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A Déli vasútról.
A negyedfélév óta lartó világháború a legjobb 

súly- és értékmérője mindennek, népeknek, nemze
teknek, intézményeknek egyaránt: ha birta azt a 
rettenetes iramot, amelyet az diktált, ha megállta a 
a helyét — bárhol lett légyen is az — akkor arra a 
népre, arra az intézményre nem is kell mondanunk, 
hogy életképes, mert az, ha ed'dig prosperált, úgy a 
jövőben is megél.

A világháborúnak ez a tanulsága jut elsősor
ban eszünkbe, amikor a Déli vasutót vesszük bonc- 
kés alá. Tesszük ezt különösen azért, mert ezt a 
régi, de tiszteletreméltó muUtal biró intézményt 
sokan már régen elpareniálták, holott él, sőt a há
ború alatt, annak különösen az utóbbi szakában 
mutatta meg életképességének erős nyomait. Ha 
most mindentől eltekintve azt látjuk, hogy amikor a 
hosszú harc és a  megerőltetett munka következtében 
minden recseg és ropog és a Déli vasút mégis 
képes volt és képes is a rettenetes nagy katonai 
forgalmat lebonyolítani, akkor el kell ismernünk, 
hogy a Déli vasút a honvédelemnek eleget tett s 
becsülettel megvívta a maga harcát. A honvédelem 
a legtöbb érdek és éppen, mert ennek a Déli vasút 
oly nagy szolgálatokat tett, a szenvedélyesen táma
dóknak el kell némulniok.

De ha a Déli vasút forgalmi kimutatását néz
zük, amely a múltban néha lehetett ugyan sivár, de 
most fényesnek mondható, akkor azoknak is, akik 
zsebeikben érezték magukat megrövidítve, szintén el 
kell hallgatniok. Éppen ezt az utóbbi körülményt 
tartjuk megnyugtatónak az állami megváltás szem
pontjából, mert most derült csak ki igazán, hogy a 
Déli vasút igenis jó üzlet, — csak nem kell sajnálni 
a befektetéseket és a reorganizációval járó munkát 
s fártd«ágot.

A vasút bevételei f. év január havában 17,980.000 
koronára rúgtak, ami a múlt évi hasonló idejű be
vételekkel szemben majd 3 millió gyarapodást jelent. 
Ha ennek arányában vesszük az egész évi forgalom 
növekedését — amit ugyan minden utazó tapasztal
hat — akkor a vasüt jövője iránt nyugodtak lehe
tünk. Ilyen forgalmi eredményt nemcsak hogy nem 
produkált a vasút, de senki nem is mert lemélni. 
Mégis mit látunk ? Egyes lapok nem hogy nem isme
rik el a Déli vasút teljesítményeit, hanem tám adják; 
de nem annyira a vasutat, mint inkább a vasútnak 
érdemeket szerzett, tiszteletreméltó tisztviselői kará
ból egyeseket. Felhányják, hogy miért nem küldik 
az öregeket nyugdíjba? Nem veszik azonban figye

lembe, hogy m i a nyugdíjazás valóságos csapást 
jelent a nyugdíjazottra és éppen ezért az állam sem 
kergeti nyugdíjba alkalmazottait.' Mert mit kap a 
nyugdíjas? Meg 1ud abból élni? Hogy tudna, mikor 
a szerény drágasági pótlékkal fűszerezett fizetésből 
sem képes magát és családját fentartani. De ha ezen 
humanitárius szempontokat figyelmen kivül is hagy
juk és tisztán a vasút érdekeinek alapjára helyezke
dünk, akkor sem lehet a kívánt nagyarányú nyug
díjazásokat a Déli vasútnál a háború alatt végrehaj
tani, mert nincs utánpótlási Most is személyzet
hiányban szenved a vasút, hogy tudná tehát nélkü
lözni régi, begyakorolt és kipróbált főtisztviselőit, 
akik különben minden tekintetben ma is megállják 
helyüket.

E magas és jól megfontolt szempontok vezérlik 
a Déli vasút uj magyarországi üzletigazgatóját, 
Gordon Róbertét is, aki nagy gyakorlati ludásával és 
éleslá'ásával jól tudja, hogy a nyugdíjazások nem 
segíthetnek a Déli vasúton, hanem sok egyéb 
más, amelyekre vonatkozólag az uj igazgatónak meg 
van a kialakult, hatalmas arányú progiammja. Erre 
vonatkozólag volt alkalmunk az uj üzletigazgatóval 
beszélgetést folytatni, amelyből megállapíthatjuk azt 
a tényt, hogy a Déli vasút még szép jövő előtt áll.

