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A Vasközpont.
Magyarország évenkint körülbelül 672  millió 

mm. vasércet szállított külföldre és még a háború 
kitörése előtt, 1914 ben is 2 millió métermázsát szál
lított ki mintegy 37* millió korona értékben.

Magyarország ezenfelül képes évenkint 5 - 6  
millió mm. nyersvasat termelni, amelyet itthon fino
mítanak, illetve dolgoznak fel.

A' világgazdaságban nem nagy számok ezek, de 
egy ipari fejlődésének serdülő korát élő országot 
tekintve, mégis számottevő. Az a néhány vasmű, 
amely nálunk vasgyártással foglalkozik, olyan szín
vonalon áll, hogy termékei tekintetében minden kri
tikán felül bátran versenyez a földkerekség bármely 
legelső gyárával.

Nem is a termékek elsőrangú volta, nem is a 
technikai etők megfogyatkozása, hanem az általános 
gazdasági depresszió, a normális gazdasági élet meg
rokkanása szülte annak a szükségét, hogy az állam 
és a vasmüvek kölcsönös, üdvös és okos össze- 
hatásávaf iparkodjanak rendes, vagy legalább tűrhető 
kerékvágásba hozni a legfontosabb ipari cikk gyár
tását, a vasét.

Hányszor megmondtuk, hányszor hirdettük tiz év 
óla, hogy az indusztriális fejlődésnek alfabetje: a vas.

Hogy vas nélkül (amely pedig szén nélkül nem 
gyártható ki) nincs gazdasági, nincs politikai, nincs 
társadalmi élet, nincs fejlődés, nincs kullura, nincs 
gazdagság és hogy enélkül nem lehet egy nép részese 
se a világgazdaság koncernjének, de még állami ön
állóság se igen 'képzelhető.

Ilyen fontos aiiyag lévén a vas, ennek szabad, 
ennek minél könnyebb kitermelése a legfőbb állami 
gond és gondoskodás tárgya kell, hogy legyen. Ami
kor tehát felényivel kisebbre csökken a forgalom, 
amikor a hadiszerek gyártásának legnélkülözhetetle
nebb cikke a vas, úgy hogy a vasgyártásnak leg
nagyobb államsegitése nélkül teljes képtelenség a 
modern és fokozott hadviselés, akkor szinte csodál
nunk kell, hogy a normális gazdasági vérkeringés 
megszűnése után csak oly későn, csak ma, megy 
foganatba a központoknak talán legfontosabbika, a 
vasközpont.

De hát végre megvan és bizonyos, hogy ez a 
központ javára lesz a vastermelésnek. Reméljük leg
alább, hogy így lesz. Reméljük, hogy lesz szavuk benne 
a vasmüveknek, az államiak és a magánmüveknek, 
mint amelyek legjobban tudják, mi kell nekik, hogy 
kielégítsék a háborús és egyéb közsziikségleteket.

Hiszen, hogy 'sak néhány beszédes számmal 
illusztráljuk a magyar vastermelésnek a világgazda
sághoz való viszonyát, hogy mennyire dédelgetésre, 
istápolásra szorul a mienk, erre nézve tekintély! érvet 
hozunk fel.

HUger titkos tanácsos a német birodalmi vas- 
és acélgyárosok hadiülésén a minap azt mondotta, 
hogy 1916 bán 13 millió tonna nyersvasat termeltek 
a németek (mi éppen a 13-ad részét) Á német vas
termelés fejlődését a következő számok mutatják:

Mill. to.
1912 17 ST
1913 19 29
1914 14-38
1915 1179
1916 13-00

1907
1908
1909
1910 
J911

MŰI. to.
13-04 
11-81 
1'2 92 
14 79

Viszont az Egyesült-Államokban a vastermelés 
alakulását a következő számok mutatják:

Mill. to. -Mill. to

1907 25 78 1912 29 72
1908 15 93 1913 30 9(5
1909 25-79 1914 22-50
1910 27-30 1915 30 39
1911 23-04 1910 39 50

A legjellemzőbb azonban Hilger azon megjegy
zése, hogy 1913-bau Németország 20 millió tonnát, 
az Egyesült-Államok 30 millió tonnát, Anglia 11 millió 
tonna nyersvasat produkált (Magyarország 1 millió 
tonnát), mig 1916-ban az Egyesiilí-Államok 40 millió 
tonnájával szemben Németország csak 13 milliót, az 
amerikainak egyharmadát tudta csak kitermelni.

