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A pénzügyminisztérium 
1917/18. évi költségvetéséből.

Á tm eneti leiadások:

Az ország különböző részeiben folytatott geoló
giai vizsgálatok indokolttá teszik, hogy a kutató 
munkálatok mind nagyobb területre terjesztessenek 
ki és hogy az ország a hasznosítható ásványolaj- 
előfordulások szempontjából rendszeresen átvizs- 
gáltassék.

1914/15. évre engedélyeztek 270.000 K,
1917/18. évre előirányoztak 2,460.000 k , 

1917/18. évre tehát több 2,190.000 K-val.
A_kulatómn.unkálatok költségeit addig, amíg azok 

egyes területen annyira haladtak és oly eredményeket 
szolgáltattak, hogy az illető területen termelő üzemet 
lehessen berendezni, nem az állami Üzem, hanem 
általában a közgazdaság s nevezetesen az ország ős
termelésének fokozása érdekében tett kiadásoknak 
kell tekinteni. Ezeket a kiadásokat tehát az ásvány
olaj és földgázbányáizat üzemi kiadásaitól, valamint 
az állami vagyonleltár gyarapodását szolgáló kiadá
súktól etkülönitve, külön fejezet alatt az „Átmeneti 
kiadások“ közölt irányozták elő.

A kutatási munkálatokra szolgáló 2,200.000 K t 
tevő hitelt három alrovát között meg
osztva, olykép vették fel, hogy:

1. fi földgázkutatásokkal felmerülő
ÖsßzeS kiadásokra átalányképpen 480.000 K.

2. Az ásványolajkutatásokkal fel
merülő összes kiadásokra átalányképpen 1,548.000 K.

3. Az egyéb bányászati kutatásokkal 
felmerülő összes kiadásokra átalány
képpen 172.000 K 
kiadást számítottak.

Az ilyképpen előirányzott összegekben a kutató 
munkálatoknak összes dologi kiadásai, valamint az 

•ezekhez szükséges személyzet alkalmazása következ
tében felmerülő személyi kiadások is fedezetet találnak.

1914/15. évi költségvetésben „Geo« 
jógiéi* h a tá s o k “ rovaton . . 10.0Ö0 K 
Engedélyezték. A többlet tehátaz 1917/18;

évre a „Kutatásokra“ rovaton előirány
zott 2,200.000 K val szemben 2,190 000 K.

Az 1914/15. évi költségvetésben 
a kutatások akkori kisebb kereteinek 
megfelelően a kutatások üzemi költsé
geit a termelő üzemek költségeivel együtt 
a , Rendes kiadások“ alatt irányozták 
elő, másrészt pedig az 1914/15. évi 
költségvetésben a hasonló természetű 
kiadásokra a „Bányaigazgatóságok“ cím 
„Átmeneti kiadások“ alosztályán „ \ z  
ország némely részén végzendő kuta
tásokra és mélyfúrásokra“ 500.000 K 
állott rendelkezésre, amely címnél és 
rovaton a szóbanforgó célra a jelen 
költségvetésben már mi sem irányoz
tatok elő. Az emelkedés tehát tulajdon
képpen csak 1,690000 K.

Ennek a többletnek előirányzását 
a végzett kutatásoknak eddig elért ked
vező eredményei indokolják, amelyek 
kilátást nyújtanak arra, hogy a kutatá
soknak nagyobb erővel és szélesebb 
körre kiterjedőleg leendő folytatása ese
tén az elérendő eredmények busásan 
meg fogják téríteni a kutatások érdeké 
ben hozandó áldozatokat.

„A földgáz értékesítésének előmozdítására“ az 
1914/15. évi költségvetésben engedélyezett összeg
nek megfelelően előirányoztatok 100000 K. Ebben a 
hitelben talál fedezetet a Magyar Földgáz Részvény- 
társaság műszaki irányítására és ellenőrzésére alakí
tott műszaki bizottság elnökének és tagjainak járó 
tiszteletdijakból felmerülő költségeknek az a fele
része, amely rész a Deutsche Bank berlini pénzinté
zet vezetése alatt álló szindikátussal 1915 november 
26 án kötött földgázszerződés értelmében megállapí
tott szabályzat 4. pontjában foglaltak szerint <az 
államkincstárt terheli.

