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D R- BISCHITZ BÉLA

A Pénzintézeti Központ.
A javában dúló világháborúban valóra válik a 

terv, hogy 125 milliós állami hozzájárulással létesülni 
fog a Pénzintézeti Központ. Nem lesznek többé ful
dokló vidéki intézetek, amelyekben életerő lett volna, 
de elpusztulásra voltak kárhoztatva. Egységes terv
szerűséggel eljáró intézet fogja irányítani az ország 
perifériájának pénzügyi életét és az a hatalmas finan
ciális erő, amelyet ma a vidéki pénzintézetekben fel
halmozott pénzállomány képvisel, egységet, centrali
zációt, hogy ugy mondjuk, öntudatot fog nyerni, 
amely szempontból mindenesetre csak üdvözölni 
lehet ezt a nagyszabású tervet.

A kepviselőházhoz benyújtott törvényjavaslatot 
benyújtása előtt beható szaktanácskozások előzték 
meg, amelyeket egy élesebb látókörrel biró ember 
vezetett, Schmidt József nyug. államtitkár személyé
ben. Hogy !a kötelező revízió fog törvénybe iktattatni 
a Pénzintézeti Központtal: bár ezen elv törvényhozás 
kimondása ellen hoztak fel komoly oldalról megsziv- 
lelésre méltó aggályokat, mindazonáltal van valami 
megnyugtató abban, hogy a 20 milliónál kisebb alap
tőkével rendelkező intézetek feltétlenül revidiáltatni 
fognak s a tapasztalatok után bizvást megállapít
hatjuk azt, hogy a revízió ezeknél „elkeltett“. Hogy 
ezt a revíziót ne magánvállalkozás eszközölje, hanem 
legislativ utón létrehozott revizori intézmény, ez 
szintén megnyugtató. Elvégre a pénzintézetekben el
helyezett tőkék nemzeti vagyont képviselnek s ennek 
gondos őrzése, kezelésének mikéntje: állami érdek.

Hogy ezt milyen erkölcsi alapon és minden 
kényszertől mentesen kívánja megoldani a törvény
javaslat, arra nézve csak azt hozzuk fel, hogy a re
vizor, az egyes pénzintézetek felülvizsgálója, munka
körét tekintve egy u. n. sui generis státusu tisztvi
selője lesz a Központnak, aki valósággal hivatásuk 
teljesítésére külön fognak kiképeztetni. Működésűk 
tekintetében teljes függetlenség biztosittatik nekik, 
amennyiben végzett munkájukról nem hivatali köz
vetlen feljebbvalójuknak, hanem direkt a Központ 
legmagasabb ügyvezető funkcionáriusának számolnak 
be s ez a legfőbb vezető még csak a Központ igaz
gatósága elé sem terjesztheti a megállapi ott tényleges

helyzetet, amely, ha még oly aggályos is, a feliil- 
vizsgálónak utasítások adásától tartózkodnia kell egy
részt, másrészt a Központ vezérigazgatója se adhat 
utasítást, hanem csak észrevételeit közölheti. Az egész 
vonalon a feltétlen titoktartási elv kimondása mellett 
a legteljesebb üzleti szabadság biztosittatik az egyes 
intézeteknek, a konkrét üzletek lebonyolításában, 
azok mikénti vezetésében.

S elv az is, hogy a felülvizsgáló nem mint a 
bizalmatlanság magvát elhintő közeg közeledik az 
egyes intézetekhez, hanem — amiként tisztességes 
ember szívesen hagyja magát ellenőrizni, mert hiszen 
nincs takarni valója mint az elvitathatatlanul, az 
ország érdekében, jogbiztonságunk s közhitelűnknek 
a külföld irányában való megszilárditója azért jelenik 
meg a felülvizsgáló, hogy az ellenőrzésnek ezt a 
rendszeres kiépítését magasabb erkölcsi érdekeiből 
az országnak foganatba vigye. Megelégedéssel kon
statáljuk, hogy ezt a bizalmas ügykezelési módot 
keztyüs kézzel iparkodtak megtalálni, mert a Központ 
igazgatósága is csak akkor értesül az egyes intézetek 
kifogásolásra szorult tényeiről, ha a Központ vezér-'' 
igazgatójának diszkrét tárgyalásai eredményre nem 
vezettek, de még akkor csak az a joga van, hogy 
az intézet közgyűlése elé terjessze az észrevételeit. 
De még ez ellen is a Központ választmányához 
felebbezési jog biztosittatik. S legvégső esetben az 
intézet részvényeseivel való közlésben áll a retorzió.

