontban megállapított határidőket megfelelően 
meghosszabbíthatja.

A M. F. R. egyes területek ásványolaj kitermelé
séről bármikor lemondhat és ebben az esetben az 
illető területre nézve a jelen szerződéssel átengedett 
jogok az államra szállnak vissza. A m. kir. pénzügy- 
miniszternek ilyen esetben jogá van arra, hogy a M. 
F. R. részéről az ásványolajfurások céljaira eszközölt 
berendezésekét használati értékükben megváltsa. Ha 
ezzel a jogával nem él, a M. F. R. az illető berende
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zéseket eltávolithatja, de a felhagyott tárásokat a mű
szaki bizottság vonatkozó utasításainak megfelelően kell 
kezelni. Más irányú megegyezés hiányában a haszná
lati értéket a földgázszerződés 35. pontja értelmében 
alakítandó választott bíróság állapítja meg.

A kitermelt ásványolaj mennyiségből a M. F. R. 
a  m. kir. pénzügyminiszternek a következő nyersolaj - 
termelési részesedést tartozik szolgáltatni: Minden 
gázmező évi termeléséből az első 4000 tiz tonnás 
kocsi után 5f/o részesedést kell szolgáltatni, minden 
további megkezdett 4000 tiz tonnás kocsi után pedig 
mindig 3°/o kai emelkedő részesedéssel já r  mindaddig, 
amig a részesedés a 20%* ot elérte. A részesedés h a
vonta a következő hó első napján já r és természetben 
kell kiszolgáltatni, még pedig vagy a M. F. R.-nak az 
illető gázmezőn levő tartályaiban, vagy a szállitási 
önköltségek megtérítése ellenében az illető gázmező 
esetleg létező csővezetékének végén. Az ásványolaj 
átadására vonatkozó részletes szabályokat a műszaki 
bizottság fogja Jtidolgozni.

A M. F« R. köteles a részesedés fejében járó ás
ványolajat 15 napig díjtalanul a m. kir. pénzügy- 
miniszter rendelkezésére tartani és ennek kívánságára 
további 30 napon át naponkint és tiz tonnás kocsin
ként járó 1 K  raktárdíj ellenében megőrizni. A rak
tárdíj naponkint és tiz tonnás kocsinként 2 K-ra emel
kedik, ha a részesedés fejében járó ásványolaj ezen 
30 nap alatt el nem távolittatik, vagy ha arról a M.
F. R .-ral egyetértően nem történt másként intézkedés.

A M. F. R. minden eladott tiz tonnás kocsi ás
ványolaj után 2 K-t tartozik a műszaki bizottság ré
szére átutalni. Ezt az összeget a M. F. R. központi 
pénztáránál félévenkint a műszaki bizottság elnökének 
rendelkezésére keli bocsájtani.

A termelésből részesedésmentes minden az előző 
hónapban ásványolajra fúrt méter fejében, illetve — 
amig a termelés még nem volt olyan nagy, hogy az 
ásványolajra addig fúrt minden métert el lehetett 
volna számolni — az eredményes és eredménytelen 
fúrások minden ásványolajra fúrt és még el nem szá
molt méterje fejében, 700 méter mélységig egy fél 
tiz tonnás kocsi és 701 métertől számítva, három 
negyed tiz tonnás kocsi. Ha az ezek szerint részese
désmentes kocsik mennyisége a termeit mennyiséget 
meghaladná, részesedés csak azután jár, ha az összes 
addig ásványolajra fúrt méterekre eső részesedésmen
tes kocsik kitermeltettek. Az ásványolajra fúrt méte
rekről szóló kimutatást mindig a következő hónap 
első napján kell a m. kir. pénzügyminiszter elé ter
jeszteni, akinek joga van az adatokat bármikor ellen
őriztetni.

A M. F. R. köteles az ásványolaj bányászati mű
ködésével kapcsolatban a magyar szent korona orszá
gainak közgazdasági érdekeit elsősorban figyelemben 
részesíteni és tartozik  a m . kir. pénzügy m iniszternek  
ebben a tekintetben k ife jeze tt kívánságait teljesíteni.

