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Széninség.
Kell-e frappánsabb igazolás nekünk, igazolás arra, 

hogy lapunk hiven teljesiti közgazdasági feladatát, 
mint a bányászat hivatott kereskedelmi orgánuma, 
mikor maga a király áll be szénfuvarozónak ?

Addig-addig hirdettük azt az igazságot, hogy a szén 
minden kulturális, gazdasági életműködésnek legfőbb 
szerve, hogy ez az az életfolyam, ami az élő szerve
zetben, az artériában keringő vér, amely nélkül, ha 
egyszer megáll, nincs többé élet.

Csak a veszedelem közellétét éreztük, és amit még 
egyeduralkodó soha^meg nem tett, azt megtette kirá
lyunk. Mindkét országának fővárosában ő maga fuva
roztatja a szenet rendeltetési helyére. Mert sötétek 
lettek a fővárosok, majdnem megszűnt a közbiztonság
nak legelemibb előfeltétele, az utcai közvilágitás. Nem 
volt gázfűtés, gázfőzés, amely utóbbival a háború előtt 
hangzatos reklámcikkekben valósággal elbóditották a 
közönséget. Mindig azt hirdettük, mindig azt a köz- 
gazdasági alapigazságot akartuk beverni a fejekbe,
— persze mindhiába — hogy minden ország használja 
saját nyerstermékeit, hogy tehát porosz szénből készült 
gázfűtésre rendezzék be a lakásokat, gázfőzésre a 
konyhákat; egyenesen utaltunk arra, megjelölhetjük 
cikkeinket, hogy egy háború esetén, még ha szövet
ségben együtt harcolunk is Németországgal, akkor is 
krizis állhat be a szénellátás terén, már csak merő 
forgalmi nehézségi okokból iá. így azonban bekövetke- 
rett>,a;j6aj és az egész vonalon a vasúti forgalom nagy
mértékű beszüntetését hozta maga után, mert az ugyan 
nem leh ete titek  sgnki előtt, hogy a hideg téli időjárás
ban legalább is harmadávaltöbb tüzelőanyag kell a moz 
donyoknak, hogy vontató erejük változatlan maradjon.

A lakosságnak szérihiányáról csak az tudna regéket 
mondani, aki a perifériákat szemmel tartotta. Itt a fő
városban legfeljebb csak annyit látnak, hogy még a 
legdusabb lipótvárosi utcák szenesboltjai előtt is hatos 
libasorban, apró kosarakkal karjukon, óraszám ácso- 
rogtak aggok, asszonyok ésgyehnékek egy kis szénért. 
A nagy hidegtől összezsugorodott tagokkal, csontig 
fázva, betegséget szerezve vitték haza a legfeljebb 
5— 10 kg. szenet, hogy tegaláhbövéiketsaját bőrükön 
mentsék meg a keserves hidegtől.

Nap-nap után 5 — 10 kg. szén! Mi ez, pláne e g y  

nagyobb családnak fűtésre és főzésre ? Hogy a 
munkásnő még szénhez se jutott, hogy dideregve, 
fogyatékos ágyneműjében és fogyatékos ruházatában 
húzta át ezt a válságos pár hetet s mesés önfegye
lemmel zúgolódása négy fal közt maradt s nem tört 
ki az utcára; hogy a segítés módját a kultúra kapui
nak, az összes iskoláknak, meg éjjeli mulatók bezárá 
sával vélték megtalálni s még alig mondotta ezt ki a 
minisztertanács, vagyis a szénbajokkal magának az 
összkormánynak kellett foglalkoznia, már másodnapra 
a színházak stb. bezárását is el kelleti rendelni, noha 
előző napon még maga a kormány jelentette ki, hogy 
ezek nyitva maradnak; hogy bezárták a múzeumokat, 
képtárakat, ez talán még mind hagyján! . .  A fő az, 
hogy meleg volt a kórházakban, félig-meddig volt a 
hivatalokban s talán nem fagyott meg a lakásokban 
az éjszakára készletben tartott fiaskó viz, ha mindjárt 
a mosdótálban jéggé is dermedt. De a legnagyobb 
baj az talán, hogy megáll az Első magyar papíripar 
slavosi-masnikói papírgyára, ahol a néphangulatot 
csináljak, amely lehetővé teszi azt, hogy a háború- 
okozta minden szenvedést példás önmegtagadással 
állja a magyar nemzet és utolsó fillérét áldozatkészen 
vesse oda a nemzet oltárára, mellyel aztán kitartsunk 
ennek az irtózatos háborúnak a végéig.