Ami a Központ vagyonát illeti, igen nagy tőké
vé! fog rendelkezni, amelynek túlnyomó része arra 
lesz hivatva, hogy pénzszük időkben, amikor mások 
az intézetektől a hiteleket megvonják, akkor ez a 
pénz rendelkezésére bocsáttassák az intézeteknek. 
Hogy normális időkben a Központ feles pénzmeny- 
nyiségeivel versenyt ne okozzon a fennálló intéze
teknek, az alapszabályok evégből elrendelik, hogy a 
Központ a pénzintézeteknek — eltekintve a szanálá
soktól —  csak üzlete folytonosságának biztosítása 
érdekében nyújt korlátolt mértékben hiteleket, egyéb
ként azonban tőkéjét külföldön helyezi el oly módon, 
hogy az elhelyezés ugy a biztonság, mint a minden
kori liquiditás szempontjából kifogástalan legyen és 
a hazai pénzintézeteknek versenyt ne támasszon.
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Elsősorban devizáknak vásárlása van evégbői ki
látásba véve, valamint egyéb oly pénzelhelyezési 
módok, amelyek a fentemlitett kellékeknek megfelel
nek, amire nézve a pénzügyminiszternek cenzúrája 
van fentartva.

K  H A Z A I H I R E K .

Hősi halál. Wozniczky Béla bányamérnök, a 43. 
gyalogezred kadétja, a doberdói fensikon hősi halált 
halt.

Lers Vilmos egyeiemi tanár Ha nem lenne állam
titkár, akkor sem mondhatnék róla mást, minthogy 
a legszorgalmasabb és legképzettebb erők egyike, 
aki nem sürög-forog, sohasem stréberkedett, hanem 
inkább elmélyedő elme, valóban komoly s érdemes 
munkásembr. Mindenképpen rászolgált a professzu- 
rára, mert kiegyezési tárgyalásainknak valósággal 
legjobb'ismerője, aki módfelett hasznára van az or
szágnak s e tekintetbeni munkássága már réges-rég 
érdemesítették őt az egyetemi tanárságra, E kineve
zéssel nem ő nyer, sokkal inkább az egyetem nyer 
diszt és mindenesetre munkaerőt.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Pocsubay 
János Selmecbányái lakost, ideiglenes minőségű se- 
gélydijas bányagyakornokká, a Selmecbányái m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskolához nevezte ki.

Halálozas. Kőrös Rezső m. kir. főmérnök életé
nek 57. évében, november 29-én, Zalatnán elhunyt.
— Az elhunyt kohófőmérnök évek előtt a fernezelyi 
kir. kohónál szolgált s tiszttársai szerették és 
megbecsülték.

Uj vasipari vállalat Romániában. Société anonyme 
des usines métallurgiques „Lomaitre“ pour Y industrie 
der fér cég alatt bukaieslber 1 millió frank alaptőkével 
nj vasipari vállalat alakult, amely átveszi a Soc. an. 
métallurgique roumaine telepeit és annak üzletét kibő
vítve tovább folytatja.

Közgyűlések. Badacsonyi bazaltbánya részvény - 
társaság december 14*ény — Nemzeti ká trány- , ás- 
ványolaj és vegyiipar r.-t. december 17-én, — Ma
g ya r  cellosil festékgyár és festészeti r .- t  december
21-én, — Budapest-salgótarjáni gépgyár és vasöntő 
r.-t. december 22-én tartják meg rendes közgyűlésü
ket. — Szegedi gyu jtóárugyár  r.-t. december 22-én 
tartja meg rendkívüli közgyűlését.