A jelen szerződéssel átruházott jogokat a M. F. R.
a, m. kir. pénzügyminiszter hozzájárulása nélkül har
madik személyekre át nem ruházhatja.

Ha a M. F. R. a jelen szerződésben reá ruházott 
kötelezettségeinek meg nem felel és a m. kir. pénzügy- 
miniszter felszólításának kézhez vételétől számított 
három hónapon belül kötelezettségeit nem teljesiti, a 
ot. k ir. pénzügym iniszter a M. F . 72.-t bányászati 
jogától egészben vagy részben m egfoszthatja . Az ilyen 
megfosztás nem alapulhat azonban olyan eseteken, 
amelyekben a M. F. R. előirt kötelezettségeinek önhi
báján kivül, műszaki okokból vagy vis major követ
keztében nem felelhetett meg.

A jelen szerződés tartama egyenlő a földgázszer
ződés tartamával. Ezen időtartam alatt a m. kir. pénz
ügyminiszter a M. F. R.-nak átengedett gázmezőkön 
harmadik személyekre a jelen szerződéssel átengedett 
ásványolaj félék tekintetében kutatási és bányaművelési 
jogot nem fog átruházni.

5^ H A Z A I H ÍR E K . ^
Kinevezés. A m. kin pénzügyminiszter Pékár 

Dezső dr. budapesti lakost a VII. fizetési osztályba 
főgeofizikussá ideiglenes minőségben, Fekete Jenő 
okleveles középiskolai tanárt a VIII. fizetési osztályba 
geofizikussá ideiglenes minőségben, Nagy Henrik 
pénzügyi számtisztet a Selmecbányái m. kir* bánya
igazgatóság mellé rendelt számvevőségnél a X. fize
tési osztályba pénztári tisztté a selmedrányai m. kir. 
bányakerületi főpénztárhoz kinevezte.

Lóczy Lajos Spanyolországban. Nagy sikere volt — 
mint értesülünk — a m agyar földtani tudománynak 
Spanyolországban. Egy tudósnak köszönhető, hogy 
Spanyolország egy uj bányászati ághoz jut, amelynek 
óriási jelentősége van Spanyolország mezőgazdasága 
szempontjából. Arról van szó ugyanis, hogy Lóczy  
Lajos felfedezte a kálisot Spanyolországban ; amelynek 
érdekében Magyarországon eddigelé hiába tettek kísér
leteket. Lóczy ugyanis három évvel ezelőtt európai 
kőrútjában Madridban is megfordult s az ottani földtani 
intézet geológusaival kirándult a Salsona és Cordona 
között levő sóbányákhoz. Lóczy felhívta a geológusok 
figyelmét arra, hogy érdemes lenne kálisótelepek után 
furatni. A spanyol kormány furatott is és most Salsona 
mellett gazdag karnallit- és szilvin-telepre bukkantak. 
A kálisó 20— 45 százalék káliumkloridot tartalmaz s a 
sótelepet tartalmazó rétegcsoport 80 méter vastag. Egy 
francia* spanyol társulat már ki is bérelte az ipari sók 
kibányászásának jogát északkeleti Spanyolországban
113.000 hektár területen. A spanyol geológusok hálás- 
szavu levelekben köszönték meg magyar kollégájuknak, 
hogy őket a kutatásban helyes nyomra terelte.

Jubiláló gázgyári igazgató. Bernauer Izidor, a 
fővárosi gázgyár műszaki igazgatója, december 1-én 
töltötte be szolgálatainak harmincötödik évfordulóját.

Ebből az alkalomból a gázgyár tisztviselői és 
munkásai ünnepelték a műszaki igazgatót, Ripka Fe
renc dr. vezérigazgató meleg szavakban fejezte ki a 
gázgyár tisztviselőinek és munkásainak szerencseki- 
vánatait és átadta neki bárczy István polgármesternek 
hozzá intézett levelét, amelyben a polgármester elis
merését és köszönetét nyilvánítja a műszaki igazga
tónak eddig teljesített munkáságáért. Bernauer Izidor 
műszaki igazgató meghatva mondott köszönetét az 
ünneplésért.

