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Ellenséges államokban székelő válla
latok magyarországi fiókjainak cég- 

bejegyzési ügye.
A háború kitöréso óta az egym ással hadat viselő 

államok között mindennemű közvetlen forgalom szüne
tel ugyan, semlegos államok közvetítésével azonban 
bizonyos összeköttetés ma is fennáll, sőt a gazdasági 
rendszabályokat és ellenrendszabályokat életbeléptető 
államok — kivételek engedélyezésével — m aguk is 
hozzájárulnak ezeknek az összeköttetéseknek a fentar- 
tásához.

így . pl. az A nglia kezdem ényezésére m egindult 
és most már majdnem valamennyi hadat viselő állam
ban alkalm azott gazdasági háború dacára, ma is je len 
tenek be az egyes államokban az ellenséges külföld 
részéről szabadalmakat, védin? -'s ipari m intákat
s annak sincs semmi akadálya, hogy M agyarországon 
az ellenséges külföldön székeli!» vállalatok a maguk 
fióktelepeinek cégét bejegyeztessék, már t. i. am ennyi
ben ezt az  illető külföldi állam a saját polgárainak 
megengedi.

Hog3r valamely velünk ellenséges viszonyban álló 
ország megengedi e saját polgárainak azt. hogy ve
lünk kereskedelmi összeköttetésbe lépjenek és nálunk 
fióktelepet létesítsenek, ennek a vizsgálata a cég
bejegyzési kérdés elbírálásánál teljesen közömbös, 
mert mindaddig, amig M agyarországon a jogalkotó 
halalom nem módosítja a fennálló szabályokat, a cég
bejegyzési ügyek ezennek a szabályoknak í igy elembe- 
vételével birálandók el, ha ily cégbejelentések tö r
ténnek.

Ezeknek a szabályoknak egyik pontja, az 1875 
XXXVII. t.-cikkbo foglalt kereskedelmi törvény 211. 
§-ának 7. pontja akként rendelkezik, hogy a külföldi 
részvénytársaságok csak oly feltétellel jegyezhetők be 
a kereskedelmi cégjegyzékbe, ha egyéb feltételeken 
kívül még azt is igazolják, hogy az illető külföldi ál
lam az itteni részvénytársaságok irányában a viszo
nosság elvének megfelelően já r  el.

Ez a szabály ma is fennáll és azon a háború sem 
változtatott.

Minthogy pedig sem a törvény, sem pedig a 
minisztérium a cégbejegyzési ügyek elbírálásánál 
irányadó törvényos rendelkezéseken változtatást nem 
eszközölt, azokat a cégbejegyzési ügyeket, am elyek a 
háború alatt érkeztek, vagy am elyek még békés idők
ből maradtak vissza, ma is a rég i szabályok alapján, 
vagyis a háborúra való tekintet nélkül kell elbírálni.

A kereskedelmi műveletek és a kereskedés üzésé- r 
nek szabagsága és o szabadság biztosítása nem azo
nos azzal a viszonossággal, am elynek igazolását a K. 
T. 211. §-ának 7. pontja írja elő. F rancia kereskodők 
itt kereskedelmi műveleteket végezhetnek, kereskedést 
űzhetnek és ugyanoz áll a francia részvénytársasá
gokra is. A K. T. nem ir továbbá elő különös forma

ságokat arra nézve, hogy franc'a, közkereseti vagy 
betéti tá rsaság  itt letelepedhessél*, ellenben a külföldi 
részvénytársaságok letelepedésénél szigorú feltételeket 
állít fel s ezekkel a külföldi részvénytársaságok itteni 
letelepedését és a részvénytársasági forma szem pont
jából külön elbánásban részesíti, amely elbánás eltér 
a többi társaságokkal s általában a külföldi kereske* 
dőkkel szem ben irányuló elbánástól. Az az ellenőrzés, 
amolynok lehetőségét a  K. T. !210 —217. ?-ai biztosít
ják  s am elynek szüksége a közönségnek a részvény- 
társasági formával szem ben indokolt védelméből kö
vetkezik, kizárja, hogy a külföldi részvénytársaságok
nak itteni letelepedései minden olyan esetben s csak 
azért engedélyezzük, mert az illető külföldi állammal 
oly kereskedelm i szerződésünk van, amely a keresk e
delmi műveleteknek és a  kereskedés iizésének szabad 
ságát az illető állam polgára részére biztosítja.