„A háború alatt, eltekintve adminisztracionális 
újításunktól — mondá Gordon Róbert —, nagyobb 
reformokat nem vihettünk keresztül, mert sem meg
felelő személyzetünk nincs elegendő számban, sem 
nem rendelkezünk azokkal a nyersanyagokkal, ame
lyek a nagyarányú reformokhoz szükségesek. Ezek
nek hiányát közvetlenül a háború után is érejgük 
majd s minden attól függ, hogy ebben a tekinteTBen 
hogy javulnak a viszonyok. A Déli vasút jövője 
azon múlik, hogy a megváltás kérdése miként dől el?  
Minden eshetőségre vonatkozólag meg van a pro- 
grammom, apielyek részletezése éppen a fenti okok
nál fogva azonban most még nem időszerű."

Az uj igazgató uj szellemet, friss energiát vitt 
bele a Déli vasút üzletvezetésébe, l/ig-vérig szak
ember, tele fiatalos munkakedvvel, — igy nem csoda 
hát, ha hamarosan uj rendet teremtett a vasútnál. 
Szigorú, de jószívű, amit a nyugdíjazások kérdésé
ben elfoglalt álláspontján felül igazol az is, hogy az 
év elején szokásos jutalmakat soronkivül kifizettette 
a tisztviselőknek, míg máskor sokáig kellelt várniok 
rá. Szereti is mindenki a vasúinál

Az ő személye mindenképpen garancia arra, 
hogy a háború megrázkódtatását kiállott Déli vasút 
nagy fejlődés és biztos jövő elé néz.
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Ennyi az egyelőre, amit a mostani nagy papir- 
hiányra való tekintettel csak röviden a Déli vasútról 
olvasóinknak elmondani akartunk, de hisszük, hogy 
az uj Üzletigazgató alatt rövidesen nagy dolgokról — 
és akkor talán már hosszasabban számolhatunk be.

I tip p a i I s tv á n  dr.

K  HAZAI HÍREK. ^
Ullmann Adolf. A király baranyavári Uilmann 

Adolfnak, a Magyar Általános Hitelbank alelnök-vezér- 
igazgátójának és törvényes utódainak a közgazdaság 
terén szerzett kiváló érdemeinek ujabb elismeréséül 
a bárói méltóságot adományozta.

Legfelsőbb elismerés. A király Schm id t József dr. 
v. b. t. t., a Hadítermény részvénytársaság volt elnö
kének ezen állásától való megválása alkalmából kiváló 
érdemei elimeréséiil Ferencz József rend nagy kereszt
jé t adományozta.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter az állami 
vasgyárak tisztviselői sorába Allender Henrik igazgató- 
helyettest, a diósgyőri m. kir. vas- és acélgyár 
gyárfőnökét és Dvorák Hubert igazgatóhelyettest, a 
m. kir. államvasutak gépgyára gyárfőnökét igazga
tókká, Spannbauer Rezső főfelügyelőt, a zólyom- 
brezói m. kir. vasgyár gyárfőnökét pedig igazgató- 
helyetlessé előlép etie, továbbá a VIII. fizetési osz
tály I. fizetési fokozatába Jonásch Antal dr. mütő- 
orvost gyárorvossá a IX. fizetési osztály 3. fizetési 
fokozatába pedig Foreitek Ricliárd, Gottschalk József, 
Novák György ideiglenes havidíjas hivatalnokokat, 
Gajdos Károly napibérest, Michlein Béla, Veite László, 
Borbás Miklós, Szőj ka István, Dienes István ideig
lenes havidíjas hivatalnokokat, Buchmann József 
napibérest és Vida Kálmán ideiglenes havidíjas hiva
talnokot hivatalnokká nevezte ki.

Az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Budapesti Osztálya április 27 én, szombaton este 6 óra
kor az egyesület helyiségében (Közraktár-ut 26. szám) 
osztálygyülést tart a következő tárgysorozattal: 1. A múlt 
ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hú elejtése .
2. A Gálacsy-féle indítvány folytatólagos tárgyalása.
3. A zalatnaí osztály átirata Litschaner Lajos ösztöndíj - 
alap ügyében. 4. Esetlegos indítványok.

