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A kereskedelmi minisztérium 
költségvetése.

Az 1917 — 18-iki költségvetésben a kereskedelmi 
minisztérium összes kiadásai 805,167,148 K-val szere
pelnek, ami 74,928.262 K-val több, mint az 1914—15. 
évi költségvetésben megállapított összeg. A bevételek 
főösszeg© 928,966.480 K, itt az emelkedés 124,196,940 
Ä.- -J l v$já^r ö fezé^kben  a kiadásoknál
a pmt&m M  ötáM , 4.8 millió,
a magyar kir, Ällämvasútokra 66/1,2 millió. A bevéte
leknél a postára 42.97 millió, a magyar kir. államvas
utaknál 75 millió K. Az 1914—15 iki tételekhez képest 
a rende3 kiadások 527 millióról 602 millióra emelked
tek, az átmenetiek 24 83 millióról 24.05 millióra csök
kentek, a  beruházások 418.000 K val 178.65 millióra, 
a  rendes bevételek: 626.44 millióról 750.22 millióra, a 
íöndkivaii bevételek 178-32 lúillióról 178.73 millióra, 
az összes bevétetek 12419 ínillió val emelkedtek. Esze
rint az 1917—18. évi előirányzat mérlege az 1914—15. 
évihez képest 49.26 millióval javult. Az ipart közvet
lenül érdeklő főbb tételé-két és a változások indokolá
sát a következőkben ismertetjük.

Ip a r fe jle s z té s .

Az 1914—15-iki költségvetési évre engedélyezett 
8 millió K változatlanul maradt. A részletes kimutatás 
szerint 1916 október 30 án 4,930,143 K volt lekötve 
iparfejlesztési célokra és igy uj engedélyezésekre csak 
307 millió állott rendelkezésre. Ezen összeg terhére a 
miniszter elsősorban az oláh betörés folytán károsult 
erdélyi kisiparosókat akarja segélyezni, de arra nézve 
még nem foglalt állást, hogy ez a segély milyen 
irányú és milyen Mérvű lesz. A jelzett hitelből másod
sorban az ipari MséMeti és anyagvizsgáló intézet költ
ségeit, továbbá a vizierőknek ipari felhasználását célzó 
akció kiadásait, a budapesti kereskedelmi kikötőhöz 
szükséges terület kisajátítási költségeit és a technikai 
muzeum kiadásait fedezi.

Az 1916. évi október 31-iki állapot szerint az 
1916—17. évtől az 1927—28. évig terjedő 12 évre 
áS,700.000 K volt lekötve* Erre kétféle fedezet v a n : 
Áz évenként engedélyezendő iparfejlesztésig hitelek éa 
az iparalap. A hitelek, az 19Í4—15-iki előirányzat 
alapján ssáraitva, 12 évre 96 millió K-át képviselnek. 
A lekötött és az 1916—17, évi hitel terhére már ki
utalt összegek lévonása után még 68.5 millió K kötte

tett le. Az iparalap vagyona 1915. végén 26.36 millió 
K volt, ebből 4.39 millió kiadott kölcsönökben.

Az 1916. évi január 1 tői 1916. évi október végéig 
iparfejlesztési célokra 541.045 K engedélyeztetett, ebből
360.000 K gyáripari célokra. Ezt az összeget több évi 
részletben egy kenderfonógyár kapta. Állami kedvez
ményeket véglegesen kaptak egy szőnyeggyár és két 
vegyészeti gyár, amelyekbe 2.60 millió K álló tőke 
fektetendő be és 375 munkás állitandó be, előzetesen 
pedig egy csokoládé és egy vegyészeti gyár, melyek
11 millió K-t tartoznak befektetni és 600 munkást 
alkalmazni. A régebben engedélyezett segélyek utolsó 
évi részletet hét gyár kapta meg. Ez alkalommal meg- 
állapittatott, hogy ezen gyárak további fenmaradása 
biztosítva van és ezek a gyárak több tőkét fektettek 
be és több munkást alkalmaznak, mint amennyire kö
telezve voltak. Az állami kedvezmények a múlt évben 
28 gyárnál jártak le.