Hasonló a helyzet Belgiummal, O roszországgal és 
Ar.o-liáv'i1 ;:7í'mb>,r! »mint ezt az emlitett. á ram ok
kal kötött s alább •lézett szerződéses rendelkezések 
mutatják.

A Belgiummal kötött és az 1908: XXTI. t.-cikkbe 
foglalt kereskedelm i és hajózási szerződésnek 12. cikke 
a következőket ren d e li:

„Az e tárgyban netán később kötendő külön egye:, 
mény határozm ányainak fentartása mellett, a részvén. 
társaságok és egyéb kereskedelm i, ipari vagy kérése 
társaságok, ideértve a biztosító-társaságokat is, am e
lyek az egyik szerződő fél területein székelnek, ott 
törvényeknek és szabályoknak megfelelően jogérvénye
sen megalakulta]:, törvényesen létezőknek fognak el
ismertetni a m ásik szerződő fél területein is és neve
zetesen jogosítva lesznek, hogy ott a bíróságok előtt 

»int felperesek vagy mint alperesek szerepelhessenek, 
z a kérdés, hofry ezek a tá rsaságok a másik fél te 

rületein szerezhetnek-o és mily m értékben földbirtokot 
vagy bárm ily más vagyont, az eme területeken érvé
nyes törvények szerint döntendő el.

l'z leu ik  vagy iparuk gyakorlásának a másik fél 
területein való m egkezdésére nézve az illető területe
ken érvényes törvények és szabáljok  mérvadók.

Ez esetben ezen társaságok a másik szerzőiin fél 
területem  ugyanazon jogokat fogják élvezni, melyek 
valamely harm adik hatalom .hasonló törvényesei! el
ismert társaságainak  vannak m egadva vagy fogna 
m egada'ni.

Az < »roszországgtsl kötött és az 1908 XXI. tör
vénycikkbe foglalt kereskedelmi és hajózási szerződés
nek 13. eikke a következőket, rendeli :

„A részvénytársaságok és egyéb kereskedőimig 
ipari agy kereseti társaságok, ideértve a biztosító- 
társasagokat is. am elyekne -'•klielyiik a szerződő 
felek egyikének területein van és ennek törvényei ér
telmében jogérvényesen fennállanak, törvényesen fenn
állóknak lógnak elismertetni a másik szerződő fél te
rületein is és ott nevezetesen joguk lesz a bíróságok 
előtt akár felperesi, akár alperesi minőségben perelni. 

Magától értetődik azonban, hogy az előbbi kikötés
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nem  érin ti azt a  kérdést, hogy az egyik szorzódé fél 
területein m egengedtetik-e vagy sem, hogy üzletüket 
folytassák, m ert ez az engedély m indenkor az illető 
országban e tekintetben fennálló vagy jövőben életbe- 
léptetendő szabályoktól fü^g.

A nevezett társaságok a másik szerződő fél te rü 
letem  m indenesetre ugyanazon jogokat fogják élvezni, 
am elyek bárm ely állam hasonnem ü tá rsaságait m eg
illetik vagy megilletni fogják.“

A N agybritanniával kötött s az 1876. : X LIX . tö r
vénycikkbe foglalt kereskedelmi szerződés pedig a 
részvénytársaságokra vonatkozólag ogyáltalán nem ta r
talm az külön rendelkezést.

M indezek alapján megállapítható, hogy az ellen
séges államokban székelő részvénytársaságoknak, ha 
fióktelepüket M agyarországon be akarják  jegyeztetni, 
igazolniok kell a K. T. 211. §-ának 7. pontja folytán 
azt, hogy az az állam, am elynek területen a  bejegy
zendő vállalat létesült, a  m agyar részvénytársaságok 
irányában a viszonosság elvének megfelelőleg já r  el.

A törvénynek ez a rendelkezése annyit jelent, 
hogy a  külföldi részvénytársaságoknak az alaki viszo 
nosság fennforgását kellene igazolniok, azaz igazolniok 
kellene, hogy az illető külföldi ország a m agyar rész
vénytársaságokat ugyanolyan vagy nem kedvezőtle
nebb elbánásban részesíti, m int a  saját részvény- 
társaságait.

Tekintettel azonban arra, hogy ..néhány állammal 
most hadiállapotban vagyunk, vitatható az a nézet is, 
hogy ennek az alaki viszonosságnak igazolása nem 
lenne elégséges, hanem azt kellene az ellet»égés kü l
földön székelő részvénytársaságoktól követelni, hogy 
az anyagi viszonosságot igazolják.