Ennek a példás szolidsággal vezetett vállalatnak 
se jutott szén s ma hangos az egész sajtó a jaj
veszékeléstől, hogy nincs újságpapír. Ma még a sajtó 
jajgat, de jaj nekünk, ha elhallgat a sajtó és ennek 
következtében elernyed az önbizalom.

Az Első magyar papíripar 12 vaggon magyar 
^ . . in e k  elmaradása kiáltó szózat, intő jel. Ezt csak 
azért látni, mert unisono felhördül az egész sajtó. Ám 
mi tudjuk, hogy hiányos az állami vasgyárak, amely 
főmuniciógyár és ami talán még fontosabb, mozdony
gyárunk szene is.

Jó lesz vigyázni! A szénelosztó bizotiság jól 
nyissa ki a szemét.

Az ország szénellátása a legnagyobb közfunkció. 
S ha van központ, amely feladata magaslatára emel
kedik, akkor a szénközpontnak kell erre a magaslatra 
felhágnia. B á n y a y  B é la  dr.
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K  HAZAI HÍREK. ^
Kinevezés. A ni. kir. pénzügyminiszter az állami 

szénbányászati tisztviselőkre nézve megállapított IV. 
fizetési osztály 3. fokozatába Seidl Aurél felügyelőt 
főfelügyelővé; V. fizetési osztály 3. fokozatába Illés 
Vilmos főmérnököt felügyelővé ; a VI. fizetési osztály
3. fokozatába Schmidt Jenő, Somogyi Géza és Wag
ner Elek mérnököket főmérnökökké; a VII. fizetési 
osztály 3. fokozatába Pellei Jenő és Héttel Béla szám
vevőket könyvelőkké; Persztik György és Nagy 
Mihály segédmérnököket mérnökökké nevezte ki.

A sajtó a külügyminisztériumban. Gratz Gusztáv, a 
magyarországi hírlapirodalom e^yik jelese, aki renge
teg barátot szerzett Ausztriában a magyarság ügyének, 
a  külügyminisztériumba hivatott, hogy ott osztály főnöki 
minőségben a  monarchia közgazdasági érdekeit hatha- 
tósabbán mozdítsa elő képességéivé). Gratz Gusztávnak 
vannak gondolatai s ezt a képviseloházban tartott búcsú
beszédében kifejezésre is juttatta. Ezt a kinevezést 
jóleső érzéssel kell konstatálnunk — megelégedéssel, 
vegyes örömmel fogadták az Összes parlamenti pártok 
és az egész közvélemény. Gratz a csendes és komoly 
muuka em bere,,becsületes, in 'akt egyéniség, értékes 
elme, szolid munkás. Vele talán megindul egy uj 
áramlat, amely friss vért és eleven életet visz a kül
ügyi kormányzatba, amely eddigelé csak a származás 
jogán termett babért Az a kérdés, hogy megelégszik e 
ő azzal, hogy ő maga alkothat. A diszes állás, ame
lyet ez a koros ambícióktól sohasem sarkalt, egyé
niségére rátalált, arra a gondosaira késztethetné, hogy 
azt a gondolatot, amely őt felkereste, megtalálta és 
helyére ültette, — ha már egyszer utat tört — ne 
engedje U>bbé meghalni, csinálja ki, hogy oz a gondo
lat éljen tovább is a külügyminisztériumban, ha nem is 
mint vezérgondolat, és érvényesüljön végre a monarchia 
javára a régi igazmondás, amelyet Gratz Gusztáv is 
helyesnek ismer »Den richtigen Mami auf den richti
gen P la tz /

A gázgyár és az elektromos üzemek költségelőirányzata.
A főváros világítási üzemei beterjesztettek a tanacshoz 
11)17. évi költségvetésű két. Mindkét iizem vezetősége 
utal a szénbeszerzés óriási nesézségeiie és a termelési 
.költségek megdrágulására. A kiadások horribilis emel
kedésének tulajdonítható, hogy az előirányzat mérlege 
mindkét vállalatnál kedvezőül n és mindkét vállalat 
igazgatósága kijelenti, hogy a főváros pénztárába 
csakis azt az összeget tudja beszolgáltatni, amelyre a 
fogyasztás árának emeléséből és világítási adóból 
számit.