A német kábelgyárak egyezménye. Berlini jelentés 
szerint a német kábelkarteít ideiglenesen 1916 április 
1-ig meghosszabbították.

Alaptőke leszállítás. A Hradeker Eisenwerk A.-G. 
részvénytőkéjét 3 millió koronáról l 1 * millió koronára 
szállítja le olykép) hogy minden 400 K részvényért 
200 koronás uj részvény adatik ki. Egyidejűleg a rész
vénytőke 7500 drb uj 200 K névérték részvény kibo
csá tása  utján 3 millió K-ra emeltetik. Az igazgatóság 
fehatalmazást nyert, hogy a részvénytőkét 3 millióról 
4 millióra emelhesse fel. A hradeki vasmüvet, amely 
azelőtt korlátolt felelősséggel bíró társaság volt, a 
Zivnovstenka Banka alakította át részvénytársasággá 
1913-ban.

Szállítás. Vas tetőszerkezet. A kattovitzi kir. vas
úti igazgatóság a Gleinwitz állomáson épülő vasúti 
műhely vastetőszerkezetének szállítása és felépítésére 
irt ki pályázatot.

A vasszerkezetek súlya az előirányzat szerint 
mintegy 22 tonna. A versenyen csak azok a cégek 
vehetnek részt, amelyek a vasszerkezeteket saját ipar

telepükön állítják elő. Az ajánlat benyújtásával egy
idejűleg az ajánlati érték 5%-ának megfelelő bánat
pénz teendő le. A pályázati feltételek 1.20, rajzokkal 
együtt 2 márkáért megszerezhetők.

A z  a j á n la t o k  december 14-ig k ü ld e n d ő k  b e . A 
m u n k á k  a z  a já n la t  e l f o g a d á s á r ó l  s z ó ló  é r t e s í t é s  k é z h e z 
v é t e l e  u tá n  m ie lő b b  m e g k e z d e n d o k  é s  a  s z e r z ő d é s  

a lá ír á s á t ó l  s z á m ít o t t  ö t  h ó n a p  a la t t  b e fe je z ő n  d ó k .

Kovácsolt vasablakok. A niannheimi várusi építé
szeti hivatal a városi kórház részére szükségelt ková
csolt vas-ablakok szállítására és beépítésére pályázatot 
irt ki.

Az ajánlatok december 13-ig küldendők be.
Az osztrák alpesi bánya-részvénytársaság osztaléka.

Az osztrák alpesi részvénytársaság’ igazgatósága de
cember 7-én tartotta meg ez évi ülését, amelyen a 
folyó üzletév szeptember 30-án záruló első három
negyed évének eredményéről számoltak be. A kilenc 
hónap eredménye az előző év megfelelő időszakával 
szemöen mintegy öt és félmillió korona az emelkedés. 
Az osztalékot, amely tavaly 22 korona volt, az idén 
36—40 koronára becsülik.

A trieszti légszesztársulat osztaléka. Az Általános 
Osztrák-Magyar Légszesz-Társulat december IS-án 
tartja meg Triesztben ezidei rendes közgyűlését. A 
vállalat részvényei az utóbbi időben jelentékenyen 
emelkedtek, de mégsem valószínű, hogy a vállalat az 
előző évi 45 koronás osztalékot ismét fizesse, miután 
egy négy érdekeltségénél veszteséget szenvedett.

Románia óriási petróleum- és benzinkészletei. A román 
petróleum-ipar a háború kitörése óta a leu-ragvobb 
nehézséírekkel küzd. A finomítók rezervoárjai, miután 
még 1914 októberében kiviteli tilalmat rendeltek el a 
petróleumra, már nem képesek magukba fogadni a 
folyton szaporodó készleteket. Benzinből például olyan 
óriási készletek vannak felhalmozva, amelyek mar a 
gyárak üzemének folytonosságát is komolyan veszé
lyezteti. A z  idei esztendő első kilenc hónapjában
1,298.000 tonnát termeltek, az előző év hasonló idősza
kának 1,294.000 tonnájával szemben. A z  idei és a ta
valyi árait között azonban már nagy a differencia, 
mert az idén erősen csökkenő tón de* ciát mutatnak az 
árak és bizonyos, hogy az árak csökkenése nem is 
fog még megáll podni.