B eru h á zá so k:
1914/15. évre engedélyeztek 590.938 K, 
1917/18. évre előirányoztak 790.938 K, 

1917/18. évre téhát több 2ÖO.0ÖÖ Kcval,
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mert az 1914/15. évi költségvetésben is említett cé
lokra, nevezetesen fúró-, termelő- és szállítóberen
dezésekre, továbbá fúrólyukak szerelékeire és tarto
zékaira az 1914/15. évi költségvetésben engedélyezett 
hitel összegének megfelelő összegre van szükség s 
mert ezenfelül a morvamezei ásványolajtermelő üzem 
nél tisztviselői és munkáslakásokat,. valamint állandó 
műhelyeket kell létesíteni, amely létesítménynek cél
jaira 200.000 K igényeltetek.

liendes bevételek:

1914/15. évre megállapiüatolt 34.800 K, 
1917/18. évre előirányoztatik 2,270.750 K, 

1917/18. évre .tellát több 2,235.950 K vaí.
Ebből a többletből a földgáz 

eladásából várható bevételre 115 200 K
esik, mig a további 2,120.750 K
az ásványolajtermelő üzemek ter
mékeinek eladásából várható.

Szembeállítva a rendes kiadásokat a rendes be
vételekkel, kitűnik, hogy rendes kezelésének mérlege 
1,019 929 K felesleggel zárul, amelyben nemcsak az 
üzemi beruházásokra előirányzott 790.938 K talál 
teljes mérvű fedezetet, haneni még kereken 220.000 
K t tevő összeg marad az általános közgazdasági 
érdekekből végzendő kutatásoknak és az átmeneti 
kiadások többi tételeinél megnevezett intézkedések
nek a költségeire.

HAZAI HÍREK. ^
Magyar nemesség. A király Aradi János nyugal

mazott vasgyári igazgatónak, valamint törvényes 
utódainak a hazai vasipar terén kifejtett 50 évet 
meghaladó ügybuzgó eredményes munkássága el
ismeréséül a magyar nemességet „Prakfaivai“ előnév- 
vel díjmentesen adományozta.

Uj olajforrás Galíciában. Boryslawból jelentik 
Egy uj olajforrást fedeztek fel, amelynek mélysége 
1442 méter és napi termelése 30 vaggonra rúg. Az 
olaj rendkívül nagy feszültséggel tör elő. Az uj olaj- 
forrás a Kőolajfinomitó r.-t. tulajdona.

A Hitelbank ujabb szénbánya- érdekeltsége. A Hitel
bank és az érdekkörébe tartozó Urikány-zsilvÖlgyi kő
szénbánya r.-t. közösen megvásárolták az „ünau 
boszniai kő szénbányád, amelynek Doberlinben van a 
telepe. A bányát a háború alatt a katonaság vette ke
zelésbe, de nem sokra inent vele. Mai berendezése 
mellett a bánya termelőképessége napi 25—30 vaggon.

Harmattá János Villamos Forrasztási Gyára r.-t. 
(Szepesváraljs) az alaptőkét 200.000 koronáról
500.000 koronára emelte fel 30Ö0 drb. 100 korona 
n. é. uj részvény kibocsátása által.

A Magyar Ruggyahtagyár r .- t  igazgatósága február lö-én 
tartott ülésében h o zo tth a tá ro za ta  értőimében a március 
16-áia ^egybehívott közgyiilósnek javasolni ;fogja, hogy bő
séges tartalékolás után, úgy 'm in t tavaly, 20 százalék, vagyis 
0 korona osztalék állapíttassák meg.

Az Aorárbank uj akciója. A Magyar Agrár és 
Járadékbank biztosította magának az egyik külföldön 
már teljesen bevált olajkeményitési eljárás magyar 
szabadalmát és azt olajipari érdekeltségekkel együt
tesen létesítendő részvénytársaság utján szándékozik 
nagy arányokban kihasználni. Á bank ezzel kapcso 
latban a saját és más gazdaérdekeltségek bű foka in 
olajmagtermelési akciót fog indítani, hogy az uj vál • 
lalat nyersanyagszükségletének jórészét ilyen módon 
a belföldön biztosítsa. Ezzel a rnagtermelési akciófai 
kapcsolatos ola|keményitési eljárás reményt nyújt 
arra, hogy a békeidőben nagyarányú ételzsir, szap
pan stb. import belföldi termeléssel helyettesít
hető lesz.

