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Iparfejlesztési politikánk.
Az 1914/15. költségvetési évre engedélyezett 

8000000 K hitelt az 1917/18. költségvetési évre váltó 
zatlanul fentartották.

1916 október 30 án 4,930.443 Ií volt lekötve ipar- 
fejlesztési célokra, igy tehát kerek összegben csupán 
3,069.557 K áll rendelkezésre uj engedélyezésekre. 
É hitel terhére fog kelleni gondoskodni elsősorban arról, 
hogy-az erdélyi oláh invázió folytán elpusztult kisipa
rosok megfelelően felsegittessenek és a végromlástól 
megmentessenek.

Mint a  múltban, az 1917/18. költségvetési évben 
is az iparfejlesztési hitelből fedeztetned az ipari kísér
leti éd anyagvizsgáló intézet költségei. Az iparfejlesz
tési hitelből lesz fodezve továbbá a vízi erőknek ipari 
célokra való kihasználására irányuló akció következté
ben felmerülő kiadások, a budapesti kereskedelmi 
kikötő, építési munkálatainál szükséges földterület kisa
játítási költségei, végre a technikai muzeum felállítása 
körül felmerülő kiadások.

Költségvetési hitelek az 1914'15. évi költség vetés 
alapján számítva azon 12 éven át, amelyekre engedé
lyezés történt 96,000000 Kt képviselnek. Ezen 96 mil
lió Kból levonandó az 1916/1917. évi hitel terhére már 
kiutalt, kereken 800 000 K, úgy hogy a leköthető ösz- 
szieg még kereken 95.200 000 K Levonva ezen összeg
ből a fein ti kereken 26,700 000 Kt, marad még 68/500.000 
korona leköthető összegként.

Költségvetési hiteleken kiviil ipai*fejlesztés céljaira 
szolgál még! az ipari’ és kereskedelmi alap. E célra 
uery»nís a beruházásokról szóló 1904. évi XIV. t. c, 
ISJSOiOOO Kt bocsátott a tárca rendelkezésére 96°/o os 
árfolyam mellett 16,406.200 K névértékű 4°/o os korona
járadék kötvényekben, amelyeket a központi állam
pénztár kezöl.

Ezen összeg az iparalapba beutalíatván, abból az 
1915. évi december hó 81-én 4°/o os névértékű korona
járadék kötvényekben 18,625.000 K f, 
takarékbetétekben . . 4,607.423 
a m. kir. zálogháznál gyümölesö-

zőleg elhegyezve, 3,730.547
készpénzben . ♦ 62 97
kiadott kölcs'inökben 4.398 062

összesen 26,361.094 K 97T
vagyon állott rendelkezésre.

A kiadott kölcsönök azonban az alap forgatható 
vagyonát nem képezik, mivel azok visszafizetése több 
évi részletben történik.

Ilyképen az 1907. évi HL t.*c 0 §*ában említett 
az az e$?t, hogy az 1917/1918. költségvetési évi hitelt 
meghaladó mérvben köttetnének le a következő óvek 
költségvetési hitelei, nem forog fenn.

Az országgyűlés előzetes engedélyezése tehát a 
lekötéshez eddig nem volt kikérendő, mintogy a tör
vényes fedezet keretében maradtam.

A hazai iparfejlesztésről szóló 1907. évi IIL t.-e. 
l i g a  sze rin t: „ * segélyek és kedvezmények enge
délyezéséről, valamint a 9. §. alapián több évre lekö
tött segélyekről, úgyszintén a kedvezmények és segé
lyek megszűnéséről a kereskedelemügyi miniszter a 
költségvetés kapcsán évenként részletes jelentés köteles 
az országgyűlés elé terjeszteni.u

Az 1916. évi január hó 1 tői az 1916. évi október 
hó 3l*ig iparfejlesztési célokra összesen 541045 K volt 
engedélyezve.

Kisipari célokra engedélyezett Összeg 136.070 K.
Öt már meglevő és eddig is segélyben részesült 

tanoncotthon további segélyezésére 95.000 Kt engedé
lyeztek.

Székely iíjaknak ipari kiképzésére 29.600 K, tan
folyamokra pedig 7.370 K engedélyeztetett.