Ö sszefügg ez2el a kérdéssel az a m ásik kérdés, 
hogy milyen időpontra tartozik igazolni a külföldi r.-t. 
a viszonosság feonállását. Ez a kérdés akkor morül 
fel, ha a külföldi r.-t. belföldi fióktelepének cégbejegy
zésére irányuló  kérvényét az 1914. évi ju lius hó 30. 
napja előtt — tehát még a hadiállapotnak beállta előtt
— adta be, de a  cégbejegyzés kérdését a  kir. tö r
vényszék m ég most sem döntötte el s előrelátható, 
hogy e döntésnek a háború tartam a alatt kell bekövet
keznie. E hhez képest vitás lehet, hogy a külföldi rész
vénytársaságtól a háború előtt fennforgó vagy a háború 
tartam a alatt fennforgó viszonosság igazolását kívánj uk-o.

Ö sszefoglalva az elmondottakat, m egállapíthatjuk 
tobát, hogy az a kérdés, vájjon a kereskedelm i szer
ződések érvényben vannak-e m a is, a  cégbejegyzési 
ügyek szem pontjából tárgytalan, m ert kereskedelm i 
szerződéseink a részvénytársaságoknak a kereskedelm i 
törvényben m egszabott feltételek teljesítése nélküli 
bebocsátását nem biztosítják.

HAZAI HIREE. ^
Hőseink. Elesett Wozniczky Béla volt főiskolai 

hallgató, mint a cs. és kir 43. gyalogezred szakasz- 
parancsnoka* november 15-én a doberdói fensikon, 
gránáttól találva a Szt. Michélei ütközetben.

Eltűnt. Bozsirí Ferenc vaskohómérnök.
H arctéren sze rze tt betegségből felgyógyulva újra 

b ev o n u lt: N iekm ann  R ichard m. kir. bányam érnök 
október 20-án gyógyultan ú jra  bevonult a trencséni
15.. honvéd pótzászlóaljhoz, honnan novem ber 7-én a 
harctérre kiküldetvén, a m. kir. IV/31. népfelkelő had- 
tápzászlóaljhoz osztatott be s  je lenleg mint hadtápállo- 
m ásparancsnok teljesít szolgálatot.

Ellagvzós. Valentényi Sándor vaskohómérnök, el
jegyezte Finttsz Esztikét, Pinusz Antal nyug. vasgyári 
tftövezet&leányát.

A Vttflfén jÖépgyár Részvénytársaság közzéteszi idei 
fp ié ly  á , háború  fényoldalának beszédes 

Vmftí&afa;. A g y á r  kim utat 1,149.182 korona tiszta 
ffcéaiittea '148.854 korona múlt évi

nyereségáthozatot), ami a 4 millió korona részvénytőke 
közel huszonnyolc százalékos kam atozásának felel meg. 
Az ekként kim utatott jövedelm en kivül azonban a 
vállalatnak sokkal nagyobb jövedelm e volt, mert é rték 
papírok, elsősorban hadikötvények vásárlására fordított 
körülbelül 400.000 koronát, hadi ta rtalékra félretett 
a bruttó nyereségből 600.000 koronát, adótartalékra 
eltett 100.000 koronát, le írásokra az előző évi GG.ÜtíU 
koronával szem ben 324.029 koronát fordított, úgy hogy 
a tartalékok W  millióról 2 7 millióra, tehát kerek ogy 
millió koronával emelkedtek. A  leírásokra, tartalékolá
sokra és értékpapír-vásárlásokra fordított összegeket 
is hozzászámítva, a  vállalat nyeresége a két millió ko
ronát is jóval m eghaladja, vagyis a  részvénytőko Ötven 
százaléknál is többet jövedelm ezett. A részvényesek 
ij százalék osztalék helyett 12 százalék osztalékot kap 
nak, az igazgatóság tantiém je majdnem m eghárom 
szorozódik és az alkalm azottak külön 4Ü0.ÜU0 koronát 
kapnak.

Uj qázforrás Erdélyben. Mint velünk közük, Nagy
kapus és Berethalom közt uj és gazdag földgázfor
rást találtak. Magyarország egész területe, az erdélyi 
medencétől Nyitramegyéig valósággal alá van aknázva 
földgázát tartalmazó boltozatokkal. Mérhetetlen és 
kiapadhatatlan kincs hever lábunk alatt kiaknázatlanul, 
ami annál szomorúbb jele a vállalkozó kedv és a 
kockáztató üzleti merészség hiányának, mert kétség
telen nyomára leltek a földgáznak Budapest közelé
ben, a Nagyalföldön is.