A tüzelőanyagokkal való takarékosság tárgyában a 
szénügyek kormánybiztosa 328/1918. szám alatt rende
letet adott ki. E rendelet kimondja, hogy a gáz- és 
villamosáram fogyasztóknak havonkint az 1917. évi 
megfelelő havi gáz- és eloktroruosáram fogyasztásának 
80 százaléknál több gázt, illetőleg elektromos áramot 
fogyasztaniok nem szabad. E rendelkezés e rendelet
ben megállapított kisebb- fogyasztókra nem vonatkozik. 
A fogyasztás ellenőrzésére bizalmiféiTiakat fognak ki
nevezni. Az állami, törvényhatósági és községi hivata
lok és üzemek, intézetek és intézmények, a közfor
galmi és küanti vasutak üzemei, a szá'litással foglal
kozó vállalatok irodái, üzleti és raktári helyiségei nem 
esnek a fenti korlátozás alá. A hatóság a rendelet 
intézkedései alól könnyítéseket engedhet. A rendelet, 
amely szigorú büntető intézkedéseket is tartalmaz, 
február 1-én lépett életbe.

A hivatalos lap január 24-iki száma közli a  szén
ügyek korraánybiz tógának 301/1918. számú rendeletét 
a szénbrikett és koksz forgalombahozatala tárgyábau, 
amely e cikkek vasúton vagy hajón való fuvarozását 
az Országos Szénbizottság által kiállított szállítási 
igazolványokhoz köti. E rendelet szintén február 1-én 
lépett életbe.

A Földbirtokbank mérlege. Tudvalevő, hogy a Ma
gyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság a Ma
gyar Földbirtok bank Készvény társaság részvényeit az 
elmúlt napokban vezették be a tőzsdére s a részvé
nyek iránt éiénkebb érdeklődés volt Ez?el kapc* fa i
ban a tőzsdén érdeklődéssel várták a társaság m érle
gét, amely meg is je len t A nyolcadik üzletévrői szóló 
mérleg a 15 millió korona alaptőke inellett az 1916. 
évi 660020 korona nyereségáthozat hozzáadásával 
1,832.177 korona tiszta nyereséggel zárul. A vállalata 
tulajdonában levő ingatlanokat és bér^azdasági fel
szereléseket 10,010.171 koronában, az intézet szék
házát 750.000 koronában értékeli. A vállalat ingatlan
forgalmi és gazdasági jövedelmei az olmult évben 
1478 361 koronát tettek ki.

Az alföldi fötdgá2forrá*uk es a Codenkreditanstalt. Hírlapi 
közlemények szerint a bécsi Bödenkrcditansfcalt tárgyaláso
kat folytatott a magyar kormánnyal a német koncesszión 
kivül eső, főleg az alföldi földgáz források kihasználása 
céljából.

A felsösziléziai szénárak felemelése. A felsősziléziai 
szénkonvenció elhatározta, hogy a jelenlegi belföldi 
árak továbbra való fentartása mellett a külföldre szál
lítandó szén árát tonnán kint 2 és fél márkává 
felemeli.

Cégjegyzési hírek. Wohankn Társa, utóda r.-í. Vw>? 
Andor tisztviselőjét cégjegyzéki jogosultsággal ruházta fel.

Magyar Briketigyár r.-t Klauber Ödön és Flschl 
Leó igazgatósági tagjait töröltette.



A Salgótarjáni jubiláns mérlege. A Salgótarjáni 
Kűs/énbánya r.-t. február 20 án teszi közzé 50-ik 
é \'i mérlegét, ame’ynek adatai a vállalat nagyarányú 
fejlődését tükrözik. Az elért tiszta nyereség 6 6 millió 
korona az előző évi 4 3 millió koronával szemben. 
A bányák brutto hozama az 1916, évi 5‘3 millióról 
9 2 millióra emelkedett. A vállalat különböző tartalé
kai immár 54 millió koronára rúgnak. Az 1917. évi 
mérleg egyébként a következő:

Mérleg, Vagyon: Beszerzésok, építkezések és beruM - 
zások számlája: Bányáink órtéko Salgótarjánban, Kis
tér eny én, Pálfalván, Somlyón, Petrozsényben, Vulkánban stb. 
1*2,553>042*84 K. Ingatlanok leltára ós anj^agok Berendezé
sek, gépek és leltárak 27,285.005*76 K. Földbirtokok Salgó
tarjánban, Baglyasaljun, Zagyván, In a szón, K te sem, Potro- 

—-ŝ ybí̂ iij Vulkánban slb. 1,9(0.804 0 1  K. Letárolásra meg- 
erdők 1,083.130*75 K. t zemi anyagok 2,HÍJ5.129'58 K 
uszerek 2,346.086*3r K. Hzénkószlctok 162.075 23 K. 

'/gszesen 35,097.741 13 K. Pénztár és értékpapírok Pénz- 
Urkészlet Budapesten 345.322*27 K. Pénzt árkész let Salgó
tarjánban és Petrozsónyben 39,137 01 K. etetek pénz- 
intézeteknél 2,172.780‘05 K. Krtékpapirok, (államjáradékok, 
liadikolosönök. záloglevelek, részvények, részvényj egyek) 

.020 K. Letétek értékpapírokban 724.207'12 K Összesen 
35,7i9.539‘45 K. Adósok: Szénvevők tartozásai és különféle 
adósok 10,522.540*04 K. A tisztviselők nyugdíj alapjának 
értékpapírjai és ingatlanai 3,033.234*36 korona. Főösszeg 
98,026,096*82 K* Teher: Részvénytőke 132.000 drb 
‘̂ szvéiiy á 200 K, 26,400.000 K. Tartalékok: Értékcsökke- 

tartalékalap-számla 20,111.114*94 K. Tartalékalap-számla 
10G 100 75 K. Tartalék értékpapírjaink árkülönbségéért 

''■5 42-VG0 K. Tartalék kétes követelésekért 178.000 K. 
Ki tartalék tervezett uj befektetésekre stb. 410.78052 K. 
Összesen 54,100.421*87 K. H itelezők: Különböző hitelezők 
3,950.439 37 K, Hátralevő m unkabérek 1917 december hóról 
Salgótarjánban és Petrozsényben 819<405*29 K. Hátralevő 
asztal ékok és részvénytőke visszafizetések 19.731 K. Az 
igazgatóság ós a tisztviselők jutaléka 612.167’26 K. Letétek 
■értékpapírokban 724.267*12 IC. Összesen 6.126.010*04 K. A tiszt
viselők nyugdíj alapja 3.733.2 3 4.30 K. O borin Ferenc dr* 
itt .<a kisgyerm ekeket segítő alapítványa 223.084*75 K. Alá* 
pH vány a háborúban elesett' társulati munkások özvegyei és 
árvái részére 800.000 K. Nyereség- és veszteség szám la. 
Tiszta nyereség az 1916, évi maradvánnyal együtt 6,642.745*80 
K. Főösszeg 98,020.090.82 K.

Nyereség- és veszteség-számla. Tnriozik Adókért
1.0#3.191*25 K. Leírásért gépek, eszközök és egyéb felsze- 
■T imm1" ni V * To lása. folytán beállott értékcsökkenés miatt
2,500,000 K. A tartalékalap növeléséért 500.000 K. Hozzá
járulásért á tisztviselői nyugdíjalaphoz 200.000 Ív. Társládai
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járulékokért 400.001) K. Hozzájárulásért a Cborin Ferenc dr. 
m unkásgyermekeket segitő alapítványhoz 100.000 K Hozzá
járulásért a háborúban elesett társulati munkások özvegyei 
ós árvái részére létesített alapítványhoz 400.000 K, .Jutalé
kért az igazgatóság é** a tisztviselők részére 012.107 korona 
26 fill., Tiszta nyereség az 1910. évi maradvánnyal együtt 
6,642.745*80 K. Főösszeg 12,454.104 81 K. Követői Ma
radvány 1916-ról 1,033,240*48 K. Kr lék papírjaink (is péüz- 
intézeti betéteink kamatai 1,478.100 31 K. Földbirtokok jöve
delme 93.166*16 K, Bányáink jövedelme 9,249.537.41 K. 
Összesen 10,820.803 K 88 Ml. Főösszeg 12,454.104-31 K.