Az iparfejlesztési célokra lekötött összegeket fel
tüntető részletes kimutatás főbb adatai a következők:

V égleg engedélyezett Kilátásba he-
lekötések  abból lyezett gyár

ÍV gyáriparra ipari lekötések
e z e r  k o r o n á k b a n

1916—17. 5.010 4.435 ,—

1017—18. 4.512 3.915 417
1918—19. 3.842 tt.353 438
1919—20. 8.019 2.736 278
1920—21. 2.368 2.150 241
1921—22. 2.030 1.893 241
1922—23. 1.506 1.406 93
1923—24. 797 697 87
1924—25. 6 6 8 568 87
1925—26. 574 480 87
1926—27. 148 1 0 0 87
1927—28. 1 0 0 1 0 0 65

Összesen 24.579 21.837 2.128
Az 1917—18. évre végleg lekötött 4,512.943 K-ból 

a kisiparnak ju t szövetkezetek pénzsegélye alakjában, 
adományozott gépekben, tanoncok képzésére, tanfolya
mokra, közmühelytelepekre, iparművészeti célokra 
430.480 K, a háziiparnak 133.600 K, ösztöndíjakra 
14.800 K és egyéb ipari célokra 18.600 K.

Munkásügyek.
Az  ipari munkások érdekeiről a kereskedelmi 

miniszter költségvetése több irányban gondoskodik. A 
munkaközvetítés hatósági ellátásáról szóló 1916: XVI. 
t.-cikk értelmében a városok tartoznak a munkaközve
títést ellátni, de az e célból létesítendő városi intéze
tek szervezése, felügyelete, valamint a munkakereslet 
és kínálat központi kiegyenlítése céljából a m. kir.
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állami munkaközvetítő hivatalt szervezték, amely el
látja a budapesti hatósági munkaközvetítés teendőit is. 
Az 1907: XXVIII. t-c . értelmében Budapesten 2,000000 
K költséggel létesítendő muakáskórház céljaira több 
év óta évi 300.000 korona van előirányozva, de az 
építést még nem lehetett megkezdeni, mert a főváros 
által eredetileg átengedett telek nem volt elegendő. 
Most megvan a megfelelő telek és a miniszter a hadi- 
állapot megszűntével megkezdeti a kórház építését. Az 
ipari felügyeletre és kazán vizsgálatra 751.400 K irá- 
nyoztatik e lő ; az emelkedés 44.200 K, amiből 21.300 
K a személyzet előmeneteli viszonyainak némi javítá
sára volt s2ükséges. A munkásbiztositás körüli állami 
kiadásokra 2,145.600 K van előirányozva, 19.600 K-val 
több^ mint 1914—15*re,

Iparu n k  térfo g la lá sa  kü lfö ldön .
A külkereskedelem fejlesztésére a kereskedelmi 

miniszter az 1917—18 évre 1,100 000 K-t irányoz elő 
és ehhez a tételhez a következő megjegyzéseket fűzi 
„A jelenleg dúló világháború megbénította ugyan a 
külkereskedelmünket, azonban a jövőre való tekintettel 
fenn kell tartanom mindazon évek hosszú sora alatt 
felépített és begyakorolt szervezetet, mely kivitelünk 
külföldi térfoglalásának szolgálatában áll. Ehhez ké 
pest a kereskedelmi muzeumi levelezőket és a külföl
dön állami támogatással letelepített cégeket a háború 
tartama alatt is támogatnom kell, hogy a háború le
zajlása után fokozott erővel láthassanak hoz?á a régi 
összeköttetések újbóli fejlesztéséhez és a kiviteli alkal
mak megnyitásához. A háború tartama alatt azonban 
uj feladatok is nyilnak a kivitel fejlesztése számára, 
nevezetesen gazdasági í  érfció ditásunkat az prosz len 
gyel, szerb, montenegrói, albán és román területeken 
kell előmunkálnunk, e helyeknek szakértők által való 
tanulmányoztatása, továbbá muxeumi levelezők kiküldése 
és — a lehetőséghez képest — hazai cégek kitelepí
tése által. Végül előmozdítani kívánom érdekeltségünk
nek azt a törekvését is, mely Törökország és Bulgária 
politikai barátságát ezen országokkal való szorosabb 
kereskedelmi összeköttetések létesítésére kivánja fel
használni.“

K  HAZAI H ÍR EK . 5*
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kik
nek előfizetésük e hó végével lejárt, hogy 
azt meghosszabbítani szíveskedjenek.