A gázgyár kiadásainak végösszege 21,670.479 ko
rona, vagyis 1,588.720 koronával nagy ob o, mint volt 
1916-ban, De h& számitásbi vesszük, hogy 1.2U0.000 
koronával kevesebbet szolgáltatott be a gázgyár a 
székesfővárosnak, személyi és dologi kiadasainak emel« 
kedése 2,788.320 koronát tesz ki. Gazeladásból össze* 
sen 13,214.320 korona bevételt irányzott elő a gázgyár, 
amiből levonva behajthatatlan követelésekre és gáz- 
rab hatokra előirányzott 300.000 koronát, a gázéi* dás- 
ból eredő tiszta bevétele 12,914.320 korona, 617.000 
koronával több, mint volt az 1916. évben* A gázüzem 
azonfelül, hogy maga viseli a befektetett tőke kamatát és 
törlesztését, 1917-ben részint készpénzbeu, részint ellen- 
-érték nélkül való szolgáltatásokban és vagyonszapoi ulat- 
ban 3,756 285 koronát ad a székesfőváros haztartosá 
nak. Ez 703 507 koronával kevesebbet jelent, mi. t az 
simult esztendőben, miután 1.20U.Ü00 koronával kisebb 
a  készpénzszolgáltatás, viszont 496.943 koronával 
nagyobb az ell-nérték nélkül való s-zolgáítatás. Végül 
arra a konkluzióra jut a vezérigazgató, hogy miután 
a  székesfőváros háztartása az elmaradt 1,200.000 ko
rona készpénzszolgáltatást nem nélkülözheti, annak 
pótlására legalkalmasabbnak tartja,, ha a gáz árát köb- 
méterenkint 20 fillérben egységed tik. A jövő évi költ
ségelőirányzatban 31,000.000 köbméter ^háztartási gázt

irányzott elő a gyár, amelynek egységo 20 filléres ár 
alapulvétele mellett bevételei 1 240 000 koronával emel
kednék és oz az összegfelemelés a készpénzszolgálta
tásban elmaradt 1.200.ÖU0 koronát pótolna. A motor- 
gázra előirányzott 2.500.000 köbméter 20 filléres egy
ségár mellett 100 000 korona többletet adna*

A vilhmosvüátíitási üzemnél az előirányzott ösz- 
szes bővé telek 8 925.000 koronát tesznek ki, eszel 
szemben az üzemköltségek 3 558.400 koronát, továbbá 
a központi kiadások 1.127.200 koronát, a közvilágítás 
költségei 674 932 koronát, tőkekamat, nyugdíj és egyéb 
nyugbéralapok dotációja 100.000 koronát tesznek ki A 
felesleg tehát költségelőirányzat szerint 1,442.680 ko
ronát tesz ki. Javasol ja a vezérigazgató, hogy a feles* 
légből 700.0ÜU koronát a székesfőváros pénztárába 
szolgáltassanak be, 742 G80 koronát pedig az érték- 
csökkenési alapra fordítsanak.

A Salgótarjáni osztaléka. A Salgótarjáni kőszén
bánya részvény társulat igazgatósága február 15-én 
tartott ülésében megállapította az 1916. évi zár
számadásokat és elhatározta, hogy a március 5-ére 
egybehívandó közgyűlésnek részvényenként 25 ko
rona osztalék fizetését fogja indítványozni. Javasolni 
fogja továbbá, hogy az értékc>ökkenési tartalék- 
alapra 1,400.000 K-t, a tartalékalapra 400 000 K-t, 
a tisztviselői nyugdíjalapra 75.000 K t, a munkás- 
társpénztárak javadalmazására 240.000 K t, a dr. 
Chorin Ferenc munkásgyermeket segitő alap céljaira 
25 000 K t fordítson és a múlt évben a haboruban 
elesett társulati munkások özvegyeit és árváit gyámo- 
litó alapítvány további gyarapítására 200.000 K for- 
dittassék, miáltal ez az alapítvány 400.000 K-ra 
emelkedik. Az igazgatóság azon indítványánál, hogy 
az osztalék 35 koronáról 25 koronára szállíttassák le, 
tekintetbe vette a román betörés által okozott károkat.