Házi ipari célokra engedélyezett összeg 17.400 K, 
amely összeg f*gy már régebben fennálló és segélv ben 
részesült 400 házi iparost foglalkoztató szövő h*zi ipari 
vállalat segélyezésére és négy rokkant iskola, egy 
nyomorék gyermekotthon és egy vakok intézetének 
gépekkel való ellátására engedélyeztek.

A budapesti kereskedelmi kikötőnél kisajátitásokn 
*25.175 Kt engedélyeztek.

Állami kedvezmények egy szőnyeggyár és két 
vegyészeti gyár részére végleg engedélyeztek, amely 
gyárakba 2,600 000 K álló tőke fektetendő be és leg
alább 375 munkás foglalkoztatandó.

A régebben engedélyezett segélyekből az utolsó 
évi segélyrészlet 1910. évi január hó l étől az 1916. 
évi október hó 31-éig 7 gyár részére utaltak ki.

Az utolsó évi segélyrészlet kiutaltatott egy lánc
gyár, egy gépgyár isméttőpisztolyokat és fegyvereket 
előállító üzemága, egy erőátviteli célokra áramot szol
gáltató ipartelep, egy üveggyár stb. részére.

Az áilami kedvezményed lejártak az 1910. évi 
január hó 1-étól az 1916. évi október hó 3L-éig 28 
gyárnál, ezek a következők

Egy emelőgyár, egy fütőkészülékgyár, egy fém- 
bádogapróárugyár, egy fémárugyár, egy csavargyár, 
egy lakatosárugyár, egy szerszámgyár, egy szövőszék- 
gyár, egy gyengeáramú villamoskészülékeket előállító 
gyár, egy kozmühelyielep, egy cement- és betonipari 
gépgyár, két ipari célokra villamos áramot fejlesztő 
telep, egy finom kőanyagárugyár, ogy faáru és bot 
gyár, három kenderkikészilőgyár, egy lenki készítő- 
gyá^ egy kötöttárugyár, két pamutszövőgyár, egy 
cipőgummi- és harisnyakö;ő szalaggjár, egy cipőgyár, 
egy gyümölcskonzervgyár, egy kávépótlébgyár, egy 
halkonzervgyár, egy vérlisztgyár és végül egy gver- 
tyagyár,
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^  HAZAI HÍREK. ^
A rózsaszentmártoni szénbányák üzembehelyezóse.

A Rády Andor és Dohrányi Kornél tulajdonát képe- 
zeit rózsaszentmártoni szénbánymüvek évek óta üze
men kivül álfoítak, mig most tulajdonjog* tőkeerős 
kezekbe menvén át, a bányákat ez évben újra meg
nyitják.

Igazgatóváltozás a korompai vasgyárban. Domb- 
rovszky Lajos korompai vasgyári igazgató hosszabb 
szabadságra megy és helyét Králifc Soma ózdi főm ér
nök foglalja el. Állítólag Dombrovszky már nem is 
tér vissza állásába, hanem nyugalomba vonul.

Bánya- és kohóválfaíafok alkalmazottainak és munkásainak 
felmentése. (M. kir, Honvédelmi Miniszter. 3382. sz./cin.
4 — 1918.) Valamennyi m agyar királyi bányakapitányságnak 
és báj íyabiztoss ágnak Székhelyeiken. Budapest, 1918. évi 
február hó 21-én. A cs. és kir. had ügy miniszter, valamint a 
magyar királyi pénzügy- és kereskedelem ügyi miniszter 
urakkal egyetórtőleg a folyó évi 2000/eln. 4. sz. rendeletem
2. á) pontjának ‘kiegészítésekép a következőket rendelem

1. A folyó évi 2000/eln. 4. szám alatt az 1899., 1898.
1897., 1896., 1895. és 1894. születési évfolyamú felmentettek 
behívására vonatkozó rendeletem a bányákra ,és egyes kohó
müvekre nem vonatkozik, azok felmenteltjci tehát nem köte
lesek bevonulni,