Magyar Általános «(»szénbánya Rész vény társ utat. A
társulat igazgatósága április 4-é.i tartott ülésében meg
állapította az 1917. üzleti év mérlegét és elhatárolta, 
hogy a múlt év brutto-hozamából az ,,Értékcsökkenési 
tartalék-számlát“ 2500.000 koronával. Ipari üzemeik 
külön értékcsökkenési tartalékát“ 1,500.000 koronával 
gyarapítja. A folyó évi április hó 27 én megtartandó 
közgyűlésnek javasolni fogja az igazgatóság, hogy a 
fenti leírások után ,fenmaradó 7,222 266 75 korona 
tiszta uyereségből az „Általános tartalékalapra“ 1,060.000 
korona, külön adományul a „tisztviselők nyugdíjalap
jának“ 150 000 korona, a „bányatárspénztáraknak“
300.000 korona, a „Munkásjóléti tartalékalapnak“
400.000 korona, a „Szende L i jós-alapra“ 25.000 korona 
utaltassák át és 80.000 darab részvény 46 koronás 
osztalékára 3,690.000 korona fordittassék. Az igazga
tóság indítványozza továbbá, hogy a háborús helyzetre 
való tekintettel, a fennmaradó nyereségből a háború
ban megrokkant munkásaik és az elesettek család
tagjainak támogatására szolgáló „Háborús segélyalap“ 
ismét 300.000 koronával gyarapittassék, a „Károly 
király gyermek nyaral tatása" akció részére 100.000 
korona utaltassék át és az ezután fenmaradó 456.549 41 
korona, figyelemmel a jelenlegi va'utaviszonyokra, az 
,,Elsőbbségi kölcsön szolgálatára rendelt tartalék“-hoz 
csatoltassék, végül a múlt évről elővezetett 897.687 86 
korona nyereség-áthozat változatlanul uj számlára 
vitessék át.

Ezután az igazgatóság elhatározta, hogy a köz
gyűlésnek a társulati részvénytőke felemelését fogja 
javaslatba hozni. Egy évtizede, hogy a társulat alap 
tőkéjét utoljára felemel e. A javasolt tőkeemelés re
vén befolyó összegek beruházási .programjuk, vala
mint az eljövendő békekorszakban a lársulatra há
ruló fe aditok megvalósítására, eddig feltáratlan 
szénletepek megnyitására ,és az Urikány Zsilvölgyi 
Magyar Kőszénbánya Részvénytársaságnál vállalt je
lentős részesedésük céljaira fognak szolgálni. Az 
alaptőkét a javaslat szerint 20.000 darab 200 korona 
névértékű uj részvény kibocsátása által 4 000000 
koronával 20,000.000 koronára emelik. Az uj rész
vények egyenjogúak a régiekkel és az 1918. üzletév 
eredményében része-ednek. A régi részvények birtoko
sainak a kibocsátandó uj részvények felére az elő 
vételi jog 1500 korona kibocsátási áron biztosiltatik; 
a kibocsátási árfolyam u án 1918 jinuár 1-től a be
fizetés napjáig számítandó 5 %  kamattal. Nyolc régi 
részvényre egy darab uj részvény esik. A javasolt 
részvénykibocsátás keresztülvitele egy pénzeső porttal 
kötött megállapodással biitositva van. A befolyó 
tőke erőteljes lépésekkel fogja előrevinni a társulatot 
a haladás utján, a hazai széntermelés és az össz- 
ipar hasznára.

Az igazgatóság kinevezte Golodai Kornél és 
Sebő Bertalan igazgató-helyetteseket igazgatókká, 
Turóczi Siegfrid dr. és Varga Lajos dr. cégvezető 
ügyészeket, Báron Imre, Vida Samu és Willoner 
Géza cégvezetőket igazgató-helyettesekké, Stefániái 
Richárd mérnököt főmérnökké, Gelb Mór főtiszt 
viselőt intézővé és Nádosi Dezső főtisztviselőt osz
tályfőnökké.

Az 1917. évi mérleg a követkézé adatokat tünteti fel: 
V agyon: Bányabirtok 12,278.154*05 K, ingatlanok, felszere
lések és anyagok: a) telkek, épnletek, gyárak, gépek 
leltárak 45,801 .'222 10 K, b) erdőállományok 5,225.627*82 K* 
c) üzemi anyag: bányafakészletek és fogyasztási cikkek 
7,371.592'34 K, dl szén-, cement-, brikett-, mészkő- és tűzifa- 
készletek 1,003.192 95 K, összesen 59,401 ,635*21 K. pénztá
rak  és értékpapírok a) pénztári készletek 584.266'22 K. 
b) betétek pénzintézeteknél 2,462.58990 K, c) értékpapírok 
10,002.027 23 K, d) Nyugat magyarországi Kőszénbánya R.-T. 
részesedése 5,000.000 K. e) kiildvények 4369.96 K, i) idegen 
letétek és óvadékok 341.709*43 K, összesen 18,394.962*74 K, 
adósok a) szén-, mész- és cementadósok: és egyéb k in n 
levőségek 12,256.921'5 7 K, b) átmeneti adósok 926.665*65 K, 
összesen 13.183.587*22 K, nyugdíjalap 2,841.114 24 K, vég
összeg 106,099.453‘46 K,