Ebben a tekintetben tehát csakis a saját erőnkre 
számítsunk.

Ezért is nem beszélünk ehelyütt a vasközpont 
szervezéséről, arról, vájjon két bizottságban, vagy 
egyben fogják e szervezni az országnak ezt a leg
fontosabb központosító szervét. Mi hisszük, hogy 
tudatában vannak annak a fontos szerepnek, amelyre 
tagjai egyenkint meghivaltak és mindegyikben lesz 
koncepció.
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K  HAZAIHIREK. ^
Legfelsőbb elismerés. Ő császári és apostoli királyi 

felsége a budapesti Széchenyi Lánchíd épitése körül 
teljesített kiváló szolgálataikért az alábbiakat legfelsőbb 
kitüntetésben részesítette : Óhegyi Eckermann Ede 
i&iniszteri tanácsosnak, az állami hidak nyugalmazott 
igazgatójának és Zemeck  Ernő műszaki tanácsosnak, 
az állami hidak műszaki felügyelőjének legfelsőbb 
elismerése tudlul adassák s ugyanezen alkalomból 
Gőtiheb Ferenc főfelügyelőnek, a magyar államvasutak 
gépgyára gyárfőnök-helyettesének és hídépítési szak
osztálya főnökének a III. osztályú vaskoronarendet 
díjmentesen, továbbá Strauch Emil főfelügyelőnek, a 
magyar államvasutak gépgyára hidszerkesztési ügy- 
osziálya főnökének, Mostkievicz Ferenc főfel így  ©lőnek, 
a magyar államvasutak gépgyára hídépítési műhelye 
főnökének, Kurzer Ármin és Jurkiny  Jenő felügyelő
nek, a magyar állatva»utak gépgyára hidszerkesztési 
ügyosztályában és Rossin János felügyelőnek, a diós- 
győri vas és acélgyár hengerdéje főnökének a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjét, Markó Tivadar főmérnök
nek, a diósgyőri vas- és acélgyár hen^erdéje főnök- 
helyettesének a koronás arany érdemkeresztet, Zsizs- 
mann Béla mérnöknek, a magyar államvasu ak gép- 
gyárának hidáz^rkesztési ügyosztályában, Elischer 
Gyulának, a diósgyőri vas- és acélgyár gépműhelyé
ben alkalmazott ellenőrnek és lvanyik  Istvánnak, a 
diósgyő.i vas- és acélgyár Martin kohójában alkalma
zott mérnöknek az arany érdemk* resztet, Zimmermann 
Hermán, Angerler János és Kristeh- Dezső, a diós
győri vas- és acélgyárban alkalmazott művezetőknek 
a koronás ezüst érdemkeresztet 5 régül a magyar 
államvasutak gépgyárában alkalmazott Rorbihmel 
Ádám előrajzolónak, Grimm István szerelőnek, Tor- 
ner Endre előmunkásnak, Mikolcsó Gyu'a előrajzoló
nak, Kiss Pál szerelőnek v Balog György, Kincses 
Ferenc és Vvjda János előmunfc ásóknak, valamint a 
diósgyőri vas- és acélgyárban alkalmazott Lanczen- 
doifer Rezső előrajzolónak, Kaszanitzky  János laka
tosnak, Dnubner József vasesztergályosnak, títoHar 
Károly lakatos előmunkásnak, Chwojka Fér ne esz
tergályosnak, Pachmnyer Ferenc, Klink Károly és 
Cseh István olvasztároknak, Biaschke János kovács 
előmunkásnak, fíajnik György forrasztárnak és Tarcsy 
Béla kovácsnak az ezüst érdemk eresztet adományozta.

Elismerés. A magyar kin pénzügyminiszter a 
budapesti Széchenyi Lánchíd átépítése körül teljesí
tett kiváló szolgálataikért a budapesti m. kir. állam
vasutak gépgyáránál alkalmazott Havlicsek Ferenc 
főszerelőnek, Förstner Ernő és Varga István munka
vezetőknek, továbbá Kerstner Márton előmunkásnak 
elismerését nyilvánította.

Haiálozas. Persián Gerő, volt bányakincstári 
orvos, 86 éves korában Kolozsvárott elhunyt.

A Magyarhoni Fö dtanr Társulat február 7-én a kir. magy. 
Természettudományi Társulat üléstermében tartotta meg 
LXVIL közgyűlését.