Cégjegyzési hirek. Olajmüvek részvény társaság, 
Rohn A dolf és társa győri cég Lippe Viktor bárót 
cégjegyzési jogosultsággal igazgatósági taggá válasz
totta. — Matador ruggyanta és balata müvek rész
vénytársaság Jachs Lajos dr. cégvezetőjének ebbeli 
minőségének megszűnését bejegyeztette. Hunnia 
m agyar robbantoszer részvénytársaság  szeptember
23-án tartott közgyűlésen keletkezett A vállalat tárgya: 
Bármi néven nevezendő vegyi termékek, különösen 
pedig robbantószerek és lőszerek gyártása és forga
lomba hozatala, úgyszintén a részvénytársasági érdek 
körébe eső bármely más üzlet létesítése és folytatása, 
valamint az ugyanezekbe való részvétel bármely fór* 
mában. Alaptőkéje 2,000 000 korona, amely 5000 darab, 
egyenkint 400 korona névértékű, előmutatóra szóló 
részvényre oszlik. Az alakuló közgyűlésen az igazga
tóság tagjaiul megválasztattak : Ifj. Chorin Ferenc dr., 
Hevesy  Lajos, Pap Géza báró, Pékár Imre dr., Bei* 
mann Lázár, Szalavszky  Gyula, títein Emil dr. és Vojnits 
Sándor báró, akiknek ebbeli minőségüket és cégjegy
zési jogosultságukat bejegyeztették,

A szénbehozatal állami szervezése. Bécsi jelentés 
szerint az osztrák kormány a napokban megbízottakat 
küld Berlinbe, ahol ezek felsősziléziai szémrapört fo-
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-kozása érdekében tárgyalni fognak a német bányákkal. 
Az utolsó hónapokban föltűnően csökkent a porosz 
szénszállítmány, minek megjavítására most a v a d o n o 
kat is szaporítani szándékoznak.

Tűzifa helyett földgáz? Tordai tudósítónk jelentése 
szerint mozgalom indult meg a város lakossága köré
ben a tekintetben, hogy 500 lakásban a méregdrága 
fa helyett, gázzal fütsenek. A fűtés igy jóval olcsóbb 
lenne, több meleget is adna, miot a drágán és nehe
zen beszerzett fa. Tordán, mint ismeretes, több gyár 
dolgozik földgázzal, amelyet még két évvel ezelőtt 
vezettek el a városba.

A Dunagözhajós Társaság a személyzet helyzetének 
javítására nagyban szerzett be élelmiszereket, nemkü
lönben lisztet, fát és szenet s részben a beszerzés árán 
alul bocsátja rendelkezésre. Most az igazgatóság — 
mint értesülünk — kellemes meglepetésben is részesí
tette a személyzetet, amennyiben minden alkalmazott
nak, akinek jövedelme évi 5000 koronát meg nem 
haladja, minden egyes gyermek után 40 koronáig 
terjedő pénzajándékok^t utalványozott karácsonyi aján
dékul.

Szén- és naftamonopólium Oroszországban. Az orosz 
pénzügyi kormány, a háború okozta súlyos anyagi 
gondjai közt, egész sereg fogyasztási ci<k aliami 
monopóliumba vételének terveit dolgozta ki. Ezek 
közül elsősorban a szén- és a naftaznonopoliumot 
fogják behozni. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot 
már legközelebb a duma elé terjeszti a kormány. Hogy 
elsősorban a fűtésre szolgáló anyagok monopóliumba 
vételét hajtja végre az orosz pénzügyminiszter, annak 
a fiskális érdekeken kivül főleg az az oka, hogy utóbbi 
években nagy hiány volt ott fűtőanyagok bán, Most azt 
remélik, hogy a monopólium az áruforgalom zavarain 
Ls segiteni fog. Oroszország egész széntermelése az 
utóbbi években 1900 millió púd volt. Ebből 400 500 
milliót — a legjobb anyagot — a dombrovai bányavi
dék szolgáltatta, amely most német, illetve osztrák- és 
K]agyar katonai fenhatóság ala t áll.