* T eh er: Részvénytőke 80.000 darab részvény 200 K -val:
16,000.000 K, 4 1 2 ®/o*os elsőbbségi kölcsön 9.124.444 K, tar
talékok : értékcsökkenési tartalék 31,283 324*12 K. iparválla
lataink külön értékcsökkenési tartaléka 6,000,000 K, tarta
lékalap 8,341 200 K, tőketartalókalap 6,000.000‘— K, kétes 
követelések tartaléka 100.000 K, tartalék az elsőbbségi köl
csön szolgálatára 1,035.683*15 Kr külön tartalékalap 300.000 
K, mutik ás jóléti tartalék 1,800.000 K, összesen: 54:860.207‘27 
K, hitelezők nyílt számlán 7,281.959 76 K, átmeneti számlák 
3,196.786‘26 K, hátralékos bányászbérek decemberre 699 595’10 
K. felvétet le u kötvények és beváltatlan kötvényszelvények 
838 043 50 K, feleétetlen osztalék 1,297.942 K, elsőbbségi 
kölcsoniink 1918. február 1-én esedékes függő kamatai és 
járulékai 397.697*29 K. idegen letétek és óvadékok 841.709 43 
K, összesen 14,253.73334 K, nyugdíjalap 2,841.114*24 K, 
háborús segélyalap 90 J. 000 K. nyereség mint egyenleg 
8,119.954 61 K, végösszeg 106,099.453 46 K.

Nyereség-vcszieség-számla. Tartozik: Értékcsökke
nési tartalékléirások 2,500.000 K, iparvállalataink külön 
értékcsökkenési tartalékleirása 1,500 000 K, elsőbbségi köl
csön kamatai éá járulékai 1,045.016*84 K, adók, üzleti költ
ségek és fizetések 2,866.29369 K, tiszti jövedelem: nvere- 
ség-áthozat az 1916. évről 897.687’86 K, az 191 í. év tisztéi 
jövedelm e  7,222.266 75 K, Összesen 8,119.954*61 K, végösz- 
szeg 16,031.265 14 K.

K öve te l: Ny ereség áthozat az 1916. évről 897.687 86 K, 
kamatjövedelem í.093.921'32 K, az üzemek bruttó hozama 
14,039.655-96 K ,.végösszeg 16,031.265 14 K.



A B A K J A1918 április 21. (8. szám.)

Az Urikány-ZsilvÖlgyi tőkeemelése. Az Urikány- 
Zsüvölgyi Magyar Kőszénbánya r.-t. igazgatósága 
elhatározta, hogy az április 27-ére egybehívandó köz
gyűlésnek indítványozni fogja, hogy az 1917. évben 
400000 K alapszabályszerti leírások eszközlése után 
elért 3,371 000 K tiszta nyereségből a 16000000 K 
részvénytőke 5% -os kamatoztatására 800000 K for- 
diltassék, 6°/o os felülosztalékra 960.000 K használ
tassák fel, az értékcsökkenési számla rendkívüli java
dalmazására 700000 K, az alkalmazottak nyugdíj 
a'apjára 100000 K fordittassék és hogy az alap
szabályszerű jutalékok fedezése után fennmaradó
481.000 K uj számlára vitessék elő. Egyben elhatá
rozta az igazgatóság, hogy a közgyűlés elé oly irányú 
indítványt terjeszt, hogy a Magyar Általános Kőszén
bánya részvénytársulattal létesiett megállapodás ke
resztül vitelére az. eddigi részvénytőke 20.000 darab 
egyenkint 200 K névértékű uj részvény kibocsátása 
utján 20  millióra emeltessék fel.