Szterényi a jövő gazdasági politikájáról. Magyaror
szág állas foglalása a monárkia és Némétország.gazda- 
sági viszonyának jövőbeli rendezéséről fokozott m ér
tékben foglalkoztatja ugy a német, mint az osztrák 
közvéleményt. E kérdésről érdekes tanulmányt irt 
Szterényi József titkos tanácsos „Wirtschaftliche 
Verbindung mit Deutschland" címmel, amely az Ausz
triában megindult és az összes aktuális kérdéseket fel
ölelő „Flugschriften für Österreich^Ungarns Envachen- 
cimü vállalatban jelent meg. E könyvében Szterényi 
érdekes statisztikai anyag alapján bőven kifej'i a m a
gyar álláspontot s különösen kiemeli, hogy olyan meg' 
egyezést kell találni, amely többet nyújthat, mint az 
unió s amely rendszernek keretébe harmadik és ne
gyedik szövetségestársunkat, Törökországot és Bulgáriát 
is be lehet foglalni.

Általanos Villamossági A Budapesti Általános 
Villamossági r.-t november 27-én megtartott iga2ga- 
tósági ülésén Széli Kálmán v. b. t. t. halálával meg
üresedett elnöki állásra Fodor István udv. tanácsos 
vezérigazgatót választották meg, aki húsz évnél hösz- 
szabb időre terjedő működésével a vállalat fejlesztése 
és felvirágoztatása körül nagy érdemeket szerzett.
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Közgyűlések. A M agyar Ruggyantaárugyár r.-t. 
december 11-én tártja meg rendkívüli közgyűlését, 
amelynek napirendjén az alaptőkéoek 1,500,000 koro
nával 4,500.000 koronáról 6,000.000 koronára való fel
emelése szerepel. Az uj részvényeket igen olcsó áron, 
200 korona névértékben kapják meg a régi részvénye
sek, holott a részvények árfolyama mán csaknem a 
négyszeressé a névértéknek. — N em zetközi Gázizzó- 
fé n y  r.-t. december 11-én tartja meg IV, rendes köz
gyűlését. — E gyesült G ipszgyárak  r.-t, december 16 án 
tartja meg rendkívüli kögyülését. — Első Erdélyi Föd- 
gázvezeték r.-t. december 8-án tartja meg rendkívüli 
közgyűlését a következő napirenddel: l.K é t igazgatósági 
tag lemondása feletti határozathozatal és esetleg helyébe 
két uj igazgatósági tag és egy felügyelőbizottsági tag 
választása. 2. Az igazgatóság jelentése.

P ály áza t. Vas- és acélanyag. Az erfurti kir. vasúti 
igazgatóság a gothai, erfurti, mémingeni és jénai vasúti 
főműhelyekben, valamint a neudiefendorfi és langen- 
salzei gyüjtőraktárakban felgyülemlett különféle vas- 
és acélanyagok, reszelő- és szerszámacél, kerékkóreg 
stb. eladása céljából nyilvános árlejtést irt ki. Az ela
dásra kerülő anyagok részletes jegyzéke és az eladási 
feltételek 70 pfennig készpénz előleges beküldése elle
nében megszerezhetők. Az ajánlatok december 10 ig  
küldendők be.

A gázgyár költségvetése A világítási bizottság no
vember 25 én Festetics Géza alpolgármester elnöklé
sével tartott ülésében tá rg y a d  a gázmüvek és a székes- 
fővárosi elektromos-telep költségvetését, amelyet leg
utóbbi számunkban ismertettünk, A gazgyár költség- 
vetéséhez elsőnek Bulenberg Salamon szólott hozzá, 
aki az esetleges szén hiánnyal és a fuvarozási nehéz
ségekkel kapcsolatban azt a kérdést vetette fel, történt-e 
gondoskodás a közönségnek kokszszal való ellátására. 
Biró Henrik szerint nem a propagandának köszönhető 
az ipari gáznak emelkedése, hanem a háborúnak. Ha 
ez igy van, akkor az a kérdés merül fel, helyesen 
cselekedett-e a vezetőség akkor, amikor a jövő évi 
fogyasztást 90 millió köbméterben irányozta elő. A való
színűség ugyanis az, hogy a háború után nem ugrás
szerűen fog emelkedni a fogyasztás, hanem visszatér 
a normális keretekbe. Kérdi, hogy ha az emelkedés 
nem következik be, nem jár*e az a körülmény, illetve 
az erre a fogyasztásra való berendezkedés károkkal. 
Felvilágosítást kér a szén beszerzésének módja tekin
tetében. Fele ki Béla az igazgatósági tagok megbízá
sából kijelentette, hogy az igazgatóságot mindenben a 
takarékosság elve vezeti. Az üzem szolgálja a nagy- 
közönség érdekeit, de megfelel szociális hivatásának 
is. Dacára a szénárak, a  munkabérek és minden anyag 
óriási emelkedésének, a koksz árát nem emelték. Teljes