Az Alföldi első gazdasági vasút r.-t. vonalainak köz
li ti vasuttá való átminősítéséről szóló törvényjavaslatban 
a kereskedelmi miniszter felhatalmazást kér arra, hogy 
a vasutat 1912 február 1-től kezdődő visszaható erővel 
közúti vasuttá átminősíthesse és a kiadott egységes 
engedélyokirat hatályon kivül való helyezésével, mint 
közúti vasútra uj engedélyokiratot állíthasson ki, amely
ben az Alföldi első gazdasági vasút r.-t. tényleges épí
tési és üzletberendezési tőkéje az előző engedélyokirat 
keretében megállapított 2,514.600 K-val szemben 3 
millió K bán állapíttatnék meg. Kiköttetik, hogy a 
vasúttársaság a 450.800 K-t kitevő uj tőkerészletet a

beruházási tartalékalapba helyezni tartozik. A 3 millió 
K tényleges tőkéből forgalmi eszközök beszerzésére a 
már felhasznált 646.716 K-n kivül még 109.500 K 
fordítandó.

Külkereskedelmi forgalmunk az 1915. évi augusztus 
havában. Külkereskedelmi forgalmunk mennyiség és 
érték szerint az 1915. év augusztus havában úgy a 
behozatalnál, mint a kivitelnél az előző hónaphoz ké
pest emelkedést mutat. Behoztunk az 1915. év augusz
tus havában 6 millió métermázsa árut 165 6 millió 
korona értékben, kivittünk pedig 36 millió méter
mázsát 140 9 millió korona értékben. Julius havában 
130 millió korona értékű behozatal és 91 millió korona 
értékű kivitel volt kimutatva.

Az 1915 jan u ár-au g u sz tu s  hónapok főeredmé
nyeit az előző év megfelelő időszakával összehason
lítva, a következő képet nyerjük

Behozatal Kivitel 
értéke millió koronákbí

1914 január—augusztus 1257 1 1042 0
1915 január—augusztus 980-1 909 5
Ausztriával való forgalmunkat külön vizsgálva, azt

látjuk, hogy az előző év január—augusztus hónapjai
val szemben csak a behozatal értéke esett vissza, ki
vitelünk értéke még valamivel meghaladja az előző 
évit. Behoztunk ugyanis Ausztriából az 1915. év első 
nyolc hónapjában 7815 miihó korona, ki vittünk Ausz
triába ugyanezen idő alatt 783‘8 millió korona értékű 
árut. A behozatal visszaesése az 1914. év megfelelő 
időszakával szemben 83 3 millió korona, a kivitel emel
kedése pedig 21*6 millió korona. Ehhez képest más a 
külkereskedelmi mérleg képe is Ausztriával szemben, 
mint az összes forgalomban. Mig ugyanis a fentiek 
szerint összes külkereskedelmi forgalmunk mérlege 
1915. év első nyolc hónapjában 70'6 millió koroná
val passzív volt, addig Ausztriával szemben mérlegünk 
2 3 millió koronával aktív. Ezeknek az adatoknak a 
mé 1 egolésénél azonban figyelembe kell vennünk azt, 
hogy az értékadatok kiszámításánál a legfontosabb 
kiviteli c kkeknél az aktuális magas árak vannak ala
pul véve, mig a behozatalnak majdnem minden áruja 
még az 1913. évre megállapított, most már teljesen 
idejét múlta egységértékekkel van számbavéve.

Villamosvasút Budapestről Visegrádra. A S zen tendre— 
visegrádi helyiérdekű villamosvasút közigazgatási 
bejárása még a mult év elején megtörtént Metzger 
Károly visegrádi lakos kérelmére. A vasut folytatása 
lesz a Budapest, Pálfi tér—szentendrei h. é. vasútnak, 
amelyet tavaly alakítottak villamossá át. Hossza 23 kim. 
és áthalad Leányfalu nyaralón, Tahi, Dunabogdány és 
Visegrádon. Tekintve, hogy a villamos vonatokat az 
50 klm-es óránkinti menetsebességgel tervezik, a B udi
pest—Visegrádig terjedő 45 klm-es ut alig egy óráig 
tart. A törzsrészvények nagy részét már lejegyezték,

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

B U D A P E S T , I., B u d a fo k i-u t 13533 . h rsz . rzSL
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Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok) okonitvezetékek,
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úgy hosy a kedvezőbb idők beálltával hozzá lehet 
fogni a vasút épitéséhez.