A Magántisztviselők Országos Nyugdijegyesiiletének igazgató- 
sága április 19-én Székács Antal udvari tanácsos elnöklete 
mellett tartott ülésében foglalkozott az egyesület 1917. évi 
zárszámadásaival. Ezekből megállapittatoU. hogy az in téz
mény a háború okozta sok gátló körülmény dacára jelenté
keny módon gyarapodott. Ugyanis a vagyon közel 17 milliót 
tesz ki, ami a lefolyt évben 2,600.000 K vagyongyarapodást 
jelent. Az ülés elhatározta, hogy az idei rendes közgyűlését 
m ájus 26 án a Budapesti Kereskedelmi és Iparkam ara te r
mében ta rtja  meg.

Az Áliamvasut-Társaság osztaléka. A Szab. 
Osztrák-Magyar Áliamvasut Társaság igazgatótanácsa 
megállapította az 1917 évi számlazárlatot és elhatá
rozta, hogy a közgyűlésnek javasolni fogja: az össz- 
osztaléknak a múlt évinek megfelelően résivényenkint
39 frankban való megállapítását, úgy hogy az 
1918 jutius 1-én esedékes részvényszelvényre még 
26 ■V«* frank kerül kifizetésre. A szelvények beváltása 
koronaértékban történik.

A Skoda osztaléka, A Skoda-müvek r.-t. 1917, évi mér
lege 57,875.520 K (tavaly 46,458.535 K) összjövedelmet tün
tet fel. A különféle terhek leírása után 20,945 887 K (tavaly 
19,271 420 K) maradt vissza. A május 14-én tartandó köz
gyűlésen 56 K, azaz 17Vs°/o (úgy mint tavaly) kifizetését 
fogják indítványozni.

Óriási mennyiségű földgázra bukkantak Horvát
országban a pénzügyminisztériumnak földgáz után 
kutató mérnökei. A Lipik-fürdő közelében végzett 
fúrás április 13 án 344 méter mélységben meglepően 
gazdag földgáz-telepet tárt fel, amelyből naponta 
körülbelül egy millió köbméter gáz ömlik ki. A pénz
ügyminisztérium mérnökei azt remélik, hogy nyers
olajat is fognak itt találni. A földgáznak Horvát
országban való felbukkanása igen nagy gazdasági 
jelentőségű esemény. Böckh Hugó miniszteri tanácsos

munkájának ujabb meglepő sikere igen n3gy örömet 
okozott Horvátországban, ahol az ipari életnek nagy 
fellendítését várják tőle.

Első os. kir. szab. Duna-Gőzhajólási Társaság zárszám
adása. A Dunagőzkajózási Társaság igazgatóságának április 
17-iki ülésében az igazgatóság előterjesztette az 1917. évi 
zárószámadást, amely 7,206.177*73 K értékleirás (az 1916. 
évben 9,826 4ő8'40 K) és a várható adókról való megfelelő 
gondoskodás, továbbá a nyngdijalap-rendezési külön szám
lának 840.70L K-val (mint a múlt évben) való javadalmazása, 
valamint a hajóbiztositó alapnak 500.000 K val az áruszálli* 
tási biztositó alapnak 500.000 K-val és az újonnan létesített 
szavatossági biztositó alapnak 200.000 K-val való rend
kívüli javadalmazása után 6,401.036 34 K tiszta hozadékot 
tüntet ki a múlt évi 9,423.572 69 K val szembon. A csök
kenés tehát 3,022.536'35 K-t tesz ki.

Az 1916. évi nyereségáthozat^lnak, azaz 1,466.974*24 
K-nak (az 1915. évben 1.439.620'76 K) beszámításával 
7,868.01058 korona összer^dmény mutatkozik.

Az igazgató-tanács elhatározta, hogy május 29-re tervbe 
ve t közgyűlésnek indítványozni fogja, iiogv a tartalékalap
nak 675.407-26 K-val való alapszabályszerti javadalmazása 
után a hajó-niegnjitási alapnak a hajópótépitések költség
többletének fedezésére 1 500 UÜ0 K-t juttason és az igazgató- 
tanácsra eső 135.08145 K tantiéme levonása után — úgy 
mint a múlt évben — részvényenként 70 K azaz 4.032.000 
K osztalékot ós élvezeti jegyenként 1’62 K-t azaz 40 500 K-t 
fizessen, a fennmaraó 1,485.02187 K-t pedig uj számlára 
vigye át. A kimutatott 6.401.036 K tiszta hozadék a múlt évi 
9,423 572 K-val szemben (K 3,022.536) a következő főfelté
telek böl alakul Hajózás : 4,224.418 K az előző évben 6,381.034 
K (K 2.156.016) V asút: 180,653 K az előző évben 547.177 K 
(K -\- 366.517) A pécsi bányák 1,362.145 K, az előző évben 
1,347.786 K (-f* 14 359) és végül kamatok 213.210 K, az 
előző évben 750.391 R (K — 537.181 K).