megnyugvással lehetnek a vállalat vezetése iránt. 
A fogyasztásra vonatkozó számítások nem túlzottak, 
mert a gázfogyasztás állandóan emelkedik. R ipka  Fe
renc vezérigazgató kijelentette, hogy a kokszellátás 
nehézségeit sikerülni fog leküzdeni. Fuvar hiányában 
nem voltak képesek a megrendeléseket pontosan 
effektuálni, de két héten belül le fogják bonyolítani a 
hátralékokat. E célból öt teherautót szereztük be és 
minden fuvart lefoglaltak, úgy hogy a tél folyamán 
nem lesz baj Bizonyos, hogy a gázfogyasztá s szinte 
ijesztő mértékben emelkedik s a szénbeszerzés ezzel 
csak nehezen tud lépést tartani. A gázgyár igazgató
sága közvetlenül a háború kitörése előtt öt esztendőre 
biztosította az üzem szénszükségletét, noha a szerződés 
csak másfél esztendő múlva járt volna le* Tény, hogy 
a szén 12 fillérrel drágább, mint a régi szerződés 
szerint volt, de még igy is olcsónak mondható, amit 
az is bizonyít, hogy Bécs város gázgyára egy fillérrel 
drágábban kapja ugyanazt a szenet. A háború kitö
rése óta legnagyobb gondja volt a vezetőségnek a 
szénszállítás biztosítása. A napi szükséglet 100—120 
vaggon, a téli hónapokban volt idő, amikor csak napi 
20 vaggont kapott a gyár. Az elmúlt évben 3500, ebben 
az esztendőben pedig 4100 vaggonnal maradt hátralék
ban a szénszállítás. A bizottság ezután elfogadta az 
ügyosztálynak arra vonatkozó előterjesztését, hogy 
ideiglenesen úgy  az ipari, mint a világitó gázra egy
forma gázmérő órákat állítanak fel, mivel a háború 
folytán uj gázmérő órák nem állanak rendelkezésre. 
Minthogy azonban a világitó gáz ára 20 fillér, az ipari 
gázé 16 fillér, egyelőre úgy segítenek a bajon, hogy 
egységes órát állapítanak meg és 18 filléres közép
áron adják a gázt, úgy az iparit, mint a világításit.

Nyugat-Szerbia bányászata. Egyik legutóbbi szá
munkba foglalkoztunk szerbia bányászatával és most, 
mint értesülünk Prizren környékén több helyen vasra, 
kénre és kőszénre is bukkantak, de a bányászatot itt 
eddig nem kultiválták. Most a magyar tőke is — mint 
értesülünk — érdeklődést kezd tanúsítani a környék
beli széntelepek iránt, annál is inkább, mert hir szerint 
a kopaoxiik-hegyvidék egész környéke érett szenet 
tartalmaz.

Szénszállítás a fővárosba. A mult héten vasúton és 
vizen 6560 mázsa osztrák, 53.520 mázsa porosz és 
127.340 mázsa hazai szén érkezett a fővárosba.