A Magyar Bank uj vidéki érdekeltsége. A Magyar 
Bank és Kereskedelmi R.-T. — mint értesülünk — 
megszerezte a Bóni gyártelep és mezőgazdasági r.-t. 
nyírbátori vállalat rész vény majoritását. A vállalat, 
ameíynek 1,800.000 korona az alaptőkéje, gőzmalmot, 
napraforgóolaj-, szesz- és szappangyárat ölei föl, 
azonkívül nagy mezőgazdasági üzeme is van. A rész
vénytársaságot eddig az Első Debreceni Takarékpénz
tár finanszírozta és képviselői benne voltak az igaz
gatóságban is. A debreceni pénzintézet is tárgyaláso
kat folytatott a részvény majoritás megszerzése végett, 
de úgy látszik, a Magyar Bank ajánlata előnyösebb 
volt. A részvények tulajdonában történt változás foly
tán a Magyar Bank delegátusai kerültek be a nyír
bátori vállalat igazgatóságába, miután a debreceni 
takarék képviselői lemondtak.

A ki- és bevándorlási forgalom az Egyesült-Államokban. 
Az Egyesült-Államok be- és kivándorlási forgalma 
roppantul megcsappant a háború alatt. Az idei év első 
tiz hónapjában 17.360 elsőosztályu utas utazott Európá
ból az Egyesült Államokba. A második osztályban 
164.123-al kevesebb, tehát 58.584 utas, a harmadik 
osztályban 502 612 utassal kevesebb, vagyis 104.787 
utas utazott Európából az Egyesült-Államokba. A 
visszavándorlás is hasonló arányokban csökkent. Da
cára & nagy olasz viszavándorlásnak, 206.807-el csap
pant meg a harmadosztályú visszavándorlók száma.

Villamosok forgalma. A Városi vasút bevétele no
vemberben 984.677 K volt a mult évi novemberi 
709.807 K-val szemben. Az év első tizenegy hónapjá
ban 9,792.758 korona volt a bevétel; mig tavaly 
ugyanebben az időben csak 8,979.785 korona. — 
A Közúti vasút bevétele 1915 november hónapjában 
1.703 255 korona volt, szemben az 1914-iki 1,375.554 
korona és az 1913-iki 1,484.019 korona bevétellel. Az 
év első tizenegy hónapjában 18,111.920 korona volt a 
bevétel, 1914-ben ugyanebben az időben 16,380.152 
korona, 1913-ban pedig 16,641.649 korona. — A 
Földalatti vasút novemberben 76,234 koronát vett 
be. mig tavaly csak 52.989 koronát. Az év elejétől 
785.920 koronát vett be a vasút, mig tavaly ugyaneb
ben az időben csupán 734.351 koronát.

A Horvát Országos Bank fejlődése. Mint értesülünk, 
a Horvát Országos Bank r.-.t, amely a Zivnostenska 
banka alapítása, megszerezte az Eszéki raktárházak 
részvénytársaság uj majoritását. A Horvát Országos 
Bank a háború után meg fogja nagyobbitani az eszéki 
raktárházak telepeit.

K  DEUTSCHER BERICHT. K
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Graf Ladislaus Csáky’sche Prakfalver Eisen- und 
Stahlfabrik Aktiengesellschaft In  der abgehaltenen 
Generalversammlung wurde die Erhöhung des 625.000 
K betragenden Aktienkapitales durch Ausgabe von 
3750 Stück neuen Aktien ä 1000 K  auf eine Million 
beschlossen. Den Besitzern von je  2 alten Aktien steht 
das Recht auf Erwerbung je einer neuen Aktie zu. 
Der Reingewinn beträgt 205.748 K.