Ezen kivétel kiterjed a bányatörvény liatálya alá tar
tozó összes bányamüvekre, vagyis az Összes szén-, fém-» 
vas-, só-, bitumen-, (aszfa lt, petróleum-, földgáz-) bányákban, 
továbbá a csatolt kimutatásban felsorolt kohókban, finomító 
üzemekben stb. alkalmazásban álló fenti évfolyamokhoz tar
tozó munkásokra és alkalmazottakra, akiknek visszatartását 
az üzemvezetőség az iizem és termelés zavartalan fentartása 
érdekében szükségesnek tarfja,

2. Az üzemvezetőségek a visszatartást közvetlenül az 
illető egyénekkel azonnal közölni s erről az illetékes honvéd- 
kiegészítő, illetőleg cs. ós kir, kiegészítési kerületi parancs
nokságot ezen rendeletem számára való hivatkozással sü r
gősen értesíteni kötelesek.

Az eddig más célból felmentett 3899., 1898., 1897 
189*),, 1895. és 1894. években született egyéneket, akik év* 
folyamuk felmentésének általános megszüntetése következ
tében bevonulni kötelesek, semmi körül menyek közt som 
szabad felfogadni.

Hasonlóképp nem lesz a jövőben sem felmentés adható 
oly népi ölkelésre köteles egyéneknek, akik a folyó évben 
szemlére kerülnek, ha az őket érintő szemle rendelet. kiadása 
után lépnek be valamely bányavállalatba, vagy a csatolt k i
mutatásban felsorolt vállalatokba.

4. Ezen rendeletem következtében szükséges intézke
dések különösen az érdekelt bányák és üzemek értesitése 
haladéktalanul megteendők. A folyó évi 2000, ein, 4. számú 
rend el etemet csatolom. Kiadom a cím szerint. A miniszter 
helyett Tahajdl államtitkár,

A Salgótarjáni jubiláris közgyűlése. A Salgótarjáni 
Kőszénbánya Reszvénytársnlüt március 9 én tartotta 
meg jubiláns 50 ik közgyűlését, amely alkalmas kere
tül szolgált ahhoz, hogy a vállalat részvényesei meg
ünnepeljék a Salgótarjáni fennállásának félszá*ados 
évfordulóját. A vállalat 1868 augusztus 6 án alakult 
meg s azóta hatalmas munkát végzett a hazai szén
bányászát fejlesztése terén. A nagyobbmérvü barna- 
szénbányászatot a Salgótarjáni kezdeményezte Magyar- 
országon. Ezernyi akadályt kellett leküzdenie, de a 
munka sikeres volt A Salgótarjáni szénmedencében 
nagyarányú bányászatot hivott életre, mély gyökeret 
vert, úgy hogy még hosszú évtizedekig szolgálhatja 
majd termékeivel iparunkat. Óriási szénvagyon fölött 
rendelkezik a társaság a Zsil völgyében is és ennek

mínéi nagyobb mértékű hasznosítása a. jubiláris évfor
dulón egyik legfőbb feladata és célja a vállalatnak. A 
társaság fejlődését egyébként legjobban jellemzi a«, 
hogy alapítása első évében ä Salgótarjáni medencében 
még csak 1,017.770 q-t, 1913-ban pedig már 11,286.888 
q-t term elt; a Zsilvölgyben a bányák a megszerzés 
évében 2 998 160 q t, 1913 bán pedig már 12,825.400 
q t termelt. Az Esztergom—Szászvári Kőszénbánya 
K -T. termelése 1913 bán túlhaladta az 5 millió q-t:

A diszk özgy ülést dr. Chor in Ferenc főrendiházi 
tag, elnök hosszabb beszéddel nyitotta meg. Az ország 
életerejére vall, — mondotta hogy iparát a létező 
nehézségek ellenére lassan bár, de mégis kifejleszteni 
képes volt. Öt ven év előtt iparunk igen kezdetleges, 
a vasúti hálózat fejletlen, a fogyasztók bizalma a hazai 
barnaszénbányászat iránt csekély volt. Bányamunká
sok alig léteztek, idegenből kellett őket toborozni. 
Mindezen nehézségeket sikerült legyőznünk. Úttörők 
voltunk e téren, mert a hazai barnaszénbányászat 
bölcsőjénél mi voltunk az elsők. A német tisztviselők 
helyett magyarokra bíztuk a bányák vezetését, magyar 
munkásokat szereztünk, magyar iskolákat létesítettünk, 
terjesztettük a magyar nyelvet és igyekeztünk magyar 
szellemet az ország határszélén meghonosítani. Nagy 
nehézségekkel járt ez, óriási munkát kellett végeznünk. 
A termelés évről-évre emelkedett, úgy hogv a háború 
előtti évben, 1913-ban e bányák termelése 13 millió q 
volt. Nagy munkánkban a háború, de főleg az 1916. 
évi román betörés zavart meg. Az ellenség súlyosan 
megrongálta bányáinkat, ugy hogy 1916 végén félig- 
meddig elpusztult bányászat volt a Zsil-völgyben, Az 
ellenség kiűzése után 1917-ben azonban már 8 miUió 
q szenet bocsáthattunk ebből a bányából is a hazai 
ío ^y a^ tás  céljaira. Ezután ismertette a társaság köz
reműködését az általa létesített és affiliált vállalatok 
körül, s annak a véleményének adott kifejezést, hogy 
azt a szégyenitő gazdasági függést,'m elyben az ország 
a külföldi széntermeléssel szemben van, a lehető mi
nimumra kell csökkenteni. A Sajgó — úgymond - -  e 
nagy mii ti kából ki fögjá vétfni méltó részét és á 
ború után azonnal hozzá fog látni nagymérvű Szén- 
feltárási és beruházási akciója megkezdéséhez.

Az elnök te tszése i fogadott beszéde uián bemu
tatásra került a társulati évi jelentése, majd a részvé
nyesek nevébon Rechm tz Béla emelkedett szólásra és 
visszapillantást vetve á társaság múltjára, a részvénye 
sek háláját tolmácsolta dr. Chorin Ferenc elnöknek é s « 
Reimann Lázár s FriscZimann I. Frigyes udvari taná
csosoknak, akik a vállalat élén a Salgótarjáni fejlesz
tésében a legnagyobb érdemeket szerezték, valamint 
az igazgatóságnak, a tisztvjselőkarnak és munkások
nak. A részvényesek ez ünnepléséért Ohorin Ferenc 
mondott köszönetét, majd dr. Reimann Ernő igazgató 
bemutatta a jubileum alkalmával érkezett üdvözleteket, 
köztük Popovics pénzügyminiszter és Szterényi keres
kedelemügyi miniszter igen meleghangú üdvözletét. 
Ezután a közgyűlés elfogadta a jelentéseket, a zárszá
madásokat és az igazgatóságnak a tiszta nyereség 
felosztására vonatkozó, általunk már ismertetett javas* 
latait, majd a feliig*yelő bizottságba Jeli n k  Lajost, 
báró Molnár Viktort és dr. tíoranszky  Dezsőt, vala
mint Hertelendy Ferencet (uj) és báró R udnyénszky  
Józsefet (uj) választották meg,

A L&jtaujfa'usi bányászát amely az Eszterházy 
herceg fée  hitbizomány tulajdona, a zillingsdorfi 
bányaváilatat üzemében újra megindult, miután több 
fúrás kedvező eredményt szolgáltatott.

A Magyarhoni Földtani Társulat március 20-án a m. kir. 
Földtani Intézet ülésterm ében szakülést tartott, amelyen elő
adási tartottak: 1 Idősb Lóczy Lajos dr. A Szent-Anna tó 
vulkáni, kráteréről. 2. Trcitz  P éter: A kőzetek felbomlása és 
az el mállásról. 3. Vadász Elemér dr. A magyarországi 
miochén rétegek néhány érdekes kövületéről.