Az állatni vasgyárak nyeresége 1915/16 bán. A pénz
ügyminisztérium most adta ki az állami vasgyárak 
1915/16. évi üzleti jelentését. Az elért üzieti eredmény 
igen kedvezőnek mondható. A gyárak termelése az 
előbbi év termelésével szemben jeleutékeny emelkedést 
mutat, ami csak úgy volt elérhető, hogy az összes 
üzemi berendezések a lehető leggazdaságosabban hasz
náltattak ki. Viszonylagosan legnagyobb az emelkedés 
a gyártmányok közt a lövedékeknél, amennyiben a 
gyártott Jövedékek összsúlya az előző évit több mint 
100 százalékkal haladja meg. Jelentékeny emelkedés 
mutatkozik az acélöntvényeknél és a kereskedelmi és 
vasutfelépitményi gyártmányoknál is. Ugyancsak szá
mottevő javulást mutat a tavalyihoz képest a gazda
sági gépüzlet is, ami abban találja magyarázatát, hogy 
a külföldről való behozatal a háború folytán teljesen 
megszűnt és hogy úgy a saját had vezetőségünk, vala

mint a török és bolgár kormány jelentékenyebb vá
sárlásokat eszközöltek.

Az állami vasgyárak az 1915/16. év végén 21.702 
munkást foglalkoztattak, akiknek együttes, kereseté 
31,435.578 K 26 fillérre rúgott.

A gyárak beruházási tőkéje, vagyis, mint a magán
vállalatokra nézve mondani szokták, alaptőkéje az 
1915/19. év végén 123,366.651 K volt, a forgótőke 
98,715.937 K-val van kimutatva, úgy hogy az alap- és 
forgótőke összege 242,380.588 K, szemben 232,842.719 
K-vál az előző év végén. A bruttó bevételek. lEé 
1915/16. év folyamán 113,043.990 K t, a rendes kiadá
sok pedig 98,920.981 K át tettek. Ehhez képest a tiszta 
üzleti felesleg 14,123.009 K, amely összeg a bevételnek. 
12 49 százalékát, az alaptőkének 9 83 százalékát és az 
együttes beruházási és forgótőkének 9-83 százaié- 
kát teszi.

A Magyar Bank tőkeemelése. A Magyar Bank és 
Kereskedelmi r.-t. február 9-én tartotta meg Károlyt 
Imre gróf elnöklésével rendkívüli közgyűlését. A köz
gyűlés jegyzőkönyvének vezetésére az elnök Doboy 
Aurél dr. ügyvivő igazgatót kérte fel. A közgyűlés az 
igazgatóságnak azt a javaslatát tárgyalta és fogadta el, 
amely a bank alaptőkéjének az eddigi 66 millió koro
náról 80 millió koronára való felemelésére vonatkozik.

Az iga igatóságnak a közgyűlésen előterjesztett írásbeli 
indítványa hivatkozik arra, hogy a bank az 1913. év végén 
kereszitilvitt legutóbbi (6 millió koronás) tőkeemelese óta milyen 
erős fejlődésben van. Ezt legjobban szemléltetik a következő 
számadatok:

Betétek: 1910. év végén 59.861,000, 1914. év végén
63.403.000, 1915. év végén 97,057 00D, 1916. év végén körül
belül 246,000.000 korona. Egyéb hitelezők: 1913. év végén
97.902.000, 1914. év végén 109,412.000, 1915. év végén 
154.2U2.000, 1.-H6. év végén körülbelül 190,000.000 korona. 
Öíiszes^n IS 13. év végén 157,76*, 000, 1914. év végén
172.950.000, 1915. év végén 251,259.000, 1916. év végén körül
belül 436,000.000 korona.