A Vasbizottság és Felosztó-bizottság tagjai. A vas-
anyagok forgalmának korlátozásáról szóló 4Ö5/1917. M. 
E. számú rendelet alapján létesített Vasbizottsá^ba^ 
képviselőikként a kereskedolemügyi miniszter L adán yi 
Jenő ipari főfelügyelőt, a magyar királyi államvasutak 
igazgatósága köréből Vázsonyi Jenő udvari tanácsos, 
igazgató-helyettest, akadályoztatása esetére pedig Cal- 
derom Sándor főmérn köt, mint helyettest, a pénzügy- 
miniszter Vajkav Károly miniszteri tanácsost, a hon
védelmi miniszter Schwarz Jenő hnnvédszázadost, a 
földmivelesügyi miniszter dr. (JaIly Kálmán miniszteri 
titkárt, a cs. és kir. hadügyminiszter tiüke Kálmán 
tüzérfőhadnagyot, végül Horvat Szlavón- és Dal mát - 
országok bánja dr. Ujemtrovsky Szaniszló segéd ipar- 
felügyelőt küldötte ki. — Az ugyanezen rendelet alap
ján a „Vas bizottság“ mellett ennek segédszer vek ént 
létesítendő „Fel ősz tó* bizottság1*-bán pedig képviseleté
vel a kereskedelemügyi miniszter Ladányi Jenő ipari 
főfo ügyelőt, a Mav igazgatósága köréből Vazsonyi 
Jenő udvari tanácsos, igazgató-helyettest, akadályoz- 
tatasa esetére pedig Calderoni Sándor főmérnököt, 
mint helyettest, a pénzügyminiszter Ritter CMó udvari 
tanácsost, hely esteseként Lipka Eublach. állami vas
gyári fe lügye lt, a honvédelmi miniszter Schwarz Jenő 
honvédszázadost, a tokWnivelésiigyi miniszter dr. Gally 
Kálmán miniszteri titkárt, a cs. és kir. hadügyminisz
ter Hüke Kálmán cs. és kir. tüzérfőhadnagyot, végül 
H’orvát Szlavón- és Dániát országok bánja dr. Ujemi- 
rovsky  Szaniszló segéd ipar felügyelői. bi*ta meg. — A 
Vasbizottsáo* 19 én tartotta meg a kereskedelemügyi 
minisztériumban alakuló ülését. A bizottság működését 
Véc^cy utca 5. szám alatti helyiségében már meg is 
kezdte.

Csavaranyabiztositás. Ezen eljárás tárgy* csavaranya- 
biztosítás, amely ed die- smeretcs csavarai)yabi/to?itások- 
1 öl altban Uíi’ünbözik, hogy a csavarorsó csavarmentes része 
hossz teng cl ve irányában hasi tokkal van (Mlálv«. in ’ ni ellett 
ezen ha>ii ltján egymástól különválasztott szárak kissé 
kifelé vannak hajliLva ős bizonyos mértékben rugalmasak
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ugy, hogy a csavaranya ö; bSá&arorsó ezen ré szi ár- 
babban ül. mint a c8ayaTOtótö$ rész más belyón

A avm-anya ezen sprint ezen kivid aránt-
i u rátok kai van ellft^a úgy, hogy a csavaranya ennek 

cél egymással szembö^i fékvíű furatán, valamint az előbb 
említett hasitokon &tm»Ä -ssasszeg és a fentebb ismertetett 
jellemző s-ajátság alka%á?4sa folytán sokkal szilárdabb; 
i i la  csavarorsón, mint ÍÉáteely más, eddig is more te. ha 
són 1 ó csfivara.nyabtó^tferfáí,