Egy gyáralapitás akadályai. M a^iituk, hogy a Coburg 
hercegi vasmüvek Szom bathelyen négy millió korona 
alaptőkével uj csavargyárat fognak létesiteoi. A város 
mag; je lentékeny kedvezm ényeket biztosított az 
gyárvállalat szám ára, am elynek alapítása ötletéből 
Coburg hercegi vasmüvek rt. az alaptőkéjének feleme
lését is elhatározta. Most azt halljuk, hogy a g y á r
alapitás elé komoly akadályok gördültek. V asvár
megye ugyanis nem hagyta jóvá a város által fel
ajánlott kedvezm ények engedélyezését. A várm egye 
elhatározását a belügym iniszter egyik legutóbbi ren 
deletével okolta meg, am ely fokozott takarékosságra 
inti a városokat. Ezt a határozatot azonban megfolob- 
bezték a belügym inisztérium hoz, amely most véglege
sen fog dönteni a  függőben levő szubvenciók ügyéről.

Szállítás. Vas- és acé lön tvcnyck . A bromborgi kir. 
vasúti igazgatóság 370.000 kg. vasöntvény szállítására 
irt ki pályázalot.

Az ajánlatok ja n u á r IX-ig  küldendők be.
A szállítási feltételek 50 pfennig készpénz elloné- 

ben az igazgatóság központi irodájától posta utján 
megszerezhető.

H ídalépítm ény és vasfó lszerkéze t. A Csíkszeredái 
m. kir. állam épitészoti hivatal a kolozsvár—szászrégen— 
tölgyesi állami közút 206—207 km. szakaszán lévő 38. 
szám ú 12 m éter nyílású Bosztercepatuk hid újjáépíté
sének biztosítása céljából versenytárgyalást irt ki.

A jánlatok tehetők külön-külön az alépítményi és 
■vasfelszerkezeti munkákra.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy „Ajánlat 
a kolozsvár—szászrégen—tölgyesi állami közút őri. 
számú hidalépitm ényi és vasfelszerkezeti m unkáira“ 
felírással ellátott, pecséttel lezárt borítékba belyozott 
ajánlataikat feb ruár 5*ig a fenti hivatalhoz közvetlenül, 
vagy posta utján nyújtsák be.

a) E gységáras v erseny tárgyalásná l:
Az ajánlat az előirt ajánlati m inta és ajánlati költ- 

-ségvetés felhasználásával teendő ; az ajánlati költség«

N V A  1916 január y. (2.



1916 jan if 9 .(2 . A IS A N V

vetésbe az egységárakat és az ajánlati végösszegeket 
nemcsak számokkal, haDeni betiikkul is bo kell írni.

b) Y asszerkezetre vonatkozó versenytárgyalásnál. 
Az ajánlatban meg kell adni szám okkal és botük

kel a  vasszerkezet fizethető legnagyobb sú lyát és 100 
kilogrammonkénti egységárát, (.hatolni kell az aján
lathoz a vasszerkezet általános elrendezését hossz- 
nézetben, alaprajzban és keresztm etszetben előtüntotő 
vázlatrajzot.

Ajánlat tehető a m unkának vasbetétos betonszer- 
kozet alkalm azásával való végrehajtására is. Ily a ján 
lathoz a lervbe vett szerkezet általános elrendezését 
follüntotő rajzot kell csatolni és az ajánlati költség- 
vetésben m indazok az eltérések, am elyek a kiírási 
művelethez képest a  vállalkozó által ajánlott terv kö- 
vetkezményeképen szükségessé válnak, oly módon 
veendők szám ításba, hogy az ajánlati költségvetés 
alapján az összes felmerülő m unkák kültségo meg- 
állapithitó legyen. E költségvetésben m aguk a vas
betétes betonszerkezetek átalányösszeggel számítandók.

Az ajánlatokhoz az ajánlati összeg 5°/u-át kitevő 
bánatpénznek valamely in. kir. adóhivatalnál vagy 
állam pénztárnál történt letételéről szóló nyugta, vagy 
annak közjegyzőileg hitelesített másolata vayy a bá
natpénz elküldését igazoló postai feladóvevény csa
tolandó.