A közgyűlés az igazgatóság indítványának megfelelően 
elhatározta, hogy a bank alaptőkéjének a jelenlegi 66 millió 
koronáról 80 millió koronára való felemelése végett 35.000 drb 
uj részvényt bocsát ki egyenkint 400.— korona névértékben, 
az 1917. üzletévve! kezd dő szelvénnyel és az e kibocsátás 
végrehajtására nézve szükséges részletes intézkedésekkel az 
igazgatóságot bizta meg oly kikötéssel, hogy a kibocsátandó 
35 000 darab részvény tulnyomó része, 38.000 darab, az eddigi 
részvényeseknek biztosíttassak hirdetménye'erii felajánlás 
utján 5 1 arányban 5800.— korona kibocsátási áron ez összeg 
folyó évi január 1-étől a lefizetés napjáig számitott 5 százalékos 
kamatjának hozzáadásával, valamint a 4.— korona részvény- 
kibocsátási bélyegilleték megüzetése ellenében. A fenmaradó 
2000 részvénynek* szabadkézből legkedvezőbben való értéke
sítésé vei a közgyűlés az igazgatóságot bizta meg azzal a 
korlátozással, hogj e részvényeknek értékesítési ára a fenti 
5800.— koronánál alacsonyabb nem lehet. Az ilyképpen meg
ejtendő részvénykibocsátás alkalmából a névévtéken felül 
befolyó 6,300 001) koronányi Artöbblet tekintetében a közgyűlés 
elhatározta, hogy abból mindene Kelőit 300.000 koronát a bank 
alkalmazottai nyugdíj intézetének ujabb megerősítésére ado
mányoz, a fen maradó 6 millió korona pedig — a részvény- 
kibocsátás költségeinek levonása után — a tartaléka’ap 

.gyarapítására fordítandó, ami által a rendes tartalékalap 
26 millió koronára, az intézet saját tőkéi pedig 10G millió 

.-.koronára emelkednek.
A Hazai B^nrmérlege. A Hazai Bank igazgatósága 

most teszi közzé az 1916-iki üzletévről szóló mérlegét, 
valamint nyereség- és veszteségszámláit, a m e l y e k n e k  
adatait alább közöljük: A kimutatott tiszta nveresóg 
ässzege az e!őző évről áthozott 362 110 korona 38 fillér 
tekintetbe vétele nélkül 4,610'307 korona 81 JSrlér 
(az előző évben volt 4,135.669 korona 73 fillér), úgy 
hogy az 1915 iki évhez viszonyítva 474 638 korona 08 
fillér nyereségtöbblet van kimutatva.

Az igazgatóság a február 17 éré egybehívott ren
des közgyűlésnek az 1916 iki üzletévben osztalékra 
jogosult 200.000 darab részvény után az előző évi 
7̂ százalékkal szemben 8 százalék, vagyis részvényen- 
kint 16 korona osztalék kifizetését fogja javaslatba 
hozni és kerekszámban 750:000 korona nyílt tartaléko
lását fogja ajánlani.
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AjüroinUimérc Bánya és Ipar részvénytársaság 
cég alatt Ullmann Adolf vezérigazgató elnöklétével a 
Magyar Általános Hitelbank helyiségében 3 millió 
korona tőkével részvénytársaság alakult.,, A vállalat 
átveszi a gróf Korniss Károly-féle csoport Bihar és 
Kolozs vármegyék területén fekvő bauxitbányáit és 
bauxitra vonatkozó bányajogositványait. A vállalat 
célja elsősorban ezen bányaterületek kihasználása, 
amelyeken ezidőszerint is már jelentékeny termelés 
folyik. A termékek egyelőre csupán nyers érc alakjá
ban kerülnek főként Németország részére eladásra. 
A társaság tervbe' veszi a báuxitnak alumíniummá és 
aluminiuitigyárlmányokká való ipari feldolgozását is, 
amely k é r é s r e  nézve az élőzetfes tanulmányozások 
már1 ft%aiíiátb& lététtek. A társaság igazgatóságába 
KúmisÉ Károly gróf, Egry Aurél dr., Ehrlich Emil, 
Heirnann Páí dr,-, a berlini Bieicfiröder bankház cég
vezetője» Miller József dr.. Trankhuhn Leopold, 
Sebesta Kolos és Tetétleni Ármin dr a felügyelő
bizottságába pedig binét Arnold dr., Hiller Gábor, 
Kolbár Elemér, Szálkái Móric és Tárnái Béla vá
lasztattak.