A szokásos íe jp l g á to lt  csavarorsóra nu
<lon a csavaranya' y&n csavaró 1 va. A csí csavar-
mentté része k Ä &  vége és sima részének vége kűzött 
hossztengelye irályában futó lm silókká] ellátva és
ezen hosszMsifcéfc utján egymástól különválj szí ott szár* 
kissé ki viáfinak liajlitva. A szárak kihajlitásuk 
csavaranya felcsavarolásánál bizonyos ellenállásit fej te nők ki 
azonban cm el lelt eléggé rugalmasak, hogy a csavaranya fe 
■csavarolását megengedjék, inig ísavarany« meglazuld 
ellen ellenállást fejtenek ki. A* hasiték méretei akképen van
nak megválasztva, hogy a szárak mindig kellő távolságban 
maradnak egymástól és hogy azon, valamint a csavi 'anv: 
egymással szemben fekvő furatain a sasszeg’ kényelmesen 
át dug ha tó.

A fent. ismertetett módon tehát a csaví 
biztosítását érjük el a csavarorsón és pedig 
silókkal ellátott csavarorsó kihajlitott és 
utjánj másrészt a csavaranya furatain ós 
sitékán áldugott sasszeg utján*

Bányakatasztrófa. Ehrauból (Falbersbcbcn mellett_) 
jelentik, hogy az »Einigkeit I." bányában súlyos ka
tasztrófa történt. Egyik káli-tárnában robbanóanyag' 
gyuladt meg, amely anélkül hogy felrobbant volna, 
lassan elégett. Az iíyképp kifejlődő gázok 31 bányászt 
megöltek. Nehány más bányász öntudatát vesztette, ele 
■c*akh-mar újra e lm éle tre  tóit. A szerencsétlenség 
in’cján a tár/iában 130 bányász tartózkodott. A káli- 
müvek telepei mind rendben vannak és az üzemet 
teljes mér.ékben fenn lehet tartani.

Cégjegyzési hírek. C oburg Fü'öp h erceg -fé le  bánya- 
és hohom üvek  r. t . lovag Ofenheim  Vilmos i vr a igató 
ság i tagját bejegyeztette. — N em zeti k á t r á n y á s v á n y 
olaj- és ve g v iip u r  r.-t. U lrich  Albert igazgatósági 
tagját a cégjegyzékből töröltette.

A Magyar ófomárugyár r-t. 1916. évi közgyűlését j an. 31 ón 
tartotta meg. Az 1916 december 81-én lezárt mérleg adatai a 
követkt zők. Vagyon Pénzkészlet 18.048'37 kor., ingatlan, 
épületek, gépek stb 785.590 20 kor..* árukészlet 1-190.840*84 kor., 
értékpapír 315 880'— kor., adósok 46l.i:í9 32 kor., váltók 
í)724 62 kor., összesen 1,086.782*41 kor. Teher Ivész vény tő ke 
1,01)0 OUO kor., értékcsökkenési alap ^86.799 56 kor. hitelezők 
464 822*46 koroi a, nyereség 1!-J5.110*o9 korona* összesen 
1.986.7'í2*4l ko ona.

A Magyar ruggyantagyár részvénytársaság igazgató
ságának legutóbbi ülése az 1.916 december 31 iki zá r
számadásokat megállapította. A mérleg a nyereség-
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ckm lel és az értékcsökkenési alapba utalt 250.000 
korona levonása után 3,922.812.67 korona tiszta nye
reséggel zárul az 1915. évi 1,920.027 07 koionávaL 
szemben. Az igazgatóság a jelenlegi viszonyok között 
ajánlatosnak véli, hogy i&en lényeges összegeket ta r 
talékoljon és a közgyűlésnek i .ditványozni fogja, hogy
1,000 000 korona folyó kötelezettségek cí!cntéte.e tejében, 
500 000 korona az adólartaléluiak 1 000 000 koronára 
való emelésére, 500 000 korona oly berendezések éi tok
osok kenésé-o, amelyeknek értéke a háborii folytán 
rendkívüli módon csökkent, összesen tehát 2,000.000 
koroni tartalékoUassék. A fenmaradó ny> réséiből az 
alapszahályszerü jutalékok fedezése után az  191(3. év
ben 4 500 000 koronáról 6,000 000 koronára felemelt 
alaptőkére 20°/o 40 korona (az 1915. évben IB1/ ^  
33 korona) osztalék luotését fogja javasolni és 
indítványozni fogja 320.000 koronának a tisztviselői 
n yugd íj4 lapba való utalását, minek folytán exen alap 
J ,000.000 koronára emelkedik.