Lapunk előfizetési árát a nagy papirválság és a 
nyomdaiparnak súlyos helyzete következtében mi is 
emelni vagyunk kénytelenek. Nem ugyan.oly arány
ban, mint aminő arányban a papir- és nyomdaárak 
emelkedtek, mert tekintettel keli lennünk előfizetőnk 
egy részének teljesítő képességére is.

Előfizetési árak 1918. január I tői:
egy  é v r e ---------- 2 4  K

fé l n  12 |,
Kitüntetés. Ö császári és apostoli királyi Felsége 

folyó évi augusztus bó 31 én Reichenauban kelt 
.egfelsőbb .elhatározásával a hadiforgalom terén tel

jesített kitűnő szolgálataiknak elismerésetil a m kir. 
államvasutak gépgyára következő alkalmazottainak: 
Gottíieb Ferenc felügyelőnek a hadiékitményt a Fe
renc József rendlovag keresztjéhez, eltsam János, 
Stark Hugó és Woldherz Mór felügyelőknek a Ferenc 
József rend hadiékitményes lovagkeresztjét, Reininger 
Hermann mérnöknek az aranyérdemkeresztet a vitéz - 
ségi érem szalagján, végű' Jesinecz János, Kun Imre, 
Csukovits János, Kutt József és Lukács Béla szere* 
löknek az ezüst érdemkeresitet a vilézségi érem sza
lagján legkegyelmesebben adómányozni méltóztatott.

Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter Burghardl 
József kir. kohómérnököt jelen minőségben a Selmec
bányái m. kir. kohóhivataltól a körmöcbányai m. kir. 
pénzverőhivata hoz helyezte át.

Esztergom Szászvári Koszén bánya r.-t. újonnan 
kibocsátott részvényeire biztosított elővételi jog gya
korlásának határideje folyó hó 28 án lejárt és az elővé
teli jogot a részvényesek teljes mértékben gyakorolták.

A Magántisztviselők Országos Nyugdijegyesületének
igazgatósága november 22-én Székács Air.ai udv. taná
csos elnöklet« alatt igazgatósági' ülésében elhatározta, 
hogy a hetedik hadikölcsönből 1 millió koronát jegyez, 
amivel ezen intézetnek az összes ha dikü1 osonok bői 
raló jegyzések meghaladják a C és fél milliót.

Alaptőkeemelések. A Csáky László gróf prak- 
falvi Vas- és Acélárugyár r t. november 29-én tartott 
rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy alaptőkéjét 
14 500 darab 200 korona névértékű részvény kibo
csátásával 4.5 millióról 8 mi lióra emeli fel Két régi 
részvényre egy uj 275 koronás árfolyamon kibocsáj- 
tott részvényt adnak a fCstvenyeSöKneK, a fennma
radó darabokat ugyanazon az árfolyamon egy szindi
kátusnak adják át. Az uj részvényeket a jövő év 
üzleteredményében részesítik, addig a befizetések 
után 5 százalék kamatot térítenek míg.

A Magyar-Belga Fémipargyár r.-t. november 
26 án tartolta Ludwigh Gyula v. b. t. t. elnöklete 
mellett rendkívüli közgyűlését, amely elhatározta, hogy 
a vállalat kétmillió koronát kitévő alaptőkéjét 10.000 
darab uj 200 koronás névértékű részvény kibocsáj- 
fásával négymillió koronára emeli fel Az uj részvé
nyek a vállalat üzleteredményében 1918 január 1 tői 
kezdődőleg részesednek. Megegyezés alapján az Első 
Magyar Iparbank veszi át a 10.000 darab uj rész
vényt fix árfolyamon.

Láng L. gépgyár r. t. december 12-ére rend
kívüli közgyűlést hívóit össze alaptőkéjének 15.000 
darab 250 korona névértékű uj részvény kibocsájtása 
utján 10,000 000 koronára való felemelése tárgyában.

A Harmatta János villamosgyár r. t. (Szepes- 
váralja), mely a Magyar leszámítoló és pénzváltóbank 
érdekkörébe tartozik, közelebb tartandó közgyűlésén 
felemeli a jelenlegi 200.000 K a'aptőkéjét.