Radomtzer Kohlengesellschaft m. r. H. cég alatt 
Teplit’ben társaság alakult, amely szénbányák üze
mével és 8 2énkereskedéssel fog foglalkozni.
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Ä Magyar Bank mérlege. A Magyar Bank éa Keres
kedelmi Részvénytársaság igazgatósága által jóváha
gyott 1917. évi mérlegét most hozzák nyilvánosságra. 
Az íüzletev b uttónyeresétí o az e őző évi álhozattal 
együtt 19,989 606 K 78 f. 5,655 152 K-vaí több, mint 
az §lőző üzletévi, a tisáta~ nyereségegyeníeg pedig 
10,920*726 K 64 f., amely összeg 2,681 tfll K-val h a
ladja túl az 1916. évi mérlegben kimutatott tiszta nye
reséget. Bár a mérlegben a bank alaptőkéje már 100* 
múló koronával szerepel, ä fent kimutatott eredményt 
tulajdonképpen csak 80 millió alaptőkével érte el az 
intézet. Az októbeí fo^Wtfárt eszközölt tőkeemelésből 
befolyt összeg" ^alig vehetett még  részt az
1917. évi üzTeterad&é£y létrehozásában. A tiszta nye
reség a  80' miltiőS; ala|*$Keb 12,08 '/o os kamatozásának 
feleV-meá&y míg aa elozoüzlétévben akkori alaptőkéjét 
csöpáö lÖ60V<> fcal kamatoztatta az intézet. A mérleg 
az 1916. évi mérleg adataival összehasonlítva, az egész 
vonalon nagy emelkedést mutat.

A Leszámítoló Bank mérlege« A M agyar Leszámítoló és 
Pénzváltóbank igazgatósága március 15-én báró Madarassy 
Beolt Miksa elnökletével ülést tartott, amelyen megállapí
totta az intézet 1917, évi mérlegét. Az elmúlt esztendő üzlet
eredménye igen fényes: term észetes következménye a Le- 
számitolóba ok nagyarányú tevékenységének, szolid alapokra 
fektetett üzletágai állandó fejlődésének. Az elért brüttónye- 
reség az 1916-iki elővitel betudásával 15,570.940 korona, mig 
a tiszta nyereség 8,904.527 korona az előáő évi 6,530.149 
koronával szemben. A flvereségáthozatot figyelmen kívül 
hagyva, az idén elért nyereségtöbblet 1,666.898 korona. 

.A lább részletesen közöljük a zárszámadási adatokat, ame
ly  efci közül elsősorban az idegen tőkék rendkívüli emelke
désé köti le figyelmünkét. Az intézetnél elhelyezett betétek 
3 az egyéb hitelezők számlája 253 millió val 681 millióra 
em elkedett Az aktív tételek közül kivált a lombardelőlegek 
tűnnek ki. A hadikölcsönlombard 132 millióról 213 millióra 
emelkedett, Ez a hatalmas összeg a Lészá mi tolóbank nagy- 
arányu hadikölcsönakciójáuak méreteit jelzi. A VI. ós VII. 
hadikölesönre az intézetnél körülbelül 330 milliót jegyeztek, 
a 2 összes, á  Leszámitolób a nk által eddig elhelyezett hadi- 
kolcsönkötvények összege pedig elérte az 1 ínilliárdot, Igön 
tekintélyes az értékpapírtárca s az érdekeltségek számlájá
nak emelkedése is. E ponton tudni kell, hogy a bank vál
tozatlanul az 1914. évi mérlegének árfolyamain veszi fel 
papírjait, ami további bő tartalékképzödést jelent. Jelenté
kenyen megélénkült a bank jelzálogüzlete is és intézet az 
elmúlt évben 15 millió korona uj kölcsönt folyósított. Az 
eredmény számlán a kam at- és jutalék számla az intézet fej
lődésével arányosan emelkedett. Lényeges azonban a költ
ségek s a tisztifízetések emelkedése, az utóbbiaké különö
sen az intézetnek tisztviselőiről való állandó gondoskodásával 
függ össee. Az igazgatóság a 27-én tartandó közgyűlésnek 
a tavalyi 80 koronával (7l/2°/o) szemben 34 korona (8l/2°/o) 
osztalék fizetését fogja javasolni. A tartalékalapot a külön -

tartalék mérlegszerű 71.960.27 koronával való gyarapításán 
felül, 650.000 koronával (tavaly 400.000 K), a nyugdíjalapot
4.00 000 koronával (tavaly 250.000 K), az alkalmazottak segély
alapját pedig 20.000 K-val (tavaly 20.000 K) kívánja dotálni 
az igazgatóság. Az igazgatósági tantiémek levonása után a 
folyó üzleti évre elő vitelként 1.925.889 8 8 korona marad (ta
valy 1,818.152‘28 K).