Ausztria köszéntermelése 1916-bán, Ausztria 1910. évi kőszén- 
termelóse kereken 170*5 mibió métermázsa volt. Valóságos 
rekorderedmény amely messze meghaladja az előző évek 
legbővebb szónermelését is. 191í> bau az osztrák széntermelés 
164 6 millió métermázsa, 1914-ben — már bábut us üzem — 
1.54 1 minié rnélermázsa, I91fí-bcn pediy 1(30 8 millió méter- 
mázsa volt. A koksztern elésre ;onaiko/,ól«.g az 1916. évre 
még nincsenek pontos számadatok. Hzt köríubelül 25 7 millió 
méter n í á z sár a- becsülik.

Az osztják vasgyárak forgalma dccembe havában a
< ö vetk cző k ép p c n alakult

3_

Rúd- és idomvas 624.468 <+ i0:i 80 j)
Vasgerenda 52 5Ő2 í + 10 767»
Durva lemez 69 aöi ;!2.;;74i
Sin 9i m i 9 4íH>j

Összesen 784.641 1 + J6i5. bit»')
Az egész 1916. év eladási számai köve vkező kép

:ultak

Pud- és idomvas 6,220.6 
961.434

( +  h
Vasgerenda <+■
Durva lemez 899 697 1+
iSin 961.057 ( +

Összesen 9,042.806 l +  ^
A többlet. 1 ellát 1915-lel. szemben koc-si rakó ni;
Az Északmagyarországi egyesített kőszénbánya r.-t.

I91G bán 1,0^2 8ü3 (1915 ben 1,006 405) K brrnto ,ü\ e* 
delmet ért el, amiből a tiszta n>erőség 402 504 K, az 
előző évi402.583 K-val szemben. Az osztalék 18 K — 9°/ 
mint tavalj".

Üzembesnrozás és járulékkirovás eimen Mihályi! Dezső
nek. az Országos Műnk ás betegsegély ző és Halesetbiztositó 
Pénztár tokárának 880 oldal térj ('delem ben most megjelent 
népiesen megírt könyve a munkaadóknak gyakorlati pél
dákkal értékes tájékoztatást ad az 1907 évi XIX t. alap
ján balesetbiztosításra kötelezett üzemek veszélyességi osz
tályokba való sorozása és a baleseti járulék ki rovás b aiyo- 
lult. kérdéseiben. A munkásbiztoshás tiz évének tapaszta
latai sziMÍnt a baleseti terhek részbeni fedezései;! kirótt
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FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- es sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 

szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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baleseti járulék éppen nem elhanyagolható termelési költség, 
am ely az ármegallapitásnál feltétlenül figyelembe veendő 
tényező és így a versenyképesség szempontjából is meg
felelő fontossággal bir, a munkaadó érdeke tehát, hogy e 
költségek keletkezését ismerje és a méri ékük tekintetében 
is tájékozódjék. Ebből a szempontból hézagpótlónak tekint
hető Mihályi! könyve, amely mint ezen a teren első népies 
szak könyv lehetővé teszi, hogy az üzemtulajdonos nagyobb  
fáradság és jo g i tanács igén ybevéte le  nélkül saját maga 
ismerhesse meg a balesetbiztosítást és az erre vonatkozó 
joggyakorlatot.

A könyv a M unkásügyi Szem le  kiadásában jelent meg. 
Bolti ára füzvo 6 korona, kötve 8 korona, postai s* állításnál 
a postai és szállítási költségekért példány ónként 50 fillér 
fizetendő. Megrendelhető a szerzőnél, Budapest, VII,, Do
hány utca 73—75. szám.

A most érvényes egyenes adók együttes kiadása. Az Or
szágos Iparegyesület a háborús adótörvények megalkotása 
után megbízta Soltész  Adolf dr. egyesületi igazgatót és 
K lug  Emil dr. ügy védet, “ az A dó- és I lle ték ü g y i Szem le  
szerkesztőjét, hogy az uj adótörvényeket, valamint az ezekre 
vonatkozó végrehajtási utasításokat népszerüen dolgozzák 
föl és ezekkel együtt foglalják egybe az összes ma érvé n y 
ben lévő m agyar egyenesadó-törvényekub  is, a reájuk vo
natkozó végrehajtási utasításokkal és joggyakorlattal együtt.