Különösen a hajózási üzem az 1917. évben is az előző 
évivel szemben nagyobb bruttojövedelmet eredményezett, 
amelyet azonban az üzemi kiadások nagyarányú emelkedése 
jóval meghaladott.

Eltekintve az összes üzemanyagok szerfeletti megdrá
gulásától. különösen a személyzeti kiadáeok voltat azok, 
amelyek állandóan emelkedő irányzat mellett az előző évek
ben meg sem sejtett magasságot értek el.

Már a hadipótlékok a hajózási tizemben egymagukban 
5,382.580 K t igényeltek, azonkívül a személyzetnek olcsó 
élelmiszerekkel és fűtőanyagokkal való ellátására ^748.344 
K fordittatott. A hajózásnak a jövedelemcsökkenése tehát 
kizárólag a megnövekedett üzemkíadásoknak tulajdonítandó.

A társasági hajóparknak az 1919. évben a Ind  vezető
ség céljaira való szakadatlan tartós igénybevétele szüksé
gessé tette, hogy az alapszabályszerü leírásokon kívül, 
rendkívüliek is foganatosíttassanak, é. p. a hajóparknál
1,000.000 K, az állomási leltárnál 250.000 K. a hajógyárak
nál 300.000 K. Ezenkivül tekintettel a szükségessé váló pót- 
épitkezésekre, amelyek annak idején csak lényegesen ma
gasabb építkezési költségekkel lesznek eszközölhetők, a 
közgyűlésen az a javaslat fog tétetni, hogy a múlt évben 
már az 1,100.000 K-val létesített hajó meg njitási alapnak
1,500.000 K utaltassák át.

A mohács—pécsi vasút hozadékcsökkenése az üzem
költségeknek emelkedése mellett főkép azon szénmennyisé- 
geknek csökkenésében leli magyarázatát, amelyek a magán 
felek forgalmának céljaira illetékesen rendelkezésére bocsát- 
ta to t.
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Á pécsi bánya liozadék a számszerűleg ugyan a múlt 
évi hozadék határai között mozog. Az 1917. évi beruházá
sokkal lényegesen felemelt befektetési tőkét szem előtt tartva 
ez a hozadék csökkenését jelenti, amely — eltekintve a  tiszt
viselőknek és munkásoknak 2,300.000 K-nyi összegben nyúj
tott liadipóiiékokióljL valamint egyéb messzemenő segélyek
től, mint a munkásoknak adott ruházati hozzájárulásoktól,
— különösen arra vezethető vissza, hogy az 1917. évben a 
termelés nagy részét r£gi kötésekre még olyan árakon kel
lett leszállítani, amelyek a jelentékenyen megnagyobbodott 
költségekkel összhangzásba nem hozhatók,

K-nevezás. A Teudloff Diltrich Budapesi Arma- 
tara , Szivattyú és Gépgyár r.-t. igazgatósába Plesch 
Walter és Ábel Félix igazgató helyetteseknek, vala
mint Pikier Henrik műszaki tanácsosnak az igazgatói 
címet adományozta.

Közgyűlések. Felsőmagyarországi Bánya-és Kohomü 
r.-t. XXVIII. évi április 22 én, — Általános B ánya - 
ipar r.-t., Kőbánya és Építő r.-t. II. évi, — Kar páti a 
Műszaki Ktresk%delmi — S árkány  L Karoly
őrökö*ei és Tarjai Osetneki Coucordia Vasöntő r. t. 
április 25 én, — K ábelgyár r.-t, 23. évi, N yugat- 
magyarországi Köszénbánya r.*t. 8. évi április 26 án,
— Trifatler Kohlenwerks-Gesellschaft XLV. évi, — 
M agyar Autogén Gázakkumulator r.-t. április 30 án,
— Osztrák-M agyar Horgany hengerműven  r.-t. május 
8-án tartja meg XIX* évi rendes közgyűlését.