Szénszállítás villamoson. A közlekedés ügyosztálya 
a közgazdasági osztály kezdésére tárgyalt a közúti 
villamostársaságokkal arra nézve, hogy a villamos 
vasúti pályán szenet is lehessen fuvarozni. A Közúti 
vasúttal már meg is állapodtak abban, hogy a Közúti 
a Búr-vasút közvetítésével az államvasut angyalföldi 
pályaudvaráról oda, ahová szállítani lehet, vinni fozja 
a szenet és kokszot. így  majd jobban ki lehet elégí
teni a szenkiskereskedők igényeit. A társaság olyan 
helyekre, ahol kitérő vágányok vannak, azonkívül a
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végállomásokra nappal fuvarozná a szenet; a többi 
helyre pedig, ahol a szénkereskédők üzlete a forgalmi 
vonalak mentén van, az éjszakai órákban végezné a 
szállítást A tanács ezt a megállapodást tudomásul 
vette, megállapította a szénszállítás diját s felterjesz
tést küldött a kereskedelemügyi miniszterhez, kérve, 
hogy a tarifáról szóló megegyezést hagyja jóvá. A 
tanács felhívta ezután a közlekedés ügyosztályát, hogy 
a Városi vasúttal is kössön hasonló megállapodást.

A fémtárgyak eladási határidejét meghosszabbították. 
A hivatalos lap egyik legutóbbi száma közli a hon
védelmi miniszter rendeletét arról, hogy a hadicélokra 
igénybevett fémtárgyak eladására kitűzött határidőt
1916 január 31-ig meghosszabbították.

A fém árváltozása Angliában. A fém ára Angliában 
a háboru folyamán, tetemesen drágult. A réz emelke
désének az az oka, hogy Amerika monopolszerü hely
zetét kihasználja az áru szállításánál, a cink ára pedig 
azért drágult, mert a szükségletet nem lehet már többé 
Németországból födözni, amiért is most a korábbiak 
ötszörösét kell érte fizetni. A cinnért is nagyobb árat 
adnak, m intáz idén augusztusban. Az ólmot nagyobbáru 
a belföldi termelés födözL A réz a háboru kitörésekor 
60, november 19-én 95Vs shillingbe kerüli, a cink ele- 
intén 213A, most 94 shilling, a cinnt 183 shillinggel 
szemben 1721/* shillingen veszik, végül az ólom ára an
nak idején 183A volt, most pedig 265;s shillingig emel
kedett.

Pénzintézetek és a hadikölcsön. T eleszky  pénzügy- 
miniszter a napokban köszönő levelet irt mindazokhoz 
a pénzintézetekhez, amelyek a harmadik hadikölcsön 
aláiróhelye gyanánt szerepeltek. A pénzügyminiszter 
levele, amely a magyar hitelszervezet odaadó buzgó - 
ságát köszöni meg, a következőket tartalm azza:

A harmadik hadiköJcsönnek a várakozást messze 
meghaladó nat>y sikerének munkálatánál örömmel ta
pasztaltam, liogy az ország pénzintézetei közgazdasági 
hivatásuknak teljes mértékben megfelelve, ezúttal is 
odaadó készséggel és hazafias lelkesedéssel állottak a 
hadikölcsön nemzeti fontosságú ügyének szolgálatába. 
Különösen ki kell emelnem azt a lelkes odaadást és 
fáradtságot nem ismerő buzgalmat, amellyel «. pénz
intézetek kipróbált és szakavatott tisztviselői kara a 
számra és összegre nézve egyaránt jelentékenyen meg
növekedett jegyzések sima, pontos és gyors lebonyo
lítását országszerte lehetővé tette és a jegyzőfejeknek 
szakszerű felvilágosítással s útmutatással készségesen 
szolgálva, a kölcsön jegyzését hathatósan előmozdí
totta. Pénzintézeteink és azok tisztviselői kara e be
cses közreműködésükkel a nemzeti ügy érdekében ki
váló érdemeket szereztek és közgazdasági és pénzügyi 
életünk oly szerveinek bizonyultak, amelyekre az első
sorban saját tőkeerőnkre utalt jövő hitelügyi politikánk 
biztosan számíthat.

Gyufagyárak fúziója. Mint halljuk, a Magyar Bank 
egy közös részvénytársaságba akarja összeolvasztani 
három gyufagyárát: a Vesuviust, a Drávát és a Sze
gedi gyufagyárat. Értesülésünk szerint rövidesen meg 
is lesz a tranzakció.