E megbízás alapján készült az a gyakorlati kézikönyv, 
amely mo^t, az uj adótörvények utolsó végrehajtási utasítá
sának megjelenése után alig tiz nappal került ki a sajtó 
alól. A  m agyar egyenes adók címmel, s amely az 1917 
január 1-től érvényben lévő  valam ennyi egyen es adót 
felö leli.

A könyv világos és magyaros szövegezésben tárgyalja 
a törvények, az utasítások és a birói gyakorlat egész anya
gát és minden egyéb segédkönyvet feleslegessé tesz azok 
számára is, akik részletesen behatolni kívánnak mostani 
adórendszerünk bonyolult kérdéseibe. Különösen érdeme a 
könyvnek, hogy tartalmazza mind a régi, mind az uj adók 
feldolgozását és külön részben ezenfelül az uj törvén yek  
te lje s  szövegét is  úgy, amint az ma érvényben van. Ez 
az első munka, am ely minden m agyar egyenesadó'tör
vén y t egybefogla l.

Á könyv a fennálló rendelkezéseknek tartalomra össze
tartozó részeit együttesen, minden adónemre kiterjedően, a 
legmegbízhatóbb pontossággal tárgyalja, az előkészítés, a 
kivetés, a jogorvoslatok és a behajtás időbeli sorrendjében. 
A törvényszöveg közlésénél pedig a szerzők azt a rendszert 
követték, hogy a jövedelemadónál és a társulatok kereseti 
adójánál az *909. évi alaptörvény szövegébe az 1912. és 1916. 
évi módosító törvények rendelkezéseit a megfelelő helyen 
beillesztették. A munka használhatóságát nagyon emeli bő
séges tartalom* és tárgymutatója. A díszes vászonkötésben 
kiállított könyvet az Országos Iparegyesület rendkívüli ol
csó áron bocsátja forgalomba, hogy minden iparos és ke
reskedő megszerezhesse. A 484 oldalra terjedő vaskos kötet 
tiz  koronáért kapható minden könyvesboltban.

Rheinisch-Westfaisches Kihlensyndrkat. Die Syndikats
leitung ist jetzt dazu übergegangen, für das a m 'l.  April 
in Kraft trete ade neue Syndikat die in Aussicht ganorn* 
menen Handelsgesellschaften zu errichten, welche an Stelle- 
der bisherigen Handels-Organisationen das Syndikat ver- 
treten werden. Es sind zunächst genannt worden die Kohlen- 
llaudelsgesellschaft „Hansa' in Köln, die Kohlen-Handels
gesellschaft ..Mark", die Gesellschaft ..Niederrhein* in 
Duisburg und ßergische Kohlen-Handelsgesellschaft in 
Düsseldorf. Die letztoro tritt an Stelle der Düsseldorfer 
Kohlen-Verkaufssteile, die im Düsseldorfer Revier bisher 
die Verkaufs-Organisation des Kohlen-Syndikats darstellte.

Internationale Bohrgesellschaft -Die Gesellschaft hat in 
ihrer Geschäftsführung zur Vereinfachung der Geschäfte 
grössere Aenderungen vorgenommen. Zunächst ist der Sitz 
des Untern eh mens von Erkelenz nach Köln verlegt und 
zugleich eine Neubesetzung des Vorstandes vorgenommen 
worden. Die bisherigen Direktoren Dr. Glinz, Schierhorn 
und Kadinger haben ihr Amt niedergelegt; an ihre Stelle 
sind getreten die Piorren Rechtsanwalt Dr, Aberer und Dr. 
Kimmich, beides stellvertretende Vorstandsmitglieder des 
A. Schaaffhausen’sehen Bankvereins ia Köln.

„Imperator“ Motorenwerke A.-G. Aus Wien wird 
uns gemeldet: Das Aktienkapital der „Imperator“ 
Motorenwerke A.-G,, die unter Mitwirkung der 
Skodawerke in Berlin gegründet wurde, beträgt 
zehn Millionen Mark. Das Unternehmen wird sich, 
wie bereits gemeldet, mit der Erzeugung von Skoda
zugwagen und Motoren beschäftigen.