A Roessemann és Kühnemann r.-t. megalakulása. 
A Roessemann és Kühnemann vaggcn-, gép- és vasut- 
felszerelési gyár — a monarchiának e téren egyik leg
nagyobb vállalata — a Leszámítoló Bank helyiségeiben 
április 15-én tartott alakuló közgyűlésen részvénytár
sasággá alakult á t  A cégnek, amelynek Budapesten, 
Bécsben, Prágában, Zágrábban és Lembergben vannak 
telepei és kirendeltségei, a vasszerkezeti ipar minden 
ágában, a vasúti berendezkedések, nevezetesen vasúti 
biztositó felszerelések, gazdasági és mezei vasutak, 
mozdonyok és kocsik gyártása és egyáltalán a vasút
építés terén m ár .eddig is igen jelentékeny szerepe 
volt. Az alakuló közgyűlésen, amelyen M adarassy-Béék 
Marcel elnökölt, az alaptőkét 4,000.000 K-ban állapi* 
tolták meg é9 ezenkívül 3,000 000 K elsőbbségi köt
vény kibocsátását határozti el. Az igazgatóság tagjaiul 
Madarassy Beck Marcel báró, Bún József, Hatvany 
Károly, Kelen Ármin, Kohner Willi báró, K ühnenunn 
Frigyes, Kühnemann Kurt dr., Kühnemann Kurt, 
Kühnemann Pál, Lederer Artur, Lévai Adolf és Mann 
Miksa választattak meg*, mig a felügyelő bizottság 
tagjai lettek Ábrahám Ferenc, Steril Ödön dr., Kádár 
Gusztáv és Déry Jenő. Az igazgatóság elnpke Mada- 
rassy-Beck Mai cél báró, alelnöke pedig Kühnemann 
Pál lesz, a vállalat ügyeinek közvetlen vezetésével 
Kühnemann Pál mint vezérigargató, Ke'en Ármin és 
Mann Miksa mint ügyvezető igazgatók bízattak meg. 
Cégvezetők Nagy Samu (Budapest) és W aígand Gyüía 
fiókigazgató (Prága).

Uj gépgyári részvénytársaság Hamerli József 
gépgyár r. t. (P«*cs) cég alatt a Hamer i féle pécsi 
gépgyár 800000 K alaptőkével a Pécsi Takarék- 
pém tár és a Pécs-Baraoyai Közpon i Takarékpénztár 
támogatásával részvénytársasággá alakult át. Az igaz- 
gatósag tag jai: Hamerli József, Visnya Ernő, Báder 
Samu, Erreth Ede, Hamerli Imre, Makay István, 
Tedesco Viktor, Stein Lajos dr. és Tausz Gyula.

Mérlegek» A  Láng-gépgyár most teszi közzé a Láng 
L- gépgyár r.-t. 1917. évi mérlegét. A mérleg adatai a vál
lalat olyan hatalmas fejlődését m utatják, amely még a leg
exponáltabb háborús jövedelmeket is túlszárnyalja. A válla
latnak a hétmillió korona alaptőke mellett 7,258.425 korona 
brutto (gyártási) jövedelme volt. Ez még szerénynek mond
ható, m ert például 1916. évben az ötmillió korona alaptőke 
mellett a gjTártasi jövedelem 8,621.158 koronáit tett ki. A 
társaság az 1917. évben nem kevesebb, mint 3,653.193 koro
nát tett tartalékba, tehát alaptőkéjének több mint 50%-át. 
Az 1914. év ó a pedig a társaság 6,626.925 koronát tartalé
kolt, tehát olyan összeget, amelyre nem sok péída van a 
háborús «aérligek között. Nem érdektelen azonban, hogy 
mig 1916*bán fizetések és költségek cimén 6,302.700 koro

nát fizetett ki a társaság, 1917 ben az üzemi és üzleti költ
ségeid mindössze 4,517.795 koronát tettek csak ki. Hogy a 
vállalat a háborús konjunktúrát hogyan tudta kihasználni 
ezt igazolják a következő adatok. Volt ugyanis

1914 1916 1917
Alaptőke . 2,500.000 5,000.000 10,000.000*
Értékcsökkenési tart. 780.000 2,736.630 3,436.629
Megadózott ért. tart. — — 300.000
Tartalékalap 15.880 37.102 2,4S8 176
Adólartalék — — 200 000
Gyártelep 3,426 927 9,100.780 10,444.4251
Fiz. és költségek 1,773 899 6,302.700 4,517.795
G yánási jövedelem 1,917.941 8,621.158 7,258.62;'»
Tiszta jövedelem 742.394 944 090

* 1917-ben azonban ',sak hót millió K részesül ősz-
talékban.