Nagyváradi Vasöntöde és gépgyár r.-t. november 
,29 én lartott közgyűlésén az igazgatóság javaslatára 
alaptőkéjét 480.000 K-ról 600 000 K-ra emelte fel.

t-'adacsonyi Bazaltbánya r. t. december 15 éré 
rendkívüli közgyűlést hivott alaptőkéjének 2,400.000 
koronára való felemelése iránt.
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Kiragadott tételek. A háború alatti első költség
vetést kiadta a pénzügyminisztérium. Nagyon sok
szor vissza fogunk térni rá, ezúttal csak néhány tételt 
akarunk kiragadni, amelyekben a pénzügyminisztérium 
vállalkozásai számokban vannak leszögezve. Ezek a 
következők:

A sójövedék  rendes kezelésében a kiadások 7.23 millió 
K-val változatlanul maradnak, mig a bevétel 38.18 millióról 
41.18 millióra emelkedik.

Az ásványolaj és földgáz bányászatnál, mely érő  és 
szénbányászati kutatásokatis végez, a kiadások 0.90 millióról 
1.25 millióra, a bevételek Ó.Ö8  millióról 2 27 millió K-ra 
emelkednek, az 4 t;menrti kiadások tétele 0.27 millióról 2.46 
millióra emelkedik, amiből földgázkutatásokra 0.48. ásvány- 
o i^ k ^ t^ o k r a  l,54 és fegyéb bányászati kutatásokra 0.17 

esik; a beruházások tétele 1914—15-höz képest 0.59 
iniiíiórói 0.79 millióra elnelkedik.

A fém - és opálbányászat rendes kezelésében a kiadá
sok 8.07, a bevételek 5,09 és a deficit 2.97 millióval, az át
menetiek 0.30 és a beruházások 0.81 millióval változatlanul 
maradnak, sőt az utóbbiak o2.750 K val csökkennek.

Az utóbbi léteiben aliárók folytatása, elővájások, gép- 
berendezések, mélyszinti művelések, olektromos telepek sze- 
repelnekv de égy létei sem megy túl 1 0 0 . 0 0 0  koronán.

A fémkohászatnál a rendes kezelésben a kiadások 8.14 
és a bevételek 8.14 millió val ni ajdnem változatlanul és egyen
súlyban maradnak, sőt a beruházások tétele, amely 1914—15- 
ben is esak 23.000 K-át: tett, ezúttal elmarad, mert uj beru- 

r f  a p^d^Ügyminisz tér egyáltalán nem tervez.
' Í Á -:p jépÉ ^ tm  éé M m beváltás fejezetében 1914 hez képest 

ft. kiadások IBil toi'liófól 8.69 és a bevételek 12.77 millióról 
83S& millióra csökkennék. Az 1017—18. évben 20 koronás 
arányokat 4.74 millió, l'Ö koronás aranyokat 2.00 millió, 10 
filléres érmeket 5.8 ós 2 filléreseket 1.6 millió K értékben 
vernek ki.

A fémbosz erzések rovatában 5.63 millió K felesleg ma- 
3$$; tftíáljr á valatarendézéj céljaira tartatlk fen.

A. ireme$ fémtermelést a bányák meg apadt munkáslét- 
sgámmal nem fölytatíiatjá^, mert első sorban a réz- és ólcős
termelést kell szorgalmazni.

Az állam i vasgyárak  rendes kezelésében 1914—15. 
évhez képest a kiadások 79.22 millióról 101.52 millióra, a 
bevételek 87.95 millióról 112.13 millióra, a tiszta bevétel 8.33 
millióról 10.61 millióra emelkednek.

Kutatásokra és feltárásokra 885.000 K van felvéve 
(3 8 &.0 Q0  K többlet) a kincstári vaskőelő fordulás ok feltárásá- 
ÍÉk & gyorsítására.

A beruházásoknáljfel van véve a diósgyőri nagvolvasztó 
telep építésére 1.5 millió, a 8  75 milliónyi szükséglet utolsó 
részlete.

A vaskőbányászat fejlesztésére 1.44 millió, az 5.00 
szükséglet utolsó részlete.

Acélművek és hengerművek termelőképességének foko
zására 2.05 millió, az 5.41 milliós szükséglet utolsó részlete.

Fennálló olvasztótelepek mechanikai berendezésére 0.68 
millió, a 2.28 milliónyi szükséglet utulsó részlete.