A hazai antimónércbányászat fellendülése. A háború 
előtt a két számo« tevő hazai antimónércbánya, az őri- 
bányai és csucsorul (Rozsnyó melleti) inkább csak 
tengődött. Az antimón tetemes áremelkedése az anti- 
móűérc itthoni termelésére is kedvezőleg hatolt es 
mmihogy a hadi kincstár a termelést évekre előre le
kötötte, mindkét telepen a termelés már is jelentősen 
fokozódott és még további fejlődésre is van kilátás»

A Máv, szénbehozatala BudapBs're. Ä magyar királyi állam
vasutak igazgatóságától vett értesülés szerint a múlt hét 
folyamán az összes budapesti állomásokra vasúton és vizen 
az önk ez ölési célokat szotgáló küldeményeken kívül 107.820 
in étermázsa porosz, 14.870 métermázsa lengyel, 150.080 mé- 
tern&ázsa hazai szén érkezett*

Tőkeemelés A M agyar V e g y ip a r i G ép g y á r  r .-t. 
február 6-án tartott közgyűlésén az alaptőkét 600.000 
korongról 1 millió koronára emelte föl A Magyar Bank 
és Kereskedelmi r -t. égisze alatt működő vállalat 
1916. évi mérlege 888 224 K bruttó jövedelem mellett 
152 807 K tiszta nyereséggel 2árult, szemben az előző 
évi 65.777 K nyereséggel. A mérlegben 1,037.492 
(1915-ben 1,026.200) Ii-val felvett ingatlan és beronde- 
zés értékcsökkenési alapja 300.000 (100.000) K, az 
anyag- és árukészlet leltári értéke 401.904 (203.209) K, 
a 627.520 (713 690) K kintlevőséggel szemben a válla- 
lat tartozása 1,024.270 (1,205.981) K. Az 1916. évi nye
reségből a vállalat 24 K =  10°/o osztalékot fuct. Az 
üzemi bevételek a következőképp oszlanak meg: Az állam
vasutak részére teljesített szállítások után 47.287 709 K, 
egyéb belföldi megrendelések részére telje-itett szállí
tások után 35,468.846 K és külföldi szállítások után 
29,067.971 K.

A petrozsényl bányabiztos'ság visszahelyezése. Az ideig
lenesen Budapestre áthelyezett petrozsényi m. kir. 
bányabiztosságot felsőbb rendelkezés folytán február
2-án visszahelyezték Petrozsényba,

A Leszámítoló Bank bazaltbányája. A Magyar Leszá
mítoló és Pénzváltó Bank r.-t. — mint értesülünk - -  
Krepuska dr.-tól és társaitól megvette a Füleken fekvő 
bazaltbányát. A bank l 11-2— 2 millió koronát fordít a 
bánya termelőképességének növelésére* Az ott nyert 
kőkockák különösen utak kövezésére alkalmasak.

Megalakítják a „Vasbizottságot*. A kormány a vasanyagok 
forgalom b ahozat a Iára a «bizottságot” fog felállítani, amely 
mellett kisegítő szervként Felosztó bizottság’- működik. Erre 
vonatkozó rendelet a hivatalos lap egyik legutóbbi számi 
bán jelent meg.

A. rendelet értelmében vasanyagok nyilvántartása 
ós szétosztását a Budapesten szervezett Vasbizottság" vég/i. 
Ez a bizottság bírálja meg egyes munkák elvégzésére szük
séges vas anya gok iránt támasztott igényeknek jelentőségét 
a katonai, vagy közérdek szempontjából, határoz a megren
delések foganatosításáról, kiutalja a szükséges vas anyagól, 
állandó nyivántartást vezet a szükségletről és termelt 
mennyiségekről, továbbá a raktári készletekről, de ;sak 
abban az esetben, ha 5000, bizonyos anyagokból 10.000 kilo- 
gramnyi mennyiségről van szó. A Vas bizottság — amelynek 
elnökét a kereskedelemügyi miniszter nevezi ki a keres
lted elem ügy* miniszternek két, a pénzügyi; honvédelmi, 
íöldmi veié síi gt minisztemek, közös hadügyminiszternek 
egy-egy, valamint Horvátországnak bánjának egy képviselő
jéből áll. A. bizottság által engedélyezett megrendeléseknek 
az egyes termelő üzemek részére való kiutalása végett a 
termelő üzemek képviselőiből a Vasbizottság mellett ennek 
segédszerveként Felosztó-bizottság1 alakittatik. TO ^Felosztó- 
bizottság tagjait és elnökét ezekre a tiszteletbeli állásokra 

kereskedelemügyi miniszter Tiivjí meg. Február 4-étől 
kezdve a rendelőiben megállapított vasncmückct csakis 
Vasbizottság szállítási engedélyével szabad szállítani.

Uj részvénytársaságok. Hydroelektromos telep rósz- 
vény társaság  céggel 500.000 korona alaptőkével a 
Magyar Telepi tő- és Parcsllázó Bank r.-t, uj vállalatot 
alapított Budapesten.

fíefa Hűtő- és Fém ár úgy ár r.-t. céggel 500.000 
korona alaptőkével uj vállalat alakult (Szigony-utca 12).