A dévai rézbánya, amelyet a század elején egy ba
jor társaság tart föl és rendezett be és amely a dusabb 
külföldi réz ércek versenye folytán prosperálni nem 
tudott, most újra üzembe vétetett. Egyelőre napi egy  
wa^gon rézércet termelnek.

Közgyűlések. Olajipari Társaság március 21 én 46. ren
des, Központi Gáz- és Villamossági r~i.} — Újlaki Tégla- 
és Mészégető r.-t. március 23-án,— „Gránit* K ő-és Építő
ipar r .-t. március 25-én, — E gyesü lt Tégln- és Cementgyár 
r.-t, — Tor da i Cementgyár r A .y — Félten és Guilleaume 
Kábel-. Sodrony- és Sodronykötélgyár r.-t. március 28 án, — 
Vasgerendákat Árusító  r.-t. március 30*án XV., — Fehér 
Miklós Répgyár r .- t  április 3-án, — Magyar Acélárugyár 
r.-t. április 4-én XXH. évi, — Kálnói M agyar Ghamotte- 
gyár r.-t. április 4-én, — N axot Csiszoló gyár r.-t. április
5 ón XIV. évi, Első Magyar Kábelgyár Perei és 
Schacherer r.-t. április 7-én XVII. évi, — Buna-Almási 
Kőipar r.*f. április 8-án tartják közgyűlésüket.

Szénipari és kereskedelmi rt. (Szeged) cég alatt szén, 
koksz, tűzifa, mész és cement nagyban való árusítá
sára uj vállalat van alakulóban Szegeden, melynek 
vezetője Schw eiger Miksa szénnagykereskedő lesz.

Az Ehrlich fűtőanyag kereskedelmi r t  1917. junius 
30 án lezárt mérlege 1U0.000 K alaptőke mellett 50.000 
K tiszta nyereséget mutat ki, az előző évi 25.350 K  val 
szemben. A március 5 iui közgyűlésen az alaptőkét 
200 dar^b 2000 K n. é. uj részvény kibocsátása által 
felemelték 500.000 K ra.

A Ruggyantaárugyár közgyűlése. A Magyar ruggyanta- 
árugyár részvénytársasag március 16 án tartotta köz
gyűlését és ennek keretében ünnepelte alelnökének, 
Rtichnitz Béla vezérigazgatónak 25 éves jubileumát. 
Schwarz Félix javaslatára a közgyűlés a jubileum 
alkui nával 250*000 korona összegű „Rechnitz Béla; 
segélyalapot létesített, amelynek jövedelme a társaság 
segítségére szoruló, különösen a háború által sújtott 
alkalmazottainak támogatására szolgál. Hegedűs Lóránt, 
Kohner Jenő báró szólaltak mé* fel s üdvözölték a vezér- 
igazgatót. Rechnitz vezérigazgató meleg szavakkal mon
dott értük köszönetét. E^ek után a közgyűlés elfogadta 
az igazoatőság által előterjesztett s általunk már ismer
tetett indítványokat a nyereség felosztására nézve és 
a választások során a közgyűlés az ügyvezető igazga
tósig  tagját, P ikier  Károlyt közfelkiáltással az igaz
gatóságba. választotta meg.

Az Egyesült Tégla- és Cementgyár R.-T. mérlege a 
legközeleboi napokban lát napvilágot, A nyereség 
olsősorban a tavaly kimutatott 362 670 koronás vesz
teség fedezésére szolgál, a fenmaradó Összeg pedig 
az értékcsökkenési alapba kerül. 1903 óta nem jutott 
osztalék a részvényeseknek.

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. ElektroHtikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
*♦+♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Geplante Preiserhöhung der EmaiHiarwerke Die
Österreichischen und ungarischen EmalHeiwerke ha
ben sich an beide Regierungen m it dem Ansuchen 
einer awanzieprozenti^en Preiserhöhung gewendet. 
Die österreichische Regierung hat prinzipiell zuge* 
stimmt, die ungarische R gierung hat jedoch noch 
keine Entscheidung getroffen.