Gazdasági törvénycikkek. A hivatalos lap egyik 
legutóbbi száma szentesitett törvényt közöl, amelynek 
érdekesebb pontjai a következő Felhatalmazást nyer 
a pénzügyminiszter, hogy a bozovicsi állami szén
bányára előirányzott, de még fel nem használt 2,297.130 
koronát más bányák beruházására használhassa fel. 
Felhatalmazást nyert a pénzügyminiszter arra is, hogy 

‘legfeljebb 15 millió erejéig részt vehessen a Magyar 
Agyugyár 27 milliós tőkeemelésében.

Az osztrák vasgyárak forgalma 
:küvetkezőképpen alakult

Rúd- és idomvas 385.130 ( +  160.050)
V asgerenda 52.199 (+ ’ 18 260)
D u rv a lem ez  42.141 ( +  16 611)
Sínek 71070-(4- 53 135)
Az év elejétől kezdve a forgalom a következő v
Rúd- és idomvas. 4,074.842 ( +  1,010 091) 
V asgerenda 73.554 ( 198 545)
D urva lemez 4S3.3I6 f-f 104.594)
Sínek 592.345 ( 20.781)
A többlet tehát 9369 vaggon 
Skoda-müvek uj vasgyára. Cseh lapok értesülései 

szerint a Skoda-müvek megszerezték a hradeki vas
gyár részvényeinek majoritását. Bécsi jelentés szerint 
azonban arról értesülünk, hogy a tranzakció egyelőre 
még nem perfekt.

Cégjegyzési hírek. Budapesti á sványo la jgyár r.-t. 
Dr. O ppenheim er Jenő igazgatósági tag ját a cégjegy
zékből töröltette.

B adacsonyi Bazaltbánya r.-t. a múlt év december 
14. napján tarto tt rendkívüli közgyűlés által elhatáro
zott alapszabálym ódositásait bejegyeztette. Ezen mó
dosított a ’apszabályok s z e r in t:

I. az alaptőke 3000 darab, egyenkint 200 korona 
névértékű, bem utatóra szóló uj részvények kibocsátása 
által (500.000 koronával felemeltetvén, a részvénytársa
ságnak alaptőkéje 9250 darab, egyenként 200 korona 
névértékű, bem utatóra szóló részvényre osztott 1,850 000 
koronából áll

II. az igazgatóság tagjainak szám a legalább fi 
legfeljobb 15-ben állapíttatott meg.

A székely iparkamara és a földgáz. A maros
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara Bürger Albert 
elnöklete alatt tartott közgyűlésen az elnök megem
lékezett a nyersanyagban való hiányról, amely foly
tonosan fokozódik s a jövőre katasztrófával fenyeget. 
Szakács Péter titkár tett jelentést ezután a kamara 
háborús működéséről. Az Ausztriával való gazdasági 
kiegyezés ügyének tárgyalása után rátért a kamara 
az erdélyi földgáz hasznosításának kérdésére. A ka
mara örömmel vett tudomást arról, hogy a kormány 
a földgáz ügyét kedvező megoldásra juttatni törekszik, 
amitől a székelyföld és Marosvásárhely ipari fellen
dülését és gazdasági megerősödését remélik. Ezért a 
magyar kormánynak meleg köszönetét nyivánitanak.

A földgáz. Az ellenzéki pártok a földgázról szóló 
törvénytervezet tanulm ányozására bizottságot küldtek 
ki. A bizottság tagjai a függetlenségi és 48-as párt 
részéről Beák Lajos, Földes Béla, P ia ttliy  György, 
az alkotm ánypárt részéről A n d rá ssy  G yula gróf, 
B ethlen  István gróf, Ugrón Gábor és a néppárt kép
viselőiében R a.kovszhy  István és H uszár  Károly.

Szerbiai rézbányák. Szerbiának a bolgárok által 
okbupált részében vannak a bor-i rézbányák, melyek 
a pozserovác—zajecsári vasútvonal m entén fekszenek. 
A telepeket eddig egy francia szindikátus tartotta 
üzemben. A bányák évi hozam a m integy 16 millió K 
volt. A szerbek visszavonulásuk alkalm ával a gépeket 
m egrongálták. Most bolgár m érnökök fáradoznak a 
telepnek helyreállításán A bánya kiaknázására a vi- 
szon}rok igen kedvezőek, am ennyiben bőséges víz áll 
rendelkezésre. A rezet ugyanis az úgynevezett nedves 
utón vonják ki a rézszulfátokból. Tiszta rézlerakodá
sokat is szállítanak és a bolgár mérnökök a legnagyobb 
várakozással fogtak hozzá a telepek üzeméhez.