A vasgyárakhoz tartozó kőszén bányászat fejlesztésére
0.77 millió, a 3.G2 milliós szükséglet utolsó részlete.

A fennálló vízerőművek szaporítására 0.36 millió, a 240 
milliós szükséglet utolsó részlete.

A koszé nbünyászjatnál a rendes kiadások 4.99, az át
menetiek 0.05 és a b.ruházások 0.12 millióval változatlanok, 
mig a bevételek 0.39 millióval, 4.60 millióra emelkednek.

A sőicrm elés  rendes kezelésében a kiadások és a bevé
telek 3.2.1 millióval csekély emelkedéssel egyensúlyban ma
radnak, a beruházások tél ele 0.53 millióról 0.16 millió K-ra 
csökken.

A gyáripar az u] adójavasla'okról. A Gyáriparo
sok Országos Szövetségének ügyvezető igazgatósága 
november 28 án ülést tartott, amelyen az uj adója
vaslatokkal foglalkozott. Az ülésen képviselve voltak 
az összes gyá'ipari szakegyesületek is. A javaslatokat 
Hegedűs Lóránt alelnök ismertette. Kijelentette, hogy 
a gyáripar nem zárkózik el ujabb terhek viselése alól, 
de két fontos követelményt állít fel Az egyik az, hogy 
az adómegterhelés tekintetében ne jusson más terme
lési ágakkal szemben hátrányos helyzetbe, a másik 
p;dig, hogy az ipar fejlődését megakaszsza. Szerinte 
ennek a két követelménynek a javaslat több rendel
kezése nem felel meg. Utána Wolf Sándor szólalt fel, 
aki az adójavaslatokban a leghatározottabb iparellenes 
tendenciát látja és ezt annak tudja be, hogy az ipar 
politikailag nem szervezkedett. Ezt a nézetet osztja 
ifj. Chorin Ferenc dr. is, aki bejelentette, hogy a 
szövetség egyik legközelebbi ülésén előterjesztést kiván 
lenni az ipar politikai szervezkedésére. Ezután Fenyő 
Miksa dr. ügyvezető igazgató foglalkozott a javasla
tokkal, majd Kornfeld Móric báró felszólalása után 
az igazgatóság megbízta az elnökséget, hogy a gyár
ipar aggodalmait s kívánságait terjeszsze a m inisz
terelnök elé.

A Magyarhoni Földtani Társulat december 5-én a kir. 
magy. Természettudományi Társulat üléstermében szakülést 
tartott, amelyen előadást tartottak: 1. B illciiegger Róbert 
dr.: A lápok alatt lörténő mállásról 2 . Ferenczy István dr.: 
Az Inoveez déli felének geológiai viszony. 3. l.óezy Lajos 
óv. Egybehason'.itó megfigyelések az Északnyugati Kárpá
tok és az Erdélyi Érehegység Hisvonulatának szerkezete 
között.

Kőzgyiildsek. M anarem etei K őszén bán ya  és M o-sz  
ó g etö ie lep  r.-t. december 6 án tartotta meg évi rondas 
közgyűlését. — K ő b á n ya i A g y a g - é s  té g la ip a r  r .- t .  
december 15 én tartja meg III. rondes közgyűlését. — 
Kő- és kavicsbán ya , r .- t .  december 9 én. ma tartja meg

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

BUDAPEST, I., B udafoki-u t 13533. hrsz. â Z
Ólomkábelek. Villamvílágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 

♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
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évi rendes közgyűlését, — Osztrák-Magyar Légszesz 
társulat (Trieszt) december 21-én tartja még :6l-ík 
rendes közgyűlését. — V rar esi Vasipar r v t, (Wjgn) 
december 21-én tartja meg 22 ik rendes közgyűlését
— Sárospataki Zsoínay-féle Agyagipar r.-t. december 
16 án tartja meg VÍL rendes közgyűlését.

RAz- és ólombányák Lengyelországban. A. kielcei réz- és 
ólombányák ujabb kutatások eredménye szerint sokkal gaz
dagabbak, mint azelőtt hitték. Az oroszok ezeket a bányá
kat az Ural hegységben felfedezett gazdag réztelrpek ked- 
yéért teljesen elhanyagolták és amikor a háború kitört, már 
évek óta nem voltak űzőmben. Az osztrák-magyar okkupá- 
ciós hatóság felismerve a bányák nagy jelentőségét, mindent 
elkövetett, hogy azokat üzembe helyezhesse, ami tekintve, 
hogy már esztendők óta nem voltak üzemben, rengeteg 
költséggel és munkával járt Eredmény csak most kezd mu
tatkozni és remélhető, hogy ezek a bányák rövidesen nagy 
szerepet fognak játszani a gazdasági életben.