Eine türkische Bergwefksgesellschaft. Wie verlautet, soll 
eine einheimische Gesellschaft unter Oberaufsicht der neu- 
gegründeten türkischen Xationalkreditbank für Minen- 
unternehmungen in Bildung begriffen sein. Unter anderem 
soll die Gesellschaft auch den Betrieb der bekanntlich sehr 
reichen Kupfermine von Arghana übernehmen.

Metallwarenfabrik A.-G. Baer & Stein. Die Gesellschaft 
wird, wie wir aus Verwaltiujgskreisen erfahren, demnächst 
eine Erhöhung ihres Aktienkapitals, das zurzeit 1.5 Mill. 
Mark beträgt und auf das in den beiden letzten «Jahren je 
25% Dividende ausgeschüttet wurden, vornehmen. Das 
Ausmass der Erhöhung sowie die Bedingungen der neuen 
Aktienausgabe stellen noch nicht fest, da die Verhand
lungen darüber noch im Gange sind.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Salgótarjáner Steinkohlenbergbau Aktiengesellschaft.
Die Direktion dieser Aktiengesellschaft hat in ihrer 
letzten Sitzung die Schlussrechnungen des Jahres
1916 festgestellt und beschlossen, der für den 5. März
1. J. eimuberufenden Generalversammlung die Ver
teilung einer Dividende von 25 Kronen pro Aktie  zu 
beantragen. Es Avird ferner der GeneraIvereammlung 
der Vorschlag gemacht werden, dem Wertverminde- 
lunasreservefonds K  1,400.000, dem Reservefonds 
K 400.000, dem Beamtenpensionsfonds K 75.000, den 
Arbeiterbruderladen K  240.000, dem Dr. Franz Chorin 
Arbeiterkinder-Unterstützungsfonds K 25.000 zu votie
ren und die im Vorjahre zur Unterstützung der W it
wen und W aisen der auf dem Felde der Ehre gefal
lenen gesellschaftlichen Arbeiter errichtete Stiftung 
um weitere K 200 000 auf K  400.000 ?u erhöhen. Der 
Vorschlag der Direktion auf Herabsetzung der Divi
dende von K 35 auf K 25 ist unter Berücksichtigung 
dér darch die rumänische Invasion verursachten 
Schäden erfolgt.

Magyar királyi államvasutak üzletvmtősége Debrecenben.
1459/1917. szám.
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Pályázati hirdetmény.
Alantirott üzletvezetőség 1917« évi szükségletének fe

dezésére mintegy 3460 m3 terméskő nagyobb, 5530 m3 ter
méskő kisebb darabokban, 7550 q falimész, 1,009.000 drb 
közönséges falit égla. 30.900 drb lapos fedél cserép közön
séges, 5250 drb közönséges homorú cserép, 22.000 drb 
hornyolt fedélcserép lapos, 850 drb hornyolt homorú cserép 
szállítására ezennel nyilvános pályázatot hirdet.

A szállításra kerülő mennyiségeket feltűntető kimu
tatások, amelyek egyúttal ajánlati űrlapul is szolgálnak, 
az alulírott üzletvezetőségl. osztályában (Debrecen, Piac ú., 
Tisza-palota) egy példányban ingyen kaphatók.

A szállításra vonatkozó 300.001/913. sz. általános fel
tételek bármely üzletrezetőségnél megtekinthetők és aMáv. 
igazgatóság budapesti központi nyomtatványtárában (Buda* 
pest, VI., Andrássy ut 7T>. sz.) az általános feltételek dara- 
bonkint 50, a különleges feltételek pedig egyenként 30 
fillérért megszerezhetők. Ezen feltételek posta utján való 
megküldése esetén még 20 iilLér postaköltség is be
küldendő.

Az ajánlatok legkésőbb 1917« év m árciu s hó  
6«ának d éli 12 órájá ig  terjesztendők be, a bánat
pénzek pedig legkésőbb a megelőző napnak déli i2  órájáig 
teendők le gyüjtőpénztárunknál.

Debrecen, 1917. évi február hóban.

A magyar királyi államvasutak 
üzletvezetősége Debrecenben.

(Utánnyomás nem dljaztatik.)