Cégjegyzési hírek. Magyar Általános Gépgyár rész
vény társaság Birnstein József igazgatósági tagját be
jegyeztette. — Rimamurány Öalgó-Tarjáni Vasmű 
részvénytársaság Hegedűs Loránd dr. igazgatósági 
tagját bejegyeztette.

Mérlegek, A M ugjar \yár líilG. évi záró-
számadásaiban 1 millió K in ellőtt 135.110 K tiszta
nyereségei mutat ki. mérlege 20 G 7 K ny-er 
séggel zárult.

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony* es sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13633. hrsz. —  T E L E F O N I  
60-11, 60-12, 80—15, 00—14«

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhiizalok, okonitvezetékek, 

szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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A Vulkán G épgyár \-t. mérlegében a kimutatott tiszta 
D y e r e s ég 2,130,200 K ra  rúg az előző évi 1,298.036 K-val 
szemben. Az igazgatóság a február 9*én tartott közgyű
lésen azt indítványozta, hogy osztalékul részvénye okint 
60 K a== 30°/oot fizessenek, 200.00.) K-át (múlt évbon
225.000 K) a tartalékba utaljanak, 400.000 K-át (mint tavaly) 
az alkalmazottak ellátására szolgáló alap javára fordítsanak,
100.000 (0) K-át pedig hadsegélyezési célokra használjanak 
föl és a fenmaradó 164 200 {157.036) K-át pedig uj számlára 
vigyék át.

Svéd érckivitel. Az érc kivitele Oxelösundon keresztül 
kitett

.1916 1915 1914 1913
tonnákban

1,465.020 1,242.924 683 888 1,017.179 
Az elmúlt év kivitele tehát az 1915. évi kivitellel szemben 
222.096 tonnával, azaz 17 87 /̂o kai emelkedett, mig 1915. év
ben az 1914. évhez képest 559.036 tonna, azaz 81.74% emel
kedés mutaikozik.

5? DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Norddeutsche Kabelwerke A.-G. in Neukölln. Die General
versammlung setzte die Dividende auf 10 pCent für die
1,050.000 Mk. und auf 2 Vs pCont für die am 1. Juli 1916 einge- 
forderten 450.000 Mk. Aktien fest. Der alsdann zur Beratung 
gestellte Antrag auf Erhöhung des Grundkapitals um 1 Mil
lion Mark auf 2 Va Millionen Mark wurde nach kurzer Aus
sprache wieder zurückgezogen.

Mitteldeutscher Braunkohlenmarkt im Dezember 1916.
im mittold ut>chon Braunkohlenbergbau d a rn a c h  dem 
Bericht des Deutschen jiraunkohlen-Indusme-Vereins 
diu B,jschä-i'tigu ng im Berichtsmouat gut und dio Nach- 
frage nach Brüioüs lebhaft; auch der Rohkohle.'uibrul: 
war duj ch;,jirig'io- sehr stark.

D afjer*Kefie 53/54. Periodische Mitteilungen de 
Dragerwerks in Lübeck. November;Dezember 191 G. Das vor
liegende Heft berichtet ausführlich über die Entwickelung 
der Dräger-Grundrollo, >s Tau eher-Gr und ge wichtes, das 
vor allem im Stromtauchen und bei Taucherarbeiten in grossen 
Tiefen benutzt wird. Ausserdem wird eine Oarstollung dor 
Kettungsarbeiten bei der Bergung der mit dem dänischen 
Unterseeboot D ykkvren  untergegangenen Mannschaften ge
geben und Stellung zu der Frage genommen: ^Kann die 
Lusitairin gehoben werden — Die Hefte können durch die 
Post und durch den Buchhandel bezogen werden.

Aus der Zemefttindustrie erfahren wir in Ergänzung unserer 
bisherigen Mitteilungen, dass Abschlüsse vorläufig nur mit 
Gültigkeit bis zum 31. März d. J. vtfrgenommon werden.
In der Verrechnung der Siicke ist insofern zu einor Änderung 
geschritten worden, als in dem Verkaufspreis 120 Mk. für 
den Sack ein geschlossen ist, während bői Kiicklieferúng 1 Mk. 
pro Stück vergütet wird. Damit ist auch in der Sackverrech
nung eine gewisse Erhöhung der Preise eingetreten, denn der 
bisherige Preis [des Sackpfandes stellte sich auf 75 Pfennig.