A robbanó áruk vasúti fuvardíja. A robbanás veszélyé
nek kitett tárgyak vasúti fuvardíja 1917 dee. 31-ig tudva
levőleg a kétszeres súly — legalább azonban40kg. — ala
pul vétele mellett az í. osztály díjtételei aJap,án számítta
tott. Az 1913 január 1 én é etbelépett uj vasúti árudijsza- 
bás I. rész B) szakasza értelmében küldemények fuvar
díja küldeményeik int legalább 5000 kg. súly ért fizetendő. 
Minthogy ez a horribilis díjemelés ahazaibányászatérde- 
keit mélyen sérti és tekintettel arra, hogy a háborús viszo
nyok miatt a robbanószerek csakis oly kis mennyiségek
ben szerezhetők be. hogy azokhoz a fuvardíjnak legalább 
5000 kg.-ért való fizetése nem áll okszerű arányban, az 
érdekeltek azzal a kóréssol fordultak a kereskedelmi mi
niszterhez, hogy a robbanószerek dijszámitásá'a vonat
kozólag a j  öle nlegi díjszámítás helyeztessék hatályon kí
vül és az 1917 dec, 31-ig fennállott díjszabási állapot állit. 
tassék vissza. A keroskedelmi miniszter erre 647.1 III. sz. 
alatt kelt leiratában a ni. kir. áll ara vasutak igazgatóságát 
utasította, az összes hazai vasutakkal egyetértő leg 1918 
január 1-ig terjedő visszaható hatállyal azaddig fennállott, 
dij számítási alapot újra érvényesítse. Ehhez képest a 
robbanó szorekre január 1-től kezdve, a fuvardíj a tény
leges súly kétszerese után, legalább azonban 40 kg.-ért 
az 50° o al felemelt I. osztály dijtételeialapján lesz 'szá
mítva, amely dijakhoz az 1918 január 1-től életbeléptetett 
általános üzemköltségpótlék természetesen még hozzá 
lesz számítva.

Ctkoronás bankjegyek lesznek. Az osztrák urak hazának 
pénzügyi bizottsága azzal az indítvánnyal fordul a kormány
hoz, hogy a m agyar kormánnyal egyetértőleg öt koronás 
bankjegyeket hozzon forgalomba. Sürgeti az Ölven, öt- ós 
huszonötfillcres váltópénzek veretesét.

A Dynamit-Nobel r.-t.? pozsonyi üzemének kibőví
tése céljából 2,600 000 K é r t  megvette Keidner Zsig- 
mónd utódai pozsonyi cégnek a Dornkappel-dűlőben 
levő ingatlanait.

Arad város téglagyára. Arad városnak a Bernát-féJe 
mészkő téglagyár tulajdonosai ajánlatot tettek, hogy gyárukat 
négyszázezer koronáért hajlandók átadni. A város a gyár
telepet felbecsültette és a szakértők maximálisan háromszáz
ötvenezer koronát állapítottak meg oly érték gyanánt, ame
lyet a város megfizethet. A város pénzügyi bizottsága egy
előre még nem döntött az ajánlat felett.

3̂A B A N Y A

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

BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. ElektroHtikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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A Magyar Asphalt Részvénytársaság tőkeleszállítása.
A Magyar Asphalt r. t. legutóbbi közgyűlésén tudva
lévőén elhatározta, hogy alaptőkéjét 19.000 darab 50 
korona névértékű törzsrészvényének £0 koronára, 
1000 darab 200 korona névértékű elsőbbségi részvé
nyének pedig 120 koronára való lebélyegzésével
I.180.000 koronára szállítja le. A törvényszén o műve
let jóváhagyása előtt a hitelezők meghallgatására már
cius l ét tűzte ki, mint határnapot.