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz. ^

$

Ólomkábelek. Villamvílágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrólitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦*»♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦ •
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Az ólomból és ónból készült tárgyak bejelentése. A
hivatalos lap közli az összes ólom- és, ónt árnyak 
kötelező bejelentéséről szóló rendeletot. Ólom- vagy 
ón ta rtilm u  drótok, lemezek, szerszám ok, ólombetéiek, 
a látétek, kiöntések, plom bák és egyéb ólomzárak, 
sulyok, vitorláshajók ólomballasztjai, betűk, Írások, 
s tereo tip lapok . (ba ócskák is), m indenféle betüfém, 
ónozott vágy ónbetétes csövek, vizzárak, szelepek, 
szivattyúk, vedrek, medencék; üstök, tartályok, retorták, 
kam rák olohilbélései, akkum ulátor!apók, am ennyiben a 
felsorolt tárgyakból 25 kilogrammot m eghaladó készlet 
van, bejelentendők. 25 kilogramm on aluli készletek, 
katonai rendelések teljesítéséhez szükséges ólom kész
letek vagy már kész lőszer ólom anyaga e rendelkezés 
alól kivétetik.

Balkánvonatok. A m. kir. állam vasutak igazgatósá
gától nyert értesítés, szerint a  Berlin és K onstantiná
poly között legközelebb forgalom ba helyezendő balkán- 
vonatok részére a bal kán-állom ásókkal való forgalom
ban uj közvetlen m enet- és podgyászdijak lépnek ér
vénybe, melyek a m agyar királyi állam vasutak díjsza
bás elárusító hivatalában (Budapest, V A kadém ia-utca 
3. sz.) kapható szem ély- és podgyászdijszabásból vo- 
hetők ki.

U gyancsak ebben a dijszabásban vannak m eg
állapítva a balkán-vonatokkal közlekedő hálókocsik 
használatáért fizetendő pótdijak is.

A balkán állomásokkal való forgalom ban a jelen« 
légi háborús viszonyok következtében a  következő 
különleges rendszabályok lépnek érvénybe.

1. A m enetjegyek a balkán állom ásokra csakis 
olyan utasoknak adatnak ki, akik a jegyváltás alkal
mával a katonai és a  polgári hatóságok utazási enge
délyét felmutatják.

2. A kocsikba viendő kési podgyász m ennyiségét 
a mellőzhetetlen szem élyes szükségletekre kell korlá
tozni.

3. Iratok és nyom tatványok vitelére nézve a ka
tonai szabályzatok irányadók.

4. Az ezen vonatokkal szállítandó podgyászra 
nézve a  szállítási érdekbevallás ki van zárva.

5. A batonai igazgatás alatt álló vonalakat illető
leg sem az utasok, sem a podgyász szállítására és 
biztonságára Dézve semmiféle szavatosság nem vállal- 
tatik. E vonalakon az utazás félbeszakítása tilos.

ü A vám határon átszállítandó podeyászt a feladó
állomáson legalább is 4 órával az indulás előtt kell 
feladni, hogy e podgyásznak a szállilásra való felvé
tel előtt a katonai és a vám hatóság által való vizsgá
lata és hivatalos vám zár alá helyezése és a  rendelte
tési állom ásig vám zár alatt álló szállítása eszközölhető 
legyen.

Ez az utazóknak érdekében fekszik, mivel külön
ben m egtörténhetik, hogy a feladóit podgyásznak a 
vám határon való vizsgálata a rövid vonattartózkodás 
alatt nem lesz befejezhető és ezért az u tas a tovább
utazásból kizáratnék.

7. A Balkán állam okba utazó közvetlen utasokon 
kivül a balkán-vonatot a m agyar-osztrák-ném et vas
utak belső- és egym ásközti forgalm ában utazók is 
igénybe vehetik és pedig a  rendes gyorsvonatu menet- 
és podgyászdijak fizetése mellett. H álóhelyekért azon
ban a  fennebb em lített közvetlen díjszabás szerint 
megállapított dijak fizettetnek.