Deutsche Gussstahlkugel- und Maschinenfabrik, Schwein- 
furt. Die Kapitalserhöhung dor Gesellschaft kommt jetzt 
zur Durchführung. Bekanntlich Averden die zur Aus
gabe gelangenden 750.000 Mk. neuen Aktien, durch die 
das Grundkapital auf 5 Millionen Mk. erhöht wird, von 
einem aus der Bayerischen Vereinsbank u^d dem Bank
hause Gebr. Arnhold in Dresden bestehenden Konsor
tium zu 124 pCent mit der Massgabe übernommen, sie 
den alten Aktionären zu 180 pCent 2um Bezüge anzu
bieten, Die Aktionä e werden durch Veröffentlichung 
nunmehr aufgeífordert, ihr Bezugsrecht vom 12. bis 
26. ds. Mts. axiszuüben, wobei auf 6000 Mk. alte Aktien 
eine neue vön 1000 Mk. zu 130 pCent zuzüglich Schluss- 
notenstempel entfällt. Die neuen Aktion nehmen vom

1. März 1917 ab an der Dividende teil. Bekanntlich hat 
die Gesellschaft im letzten Geschäftsjahre ihre Dividende 
von 10 auf 25 pCent erhöht. Für d*s laufende Geschäfts
jahr wurde g n  ähnlich hohes Aktienergebnis in Aus 
sicht gestellt.

Passauer Grafilwerke A.'G.inPassau. Die Gesellschaft,deren 
Aktienkapital von 500 000 Mk. sich zum grössten Teil im 
Besitze der Fried. Krupp A.-G. bi findet, weist für das am 
31. Mürz abgelaufene Geschäftsjahr 1915/16 einen Betriebs
überschuss von 121.851 V. 99.894) Mk. aus, von dem 
19.829 (0) Mk. für Zinsen und 101.124 (99.894) Mk. für Ab
schreibungen verwendet werden, wonach ein kleiner Rein
gewinn von 898 Mk. verbleibt (i. V schloss die Bilanz ohne 
Gewinn und Verlust). Dio Bilanz lässt einen bedeutenden 
Ausbau des Lnternehmens erkennen. Die Immobilien stehen 
jetzt mit 1T7 (0*50) Mill. zu Buch, woneben noch 0‘42 Mill. 
Neuanlagen erscheinen. Anderseits haben sich auch dio Ver
bindlichkeiten von 0'lU auf 1 24 Mill. erhöht. Warenvorräte 
sind mit 014 (0*09) Mill. bewertet. Debitoren schuldeten 
25.093 (53.565) Mk.

A Hazai Bank R észvén ytársaság

XXII. évi rendes közgyűlését
1917 fe b ru á r  17-én, délben 12 órakor fogja Budapes
ten. a bank helyiségeiben megtartani. — T árgysoroza t:
1. Áz igazgatóság jelentése. 2. A felügyelő-bizottság je
lentése, a mérleg megállapítása, határozat a nyereség 
felosztása iránt és a felmentvény megszavazása. 3. Hat 
felügyolő-biz'.ttsági tag megválasztása. 4. A felügyelő- 
bizottság tiszteletdijának megállapítása. E közgyűlésre 
a t. részvényesek azzal a figyelmeztetéssel hivatnak inog*, 
hogy az alapszabályok 17 szakasza érteim b n a kö7g\ il
lésen 25 dara!) részvény után egy szavazatta! bir minden 
rósz vény os, aki a részvényeit a még le nem járt szelvé
nyekkel együtt a közgyűlésre kitűzött határnap előtt 3 nap
pal. a társaság pénztáránál Budapesten, vagv e hirdetmény- 

í bon e :élra kijelölt más helyen letette és hogy mindéi,, 
i további 25 részvény ugyanazon feltételek mellett sz: itón 

cgy-egy szavazatra jogosít, miért is a szavazati jog érvé
nyesítése céljából a részvényok szelvényekkel együtt 
fe b r u á r  14 ik napjának déli 12 órájáig vagy a bank 
értékpapirpénztáránál, vagy a Pesti Hazai Első Takarék- 
pénztár Egyesület főpénztáránál, vagy a bécsi Nieder- 
österreichische Kscompte Gesellschaft pénztáránál leteen
dők. -Budapest, 1917. évi január hó 31-én. Az igazgatóság.