Obe'ungarisohe Berg- und Hüttenwerksgesell 
fcßhaff. Wie wir erfahren* wird die Oberungarische 
Berg* und Hüttenwerks* Akiien^esel schuft im heurigen 
Jahre eine ebenso grosse Dividende wie im Vorjahre, 
nämlich 60 K, zur Ausschüttung bringen.

Interessengemeinschaft zwischen d«r Ungarischen All
gemeinen Kohlenbergbau A G. und der Urikány Zslltaler 
Ungar! chen Kohle bergwerks A. G. Zw iocheu der Un
garischen Allgemeinen Kohlenbergbau A.-G. einerseits 
lind der Urikány Zsiltaler Ungarischen Kohlenberg
werks A.-G. anderseits sind Verhandlungen im Zuee, 
die Bildung einer Interessengemeinschaft zwischen 
diesen beiden, Gesel>chafien zum Zwecke habon,

Oe&terre'chiscne Petroieumindustne. la s  Handelsregister 
'urden eingetragen: Huczko-Náphjaproduktions-Gesellschaft 

m, b. H., Wien,. L t Hofgartens a transe 1. Kapital 1,300.000 
Kronen^ Geschäftsführer Dr, Arnold Segal, Industrieller, 
W ien und Georg K um nsky, Bankier, Berlin. — Gemont, 
galizische Erdölmontanges. m, b, H., Wien, I,f Wipplinger- 
strasse 9. Kapital 1,000.000 Kronen, Direktor Moritz Her
mann Reith, Kommerzialrat, Wien. Seghard-Czaszyn 
Naphtaproduktions'Ges. m. b. H., Wien, I.> Hofgartenstrasse
1, Kapital 900.000 Kronen. Geschäftsführer Drf Arnold Se
gal und Georg Kurzinsky. Es sind Verhandlungen im 
Gange, Österreichisches Petroleum und Mineralöl nach Hol 
land und Schweden zu exportieren. P ie Generaldirektoren 
Br, v. Stransky und Priester führten dieselben persönlich.

Berndorfer Metallwarenfabrik Artur Krupp A.-G. In 
der abgehaUenen Generalversammlung der Aktionäre 
der Berndorfer Metallwarenfabrik Artur Krupp A.-G. 
wurde der Beschluss gefasst, das Aktienkapital vön 
30 Millionen Kronen durch Ausgabe van 50.000 auf 
den Inhaber lautenden aktién im Nominalbetrag von 
200 K, die ab 1. Juli 1917 an den Geschäfisergebnis 
sen der Gesellschaft teilnehmen, auf 40 Millonen Kronen 
zu erhöhen, die bisherigen Vorzugs und Stammaktien 
einander gleich zu stellen und den Aktionären die Über
nahme sämtlicher auszugobender 50,000 Aktien im 
Verhält niss von einer neuen Aktie zu drei alten Ak
tien, und zwar für die bisherigen Vorzugsaktionäre 
%u einem um 120 K  für jede neue Aktie niedrigeren 
Kurs, anzubieten. In Ausführung dieses Beschlusses 
werden den Besitzern von Vorzugsaktien nach Mass- 
gabe ihrer Bezugsberecbtigung die neuen Aktie zum 
Kurse von 540 K pro Stück, den Besitzern von 
Stammaktien zum Kurse von 660 K pro Stück ango- 
böten. Den Inhabern der derzeit im Umlauf befind
lichen Aktien wird das Reoht eingeräumt, auf jo drei 
alte Aktien eine neue Aktie zu beziehen. Aktienbruch
teile werden nicht berücksichtigt. Das Bczugsrecht 
ist bei sonstigem Erlöschen in der Zeit vorn 18. d. 
bis inklusive 28. d. in Wien bei der L quidatur der 
Österreichischen Kreditanstalt anzumelden.

Oesterreichlsche Erdöloroduktion. Die Gruben besrtzer ste
llen mit der Regierung in Unterhandlung bezüglich einer 
Preiserhöhung für gesperrtes und freies Erdöl. — Im gebi
ete von Boryslaw-Tüstanowice (Galicien) beträgt die Oelge- 
Winnung fcurzeit täglich etwa 185 bis 190 Wagen, von denen 
9$ bis 100 auf Tustanowice, 70 bis 75 auf Boryslaw und 
etwa 15 W agen auf Mraznica entfallen. Die etwas besseren 
Ergebnisse sind darauf zurüekzuführen, dass die vielen 
Schwierigkeiten, m it denen das dort ge Erdölgewerbe zu 
Kämpfen hat, sich in etwas haben mildern lassen.