A román petróleumtermelés. A román petróleum- 
Jermelés nem remélt mértékben erősbrdik. Magán- 
jelentések szerint szeptember havában a napi termelés 
tnár kétszázötven ciszternát tett ki. A legnagyobb te
vékenységet a Steana Romana és a Deutsche Erdöl- 
Aktiengesellschaft fejtik ki. Predeálon, Verestoronyon 
és Oreován naponta 2 —2 batvántengelyes petróleum- 
vonat lépi át határunkat. A román termelésből havonta 
600 ciszterna petróleumot három magyar finomítónak, 
a  brassói, orsovai és marosvásárheíyinek utalnak át 
feldolgozásra. A 600 vaggon román petróleum meg
jelenése a magyar piacon némi megkönnyebbülést idé
zett elő. A magyar finomítók mind üzemben vannak. 
Romániában a magyar—osztrák—német gazdasági 
intézőség legutóbb szigorú rendeletet adott ki, amely
ben megtiltja a petróleumkoncessziók adásvételét vagy 
elzálogosítását, A rendelet ellen vétőket két évig ter-

pénzbirsággal sújtják. Ilyen háborús intézkedés például, 
hogy aSphynx nevű angol petróleumvállalatot kényszer
igazgatás alá helyezték.

Pályázati hirdetmény. A magyar királyi államvasutak 
Budapest-központi üzletvezetősége a fütőházaiban az
1918. évi január hó 1-tői ugyanazon évi december hó 
31 ig terjedő egy évi időszak alatt összegyűlendő mint
egy 126000 métermázsa szénpernye eladása érdekében 
ezennel nyilvános versenytárgyalást hirdet. A pályázni 
lcivánók kéretnek, hogy kiállított ivenként 1 koronás 
m agyar okmánybélyeggel ellátott sértetlen borítékba 
tett és lepecsételt ajánlataikat a magyar királyi állam
vasutak Budapest-központi üzletvezetőségének általános 
I. osztályához (Budapest, VIII. kér. Kerepesi ut 3 sz. 
I. em. 38. sz. ajtó) következő felirattal „Ajánlat szén
pernye megvételre 77867/1917. számhoz“ 1917. évi de
cember hó 21-ik napjának déli 12 óráig benyújtani 
szíveskedjenek. Ajánlatok kizárólag ezen célra rendelt 
és a Buda pest- ke zpon t i üzletvezetőség általános I. osz
tályában ingyen kapható ajánlati nyomtatvány és annak 
rovatainak pontos kitöltése mellett állítandó ki és aján
lati árak korona értékben számokkal és betűkkel olvas
hatóan kiteendők- Bánafpénzképen a megvenni szándé
kolt anyagért felajánlott egységárak szerint kiszámított 
értékösszeg 5%-a az ajánlat benyújtására kitűzött határ
nap e!őtt egy nappal, tehát 1917. évi december hó 
20 $n déli 12 óráig készpénzben, vagy állami letétekre 
alkalmas értékpapírokban gyüjtőpénztárunknál leteendő.

Díjtalan állásközvetítés. A Magánalkalmazottak Szövetsége 
díjtalanul közvetít; minden szakmabeli tisztviselőt, tisztviselő- 
nőt, férfi és női üzleti alkalmazottat, valamint hadseregtől 
elbopsájtott rokkant alkalmazottakat. — Megkereséseket a 
szövetség állásközvetítő hivatalához (VII., Erzsébet-körut 41., 
telefon 9—44.) lehet intézni.

Az angol szénbányák államosítása. Londphi jelentés 
szerint az alsóház elfogadta a szénbányák államosítá
sára vonatkozó törvényt

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE MŰD VOLKSWIRTSCHAFT.