A nyersolaj szétosztása. A galíciai nyersolajterm e- 
lésből szeptem ber hónapjában tudvalévőén 65 százalé
kot utaltak, á t az állami olajgyárnak. Ennek az olajnak 
az árá t 10 koronában maximálták és ilyen alapon a< 
ogész októberi term elést felszabadították. N ovember 
hónapjában a  nyersqlajterm elésnek 60 százalékát vet
ték  igénybe és énnek az  á ra  is  változatlanul 10 kó -/ 
róna  m aradt. A ném et és osztrák korm ány között 
tudvalévőén egyezség jö tt létre, hogy 1915 augusztus
iéi 19Í6 ja n u ár végéig 60 ezer tonna petróleum ot szál
lítanak N ém etországba. Legutóbb, am ikor H omann 
osztályfőnök Berlinben tartózkodott, h ir  szerint, a 
82állítás növelésére vonatkozóan kezdtek tárgyalást.

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Ein merkwürdiges Erdölfeuer. W ellsburg, W  Ya 
Eine Pipeline barst und spritz te das Oel 30 F uss 
hoch in die Lufr. Das Oel, das durch den Kamin 
eines gegen überstellenden H auses aus den brennenden 
Herd gelangte, fing dort F euer, so dass das H ans 
niederbrannte, während die Bew ohner kaum flüchten 
konnten. Das F euer schlug auch in dio Pipo line zu
rück, woselbst es aber ohne grossen  Schaden erstickt 
wurde. Ausserdom fingen auch einigo Kohlenhanfen 
eines benachbarten K ohlenbergw erkes Feuer, das aber 
bald gelöscht wurde.

Weitzersche Waggonfabrik Arad. Die unter Vor
sitz des Vizepräsidenten Dr. von Fabry abgehaltene 
Generalversammlung der Weitzerschen Waggon- und 
Maschinenfabrik beschloss die Verteilung einer Divi
dende von 18 K pro Aktie. Die Direktion berichtete, 
dass sie für die Kriegsanleihe 750.000 K gezeichnet 
habe, was geneht igend zur Kenntnis genommen 
wurde.

Vom Oatrau-Karwiner Steinkohlenmarkt wird berich
te t:  Die ungünstigen W agenbcistelluncsverhältnisso 
im Reviere dauerten auch während der B erichtsperiode 
an. D er Umstand jedoch, dass die Iviibenkampagno 
ihrem Ende entgegengeht, lässt erhoffen, dass in ab
sehbarer Zeit eine Besserung* in der Beistellung von 
Fahrbetriebsm itteln  eintreten werde. Die K ohlenver
sorgung der K onsum enten ist eine durchaus u n 
zureichende. Die W iener städtischen G aswerke, einer 
der grössten K onsum enten von O strauer Kohle, waren 
kürzlich genötigt, die Intervention der R eg ierung  
zwecks ausreichender K ohlenversorgung anzusprechen. 
Es ist jedenfalls zu erw arten, dass in der nächsten 
Zeit bedeutendere Q uantitäten als die norm alen zur 
Sicherstellung des Bedarfes an.

Die galizische Erdölförderung. Die Erdölförderung 
in Galizien hat in den ersten zehn Monaten des lau
fenden Jah res  in Zisternen im .Januar 3541, im F eb 
ru ar 4148, im März 4746, im A pril 3718, im Mai 25S2, 
im Jun i 2647, im Ju li 5149. im A ugust 6089, im S ep
tem ber 6429, im O ktober 6294, somit zusam men 45.343 
Zisternen betragen. Zuzüglich der aus den früheren 
Jah ren  iibriggebliebenen V orräto von 61.417 Zisternen 
w ürden sich 106.760 Zisternen ergeben. H iervon sind 
abzuziehen : die durch die R ussen verbrannten  E rdö l
mengen von 33.000 Zisternen und die in Boryslaw 
abgeführten Erdölm engen, die sich im A ugust auf 
7615, im Spptem ber auf 10.268 und im Oktober auf 
9135, zusam men auf 27.018 Zisternen bolaufen, so 
dass frich mit Beginn des M onats November ein 
E rdölvorrat von 46.742 Zisternen ergibt.

Kálnói chamotte- és agyag
árugyár részvénytársaság
Budapest, V., Vilmos császár-ut 26. sz.

G y á r t e le p :  KÁLNÓ.

Ajánlja legkitűnőbb minőségű 
tű z á l ló  chamotte-tégláit és 
mindennemű tűzálló anyagait.