A P a r tissó  a leg tö k é le te seb b

pipa dóHá n ypó tló .
■ Illatos növényi Összetétel. J zö és illata pompás* Az 
egészségre teljesen ártalmat án. A nyelvet és torkot 
nem marja. í^itü ifién ég. Dohány nélkül i* élvezheti. 

Külön engedély nélkül bárhol árusítható.
1 csomag ára . K 1*20 1 karton (100 csomag K 80 — 

1 kartonnál kevesebbet nem szállítani. 
Rendeléseket e l in 'é c  IltáRla Budapest, főpasta; tl'k; ’99.

MEGHÍVÓ
a

Pesti magyar kereskedelmi bank
76-ik ren d e s  közgyűlésére,

mely 1918. évi április hó 6-án délután 5 órakor
a bank üléstermében (Budapest, V., Fürdő utca 2.) 
fog megtartatni.

N A P I R E N D :
L Az igazgatóséig  je len té se  a lefo lv t üzle 'év rő l és 

a tá rsu la ti a lap tő k é re  tö r té n t befizetésekről,
2. A felüg* e lő -b izo ttság  je len tése , a m érleg  m eg

á llap ítása  és a  n y e re sé g  felosz tása.
3* A felm en tvény  m eg ad ása  irá n ti határoza thozata l.
4. Igazgatói-ájji választások .
5. A  felügye lő -b izo ttság  választása.
A z  alapszabályok 18., 20. $g. 21. . §|*aj - értőimében 

mindazon rétetfV&ífyeáék, kik  részvényeiké 3* iíií^pat 
gyűlés m egtartása előtt az ezen meghívóban megjelölt liélyek 
egyikén leteszik, jögositva vannak a közgy illésen részt* 
venni. Azonban szavazásra csak azon részvényesek joga* 
siItatnak fel, melyek a közgyűlést megelőzőleg három hó
napon át a bank könyveiben a letevő nevére vannak írva.

Minden részvényes meghatalmazott által is képviseltet
heti magát, akinek azonban szintén szavazóképes részvé* 
nyesnek kell lennie. A részvények tehát szelvényekkel 
együtt az alapszabályok 18. §-a értelmében fo lyó  évi ápri
lis 3-ig az a ant felsorolt helyek egyikén teendők le 
Budapesten á bank értékpapír-pénztáránál, V., Fürdő-n. 2. 
Aradon 
Brassóban 
E széken :
F iúm éban .
N agykanizsán:
Nagysze ben ben 
Nagyváradon 
Sopronban 
Újpesten 
Ú jvidéken:
Belgrádban 
Debrecenben

a bank fiókjánál,

a bank kirendeltségénél, 
az Alföldi takarékpénztár debreceni 

intézetné1, 
a Kassai jelzálogbank ív t-nál, 
az Erdélyi bank és takarékpénztár ívL-nál, 
a Kereskedelmi bank r .t .n á l ,  

a Maros vásárhelyi bank és takarék* 
pénztár r.-t.-nál, 

a Borsod-Miskolci hitelbanknál, 
a Pozsonyi általános takarékpénztárnál, 
a SzaB. bosnyák-hercegovinál agrár* és 

kereskedelmi banknál, 
a May R. Miksa cégnél, 
a Délmagyarországi kereskedelmi és 

gazdasági bank r.-t.-nál, 
hol is az 1875. évi XXXVII, t. c. 198. §-a és az alapszabályok 
45,§-a értelmében áz átvizsgált évi mérleg a felügyelő bizottság 
jelentésével együtt nyolc nappal a közgyűlés előtt átvehető. 

Budapest, Í9Í8 március 21 6n.
Az ig azg a tó ság .

(ütátinyomás nem dijaztatik.)

Kassán 
Kolozsvárott 
Lugoson: 
Marosvásárhelyen .

Miskolcon 
Pozsonyban 
Szerajevoban

Szegeden 
Temesvár ott