Graf Ladislaus Csáky Eisen- und StaMwerk zu 
Prakfalva A. G. In der jüngst stattgefundenen Gene
ralversammlung dieser Gesellschaft wurde beschlos
sen, des Aktienkapitals von 4Va Millionen auf 8  
Millionen Krönen, zum Zwecke des weiteren Aus
baues des Budapestet Stahlwerkes Beschluss gefasst 
werden.

Rumänische Erdölförderung. Hat schön der rasche Wieder» 
aufbau der rumänischen Erdölgruben die Engländer irritiert, 
so wird für sie die Lage dadurch noch ungemütlicher, als 
die englischen Gesellschaften als die ersten von England, 
die Schadengutmachung verlangen — als die Urheberin 
dos Schadens. Diese Entschädigungsansprüche werden ins- 
gesammt ungeheuere Beträge ergeben. — Die Idee der 
Petroleumleitung von Rumänien nach Deutschland spuckt 
noch immer in, der deutschen Presse. Die technischen 
Schwierigkeiten sind aber solche enorme, dass an eine Aus
führung — selbst wenn die österreichisch-ungarische Regie
rung die Bewilligung erteilen möchte, was ja mit Rücksicht 
auf die eigene Industrie sehr fraglich ist — des Projektes 
zur Zeit nicht gedacht werden kann.

Rheinische Stahlwerke — Steinkohlenbergwerk Fried
rich-Heinrich. Auf der Tagesordnung der ordentlichen 
Generalversammlung der Rheinischen Stahlwerke steht 
neben den Regularien ein Antrag auf Übernahme des 
Vermögens der sich auflösenden Steinkohlenberg
werke Friedrich-Heinrich A.-G. unter Anschluss der 
Liquidation derart, dass gegen jede Aktie dieser Ge
sellschaft im Nennwerte von 1000 M eine junge Rhein- 
stahlaktle im gleichen Nennwert mit Gewinnanteil-
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M. Eine Kapitalerhöhung in diesem Umfange ist aber 
nicht erforderlich da, wie seinerzeit schon gemeldet, 
die Rheinischen Stahlwerke einen Betrag von 20,443.000 
M dieser Aktien von dem Liquidator der französischen 
Beteiligung an der genannten Gesellschaft erworben 
und infolgedessen jetzt in ihrem Besitz haben. Die 
Ausgabe junger Aktien kommt also nur für den E r
werb der 1,557.000 M in deutschen Händen befindli
chen Friedrich Heinrich-Aktien in Betracht Den Be
sitzern dieser Aktien war seinerzeit wahlweise Bar
zahlung zum Kurse von 183 pCt. oder Umtausch in 
junge Rheinstahl-Aktien im Verhältnis von 1 zu 1 
angeboten worden. Das Umtauschangobot sollte in
des nur bis zum 1. Oktober dieses Jahres für die 
Rheinischen Stahlwerke verbindlich sein. Nach der 
oben wiedergegebenen Fassung der Tagesordnung1 
hat es indes den Anschein, als ob den Besitzern der 
Friedrich-Heinrich-Aktien die Möglichkeit des Um
tausches noch einmal gewärt werden soll.

Internationale Erdölförderung. Die japanische E rdölge
winnung hat sich von 1892—1916 auf das 340fache ver- 
grossert, die meisten der dortigen Petroleumgesellschaften 
zahlen jährlich im Durchschnitt 18—19°/o Dividende. Trotz
dem muss immer noch Petroleum oingeführt werden. — 
Nachdem eine frühere Gesetzvorlage zwecks Verpachtung 
der grossen Oelterrains in Diarnbi an die Königliche Petro
leum* Gesellschaft von der Zweiten Kammer abgelehnt wor
den war, plant die niederländische Regierung jetzt die Ein- 
reicung einer neuen Konzessionsvorlage. — Dér aarguische 
Regierungsrath unterbreitet dem Grossen Rat für die Ses
sion vom 22. Oktober den Entwurf samt Botschaft für eine 
Koncession an Dr. Hartmann, Aarau, A.-G. Eisen- und 
Stahlwerke, Schaffhausen, und A.-G. Gebr. Sulzér. Winter
thur, zur Erforschung und Ausbeutung von Erdöl in den 
Bezirken Aarau und Zofingen, südlich der Aare. Die Ge
sellschaft hat bis zum 31. September 1920 zu erklären, ob 
sie das eventuell Vorgefundene Erdöl ausbeuten wolle.