Internationale Petroleumindustrie. Die Ausfuhr von 
Petroleum und dessen Nebenerzeugnissen aus den 
Vereinigten Staaten von Amerika ist in den ersten 
sieben Monaten d. J. der Menge nach um 61.512.783 
Gallonen, dem W erte nach um Dollar 7,663 469 gerin
ger gewesen, als im entsprechenden Zeiträume des 
Vorjahres. In Kalifornien sind im Monat August aus 
6501 Sonden 7,680.047 Barrels Rohöl gewonnen wor
den. — Die Bataafsche Petroleum Mij. begab 12 Mil
lionen Gulden 5 Prozent Schuldverschreibungen zum 
Kurse 98 Prozent, wovon jährlich je eine Million zum 
Nennwerte einberufen werden soll, die Schuld kann 
aber auch früher getilgt werden. Die Dividende der 
Gesellschaft betrug 1914 25 Prozent — 35 Millionen 
Gulden, der Vermögenswert hingegen 140 Millionen 
Gulden.

Ungarische Waggon- und Maschinenfabriks-Aktien
gesellschaft in Győr. Diese Gesellschaft hat am 5. 
November d. J. ihre achtzente ordentliche General
versammlung abgehalten, in welcher der Rechnungs
abschluss pro 3L Mai 1915 genehmigt wurde. Der 
Geschäftsgang war trotz der durch den Krieg her
vorgerufenen mannigfachen Störungen befriedigend, 
da der Ausfall in W aggon-, Kleinbahn- und Brücken
aufträgen durch verschiedene Ausführungen für die 
Heeresverwaltung- wettgemacht wurde. Nach Dotierung 
des W ertverminderungsfonds mit 400.000 Kronen (im 
Vorjahre 300.000 Kionen) verblieb ein Reingewinn 
von 506.868*01 Kronen (im Vorjahre 217.174 36 Kro
nen). Der Reingewinn zuzüglich des vorjährigen 
Gewinnvortrages von 38.209 43 Kronen wird wie folgt 
verw endet: 240.000 Kronen kommen als 6% ige Divi
dende (im Vorjahre 5%) zur Verteilung, 200.000 K 
werden dem ordentlichen Reservefonds zugewiesen, 
der nach Abzug der Tantiemen verbleibende Rest von 
91.00121 K wird auf neue R echnjng vorgetragen. 
Gegenwärtig sind alle Abteilungen des Unternehmens 
gut beschäftigt.

Die Kaláner Bergbau- und Hütten Aktiengesellschaft
versendet folgendes Rundschreiben : Wir erlauben uns 
Ihnen dio höfl. Mitteilung zu machen, dass wir zu
folge weiterer bedeutender Verteuerung des Roh- als 
auch des Brennmateriales, sowie der fortwährend stei
genden Arbeitslöhne den Grundpreis der Kommerz- 
gussware mit 3 K per 100 Kg. und die Preise der 
gusseisernen Öfen-, Spar- und Schiffherde mit 10° o 
erhöhen.

Internationale Erdölproduktion. Die niederl. Zweite 
Kammer lehnte mit grösser Majorität die Regierungs
vorlage ab, die ergiebigen Diambi Petroleumterrains 
auf Sumatra der Königlichen Petroleumgesellschaft 
zum Betrieb zu überlassen gegen 50 pCt. Gewinn
beteiligung- des Staates. Die Kammer beschloss mit 
kleiner Mehrheit, den Staatsbetrieb bei diesen Terrains 
ohne Vermittlung einerBetriebsgesellschafteinzurichten.

g t r 5 bányaűzemvezető
bányaiskolai jeles végzettséggel, nagy gyakor
lottsággal üzemvezetői, főaknászi, vagy bánya- 
mérői állást keres „Szorgalom“ jelige alatt,

Hat középosztállyal egyenrangú szakiskolát 
végzett erőteljes, hadmentes fiatal ember

s z á m o s z t á l y b a n
keresállástbudapesti gyár vagy bányatársulati iro
dában, esetleg vidéken „Jó szerencsét“ jelige alatt.