Közgyűlések. Ősz trák-Mag yar Első Általános Tiszi- 
visolöcgylet Bánya- és Erdészeti Tiszti Takarék- és Előleg- 
társulat március 3-án tartja  meg* 41. rendes közgyűlését, — 
Általános Gép- és Villamossági r.-t. március 3-án tartja
II. évi rendes közgyűlését. — Mészárusitó r.-t. (felszámolás 
alatt) február 21-én tartja meg rendes évi közgyűlését 
Országos Vaskereskedelmi i\-í; február 1.8-án tartja meg 
rendes közgyűlését.- Magyar Vegyipari Gépgyár r.-t. 
február 16-án tartja meg X. rendes közgyűlését. — „Vulkán'* 
Gépgyár r.-t-. február 27-én tartja meg XXI. rendes köz
gyűlését. Általános Műszaki r.-t. március 5-én tartja 
meg ré ti des évi kÖ2gyűlését.

A Pesti Hazai Takarékpénztár most hozza nyilvánosságra 
mérlegét. Az 1917. évi zárszámadások 13,145.793 K 64 11 lér 
tiszta nyereséget m utatnak ld, ami körülbelül 3 millióval 
kedvezőbb a tavalyi eredménynél. 1 február 27-re össze
hívott közgyűlésnek 750 koronás osztalék fizetését fogja 
javasolni az igazgatóság, továbbá azt, hogy egy milliót az 
ázsió-tartalékalapnak, 100.000 K t a nyugdíjalapnak ju ttas
sanak, 50.000 K-t fordítsanak jótékonycélra, 250.000 K-t a 
tisztviselők külön jutalmazására, 1,121.455 K-t pedig vigye
nek át az uj számlára.

A beíétkönyvecskékre és folyószámlákra elhelyezett 
betétek igen kedvezően fejlődtek ; a könyvecskékre elhelye
zett betétek 295*8 millióról 4031 millióra, a folyószámla- 
betétek pedig 41Í millióról 466*4 millióra emelkedtek, úgy 
hogy az egyesületnél elhelyezett tőkék álladóka a múlt évi 
7074 millióval szemben 869*5 milliót tesz. A váltótárca 87’9 
millió. Az értékpapírokra adott előlegek, HS^GB.lGO’eO K 
álladékot, a folyószámla adósok pedig 196*8 millió emelke
déssel 589,466.293*92 K álladékot tüntetnek fel. A jelzálog
os községi kölcsönök álladóka 428,318.985 93 K-ra emelke
dett, mig a forgalomban levő kibocsátványok összege 410 
millióról 423*5 millió K-ra. Az egyesület tulajdonában levő 
értékpapírok 219,331.094*67 K-t tesznek ki és oly árfolyamon 
állittaltak be a mérlegbe, hogy e cimen több millió koronát 
tevő^ különbözet mutatkozik a, takarékpénztár javára. A for
galom az elmúlt évi 19.875,696.17312 K-ról 23.286,280.298*24 
K-ra emelkedett.

Monts na bányatermékek és tüzelőanyagok részvény- 
társasága néven 200 000 K alaptőkével uj részvénytár
saság alakult (Budapest, IV., Deák Ferenc-tér 3.), 
amely szénkoksz és egyéb tüzelőanyagok, valamint 
mindenféle bányatermékekkel való kereskedésen kivül 
ezek termelésében is részt kíván venni. Az igazgató
ság tag ja i: Weinreb Fülöp, Brüll Dániel dr., Sebes
tyén Artúr és Timár Lajos,

Versenytárgyalási hirdetés. (Oltatlan falm ész szállítá
sára 10934/1918.) A m agyar királyi államvasutak buda- 
pest-központi üzletvezetősége az 1918* évben szükséges 
6000 q oltatlan falimész szállítására nyilvános pályázatot 
hirdet.

Ezen mennyiségnél az 1918. óv folyamán 20°>al több, 
vagy kevesebb is  megrendelhető.

Az ajánlatok 1918. évi március hó 22-én déli 12 óráig 
Budapest-központi üzletvezeiőeég általános I. osztályának 
(Vili*. Kerepesi-ut 3. szám, I. emelet, 38. ajtó) adandók át. 
Bánatpénz gyapánt az ajánlott m ennyiség értékének 5° Va 
készpénzbeli -vagy állami letétekre alkalmas értékpapírok
ban ugyanott a gyűjt őpénztárnál 1918. évi március hó 21-én 
déli 12 Óráig: teendő le . A részletes pályázati feltételek és

ajánlati űrlap valamennyi ű/Jetvezetőségnél megtekinti* 
üzlet vezetőségünk általános osztályában pedig azok dijmen 
teson megszerezhetők.