A Ridroxigén gázelválasztó, oxigén , nitrogén , hidro
gén és egyéb gázokat- gyártó r.-t. ez évi rendes közgyű
lését ápriús 18 án tartotta meg, amikor is a december 3Í-én 
zárult uiolsó üzemévről az igazgatóság a következő mérle
get terjesztette elő: V agyon: Gyártelep 200.618 05 K, gép- 
berendezés 458,740 54 K, acélpaláckok 440 188 K, felszerelé
sek 2 K, készletek 37.221 10 K, készpénz 6237*41 K, érték
papír 201.569 25 K, adósok 552 388 75 K, szabadalmak 1 K, 
összesen 1,896 966 10 K. T eh e r: Részvénytőke 1,000 000 K, 
tartalékalap 24.80S 74 K, kétes követelések alapja 12.000 K> 
értékcsökkenési alap 418.555*34 K, hitelezők 338 007 21 K, 
biztosíték liSHá K, nyeres^g99.76281 K,összesen 1,896.966 10 K.
— Nyereség- és veszteségszámhu Tartozik: Munkabér 
68.034*27 K, tiszti fizetések 28.895 K, költségek 25.778 61 K, 
kamat 6291*32 K, le.rás 91.927*45 K, nyereség 99.762.81 K, 
összesen 320 669 46 K. K övetel: Nyereségáthozat 6553*09 
brutiónyereség 314.13637 K, összesen 320.689*46 K.

A Kábelgyár r.-t. (Pozsony) 1917 évi m érlege 
1.492.487 K (az előző évben 1.001.290 K) tiszta nyereséggel 
zárul, amiből 72 K =  18°/o (60 K =  15°/o) osztalékot fizet
nek, 74.624 (50 064) K-át a tartalékalaphoz csatolnak, 75.000* 
(70.000) K-val növelik a nyugdíjalapot, a .munkássegélyalap
hoz 125.000 (0) K-t csatoljak és 252.752 (132,399) K át uj, 
számlára visznek át.

Cégjegyzési hírek. S a h  ótarjáni Köszénhánya  r.-t. 
Hoffmano József Lipót, Takács Mihály, Lóránt Ró
bert, Freund  Zoltán és Szilagyi Emil tisztviselőit cég
jegyzési jogosultsággal ruházta fel. — M agyar Acél- 
s o d r o n y D r o tm ü v e k  és K ötélgyár Veichset A. r eres 
Gyula és Dunckel Károly cégvezetőit a cégjegyzékből 
töröltette.

Pályázat. A maros újvári m. kir. főbányahivatal 
számgyakornoki állásra pályázatot irt ki.
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Draeßer-Hefte. Nr. 67. Periodische Mitteilungen de» 
Drägerwerks, Lübeck. Januar/M ärz 1918. — Die vorliegende 
Ausgabe der bekannten Zeitschrift bringt Mitteilungen über 
ein neues Modell des für Tiefseearbeiten gebauten Dräger- 
Taueberschlittens und über geschichtliche Nachweise aus 
der Technik der Taucherbrille. Zu. der Streitfrage „W ieder
belebung nach Howard oder Silvester* erschien ein neuer- 
Beitrag. Die Scbriftleitung begann mit eingehender Berich
terstattung aus d*r Kriegsarbeit der Frauen. — Die Zeit
schrift kann durch alle Postanstalteil und durch den Buch
handel bezogen werden.

Oie Erdölindustrie in Japan. Die Schweizer Gesandschaft 
berichtet aus Tokio ÖJgeschait hat, dank der Verwendung 
neuer Methode, eine grosse Ausdehnung genommen. Nach 
der Statistik hat das Land 1916 340-mal so viel produziert 
als 1892. Man förderte 1892: 72.893 K oku ; 1897: 231.221 ; 
1902: i-77.827; 1907 1,513 994 ; 1912: 1,458.290; 1916: 
2,525 693 Koku. An Geldwerten wurden erzielt: 1914:
10,077.000 Yen ; 1912 : 10,072.800 und 1916 : 6,99í.702 Yen. 
Bis vor kurzem blieb die Petroleumindustrie fast ganz auf 
die Provinz Echigo beschränkt, doch arbeitete man auch in  
den Präfekturen: Niigama, Hokkaido, Aomori, Akita, Yama- 
gata, Mogano und Yhidzuoka, Formosa besitzt auch Gella- 
gersiatten ; Kurokawa ist ein neu entdecktes Feld. Petroleum 
wird trotzt der Konkurrenz mit Gas und Elektrizität stets 
gefragt. Die Nachfrage nach Motoröl für Gasolinmaschinen 
und Motorwagen steigt dauernd. Militärische wie bürgerliche 
Ansprüche vereinigen sich zur Hebung der Ölindustrie.