5 ?  ÖEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Herzoglich Koburgsche Berg- und Hüttenwerke A.-G.
Die herzoglich Koburgsche Berg- und Hüttenwerke 
A.-G. wird ihr Aktienkapital von 6V2 auf 9V2 Millionen 
Kronen erhöhen. Die genannte Unternehmung ist im

Jahre 1913 unter Mitwirkung der Vaterländische!: 
Bank gegründet worden und sie hat damals die her
zoglich Koburgschen Berg- und Hüttenwerke in Poho- 
rella im Gömörer Komitat erworben. Das Urbansche 
Konsortium svird einen bedeutenden Teil der neuen 
Aktien übernehmen.

Leipziger Werkzeugmaschinenfabrik vorm. W. v. Pitt- 
ler Aktiengesellschaft. In der letzten Aufsichtsratssitzung 
berichtete der Vorstand, dass der bisherige Geschäfts
gang im laufenden Jahre gut war und die Eingänge 
der Aufträge bisher ein Nachlassen nicht gezeigt 
haben. Trotz Verteuerung aller Materialien und der 
sonst durch die jetzigen Verhältnisse erklärlichen 
Produktionserschwerung könne wieder mit einem 
guten Jahresergebnis gerechnet werden.

Ungarische Gummiwarenfabrik. A.-G. Der Di
rektionsrat hat den Beschluss gefasst, der für den
11. Dezember einzuberufenden ausserordentlichen 
Generalversammlung die Erhöhung des Aktienkapi
tals von K 4,500.000 auf K 6,000.000 vorzuschla
gen, um in finanziellen Hinsicht für jene Aufgaben, 
welche dem Unternehmen nach Wiederkehr normale 
Verhältnisse bevorstehen werden, gerüstet zu sein.

Die Petroleumversorgung Deutschlands. Je  weniger 
Aussicht besteht, dass der Dardanellenweg frei wird, 
desto entgegenkommender wird die rumänische Regie
rung in der Gewährung des Zisterneuexportes, der 
zumeist nach Deutschland geht. Galizien fängt sich 
gleichfalls zu entwickeln an, wenn auch vorerst das 
Hauptaugenmerk auf die Ausbesserung der Brand
schäden und Hebung der Förderung der vorhandenen 
Brunnen gerichtet ißt. Es wird aber immerhin etwas 
auch für den Export freibekommen, auch die eigene 
Produktion wird tunlichst gefördert und so hofíí 
Deutschland auf diesen W inter ohne amerikanischen 
und russischen Import auszukommen.

Die Deutsche Petroleum-Akt.-Ges. in Berlin erzielte 
in dem am 30. September 1915 abgeschlossenen Ge
schäftsjahre einen Gewinn aus Beteiligungen von 
2,259.949 Mark (i. V. 2,101.808), ferner aus Zinsen 
einen solchen von 184.919 Mark (147.937). Demgegen 
über nahmen die Haodiungsunkosten 151.089 Mark 
(126.479), Steuern, Abgaben und Stempelkosten 153.201 
Mark (119.687) in Anspruch. Auf Mobilien werden
12.750 Mark (4192) abgeschrieben, und 12.500 Mark 
(35.000) werden für Talonsteuer zurückgestellt. E in 
schliesslich 441.365 Mark (422.419). Vortrag verbleibt 
ein Ueberschuss von 2,555.865 Mark (2,386,807) zur 
Verfügung. 105.724 Mark (98.219) werden dem Reserve
fonds überwiesen. Die Dividende von wieder 8 Prozent 
nimmt diesmal 1,900.000 Mark (i. V. 1,750.000) in An
spruch, da die jungen Aktien jetzt voll dividenden- 
berechtigt sind. Der Aufsichtsrat erhält 105.555 Mark 
(97.222) Tantieme. Auf neue Rechnung werden 444.584 
Mark vorgetragen. In der Bilanz erscheinen Beteili
gungen und Effekten mit 23,530.970 Mark (i. V 
21,684 254), Debitoren mit 1,649.105 Mark (3,407.402*, 
Bankguthaben mit 2,254.206 Mark (4,091.472), Debito
ren haben 290.618 Mark (492.670) zu fordern. Akzepte 
(i. V. 1,331.871) sind in diesem Jahre nicht aus
gewiesen.