Szállítás. Kő, kavics és homok. A Máv. aradi üzem
vezetősége az 1918. évre szükséges alábbi szükséglete?;’? 
pályázatot ir t ,k i :

30.000 m3 í. oszt. 60 tételű felépítményi zúzott kő,
1.200 m3 I. oszt. 00 tételű útépítési kavics.
8.000 nv* igen nagy, nagy, közép és kicsi term éskő
1.000 m3 I. oszt. 87 tételű kő zúzalék és

i. oszt. tételű kőzuzalék, rostált.
110.000 darab 18X18X12—15 cm. félkookakő.
25.000 m3 T. oszt. 5tí tételű bányakavics.
10.000 m3 I. oszt. 45 tételű épitési homok.

500 m:1 L oszt. 49 tételű mozdony homok,
Az ajánlatok február 23-áig nyújtandók be.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Aktiengesellschaft für Maschinenbau vormals Brand & 
Lhuillier, Brünn. Auf Grund früherer Generalversamin- 
lungsbeschlüsso erhöht die Gesellschaft für Maschinón
ban vormals Brand & Lhuillier in Brünn ihr derzeit] 
ges Aktienkapital von 3,960.000 IC durch Ausgabe 
von 2600 Stück Stamm und 2600 Stück Prioritäts
aktien zu 200 K. Nominale auf 5,000 000 K. Den 
bisherigen Aktionären wird auf 2970 Stück Aktia 
(1485 Stamm- und 1485 Prioritätsaktien) das Bezugs
recht im Yerthiiltnis von je drei neuen zu 20 alte 
Aktien zum Kurse von 425 K zuzüglich 5 Prozent 
Zinsen vom 1. t&pnar 191B ein^rlium t, welche«, ii* 
der Zeit vom 24. bis 31. d. beider Bank- und W echsel- 
stubem»ktiengesellschaft „Mercur“ in Wien und deren. 
Filiale in Brünn auszuüben ist.

Amerikanischer Eisenmarkt. Der ..Iron Ago schrieb 
seinem letzten Wochenberichte u. a. Die heftigen Schnee- 
s türme und die strenge Killte haben die Verkehrs Schwierig
keiten um ein ganz Bedeutendes verm ehrt und, wass di 
Zahl der Botriebseinstellungen anbetrifft, so ist die Berichts- 
woche wohl die schlechteste in der Geschichte der Stahl
industrie gewesen. Es ist noch nicht bekannt, wie gross der 
Verlust an Produktion ist, die letzthin liberdios nur 
30 bis 40 Prozent der normalen Verhältnisse betrug.

Kauf einer böhmischen Metallgewerkschaft durch eine 
deutsche Firma. Die Zink- und Bleierzbergbauge^verk- 
schaft Czarlowitz bei Pilsen, bisher im Alleinbesitze 
von A. Odenthal in Wien, ging in das Eigentum dor 
Firma Giesches Erben in Kattöwitz in Preussisch- 
Schlesion über. Der Kaufpreis betrug 1,250.000 Mark.

BerndorfMetallwarenfabrik Artur Krupp, In-den nächste: 
Tagen soll die Bilanzsitzung der Berndorfer Metallwaren
fabrik A rtur Krupp A.-G. stattfinden. Tn finanziellen Kreiser, 
nimmt man an, dass die Dividende diesmal mit durch
schnittlich 40 K oder 20 Prozent vorgeschlagen werden 
dürfte. Im vorigen Jahre w ar für dio Vorzugsaktien eit^ 
Dividende von 34 K oder 17 Prozent, für die Stammaktien 
von 32 K oder 16 Prozent bezahlt worden.

Galizische Erdölförderung Der Schacht Dyl der öster:, 
Petroleum-Industrie A.-G., Wien, hat bei 890 Meter die 
Erdölzone erreicht und wirft zur Zeit zwei Zisternen täglich 
Erdöl aus. —  Leider beeinträchtigt das W  i oder au f tauch e n 
von W asser in  den Boryslawer Schächten eine Minderung 
der Produktion. W ährend der Aufschluss neuer Schächte 
und Gruben infolge Mangel an Kohle und Grubenbedarf 
recht schleppend vor sich geht, da Betriebsunterbrechungen 
häuftig nicht vermieden werden können.


