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A magyar királyi államvasntabról.
A magyar királyi államvasutak 1917/18. évi költ

ségelőirányzata oly alapolvek szerint készült, mint 
amilyenek a költségvetés összeállításánál béke idején 
állandóan szem előtt tartattak.

A m. kir. államvasutak 1917/18. évi költségelő
irányzatának alapjául szolgáló üzleti vonalhossz 
19.386*273 kilométer, vagyis ugyanaz a vonalhossz, 
amely az 1914/15. évi költségvetés alapjául szolgált.

A fentebbi 19.386*278 km. vonalhossznak tulajdonjogi 
és kezelési szempontból való részletezése a következő

a) A magyar kir. államvasutak 
saját vonalai . . .

b) az üzletbe vett idegen csat
lakozási és peage vonalak

c) a saját számlájára kezelt 
helyi érdekű vasutak „ .

d) az önköltségek megtérítése, 
mellett kezelt helyi érdekű vasutak 10.487 231

együtt mint fent 19.386 278 kilométer.
Ezen vonalhálózaton kivül a 

magyar királyi államvasutak még 414 891 kilométert 
tevő iparvágányt kezelnek, mely
ből a saját tulajdonra esik . 26184 
és idegen tulajdonra . . 388 757

Az üzemben tartandó vonalhálózatot és az azon 
lebonyolítandó forgalmat, valamint az üzleti bevételek 
és kiadások alakulására befolyással biró egyéb ténye
zőket alapul véve, a magyar királyi államvasutak 
1917/18. évi rendes bevételeit 571,000.000 K-val, 
az 1917/18. évi rendes kiadásait 425,523.000 
irányozták elő.

A bevételeknek és kiadásoknak a pályahosszra 
és a forgalmi teljesitményekre vonatkoztatott egység
tételei $ következők:

Egy üzletkilométerre 
Egy vonatkilométerre 

(fizető) * . 
Ezer elegy tonnakilo

méterre (fizető) , 
Száz kocsitengelykilo- 

méterre^ (fizető) . 
Ezer tisztatonnakilo

méterre (fizető)

Bevétetek i
1917/18. évi 
előirányzat:

29.453-831 K

1914/15. évi 
k ö ltségvetés:
25.585113 K

4*174 K 4 287 K 4 083 K

13-595 K 14*867 K 13 959 K

10*238 K 10-433 K 10 007 K

58-265 K 62‘000 K 60-778 K
K ia d á s o k :

Egy üzletkilométerre 21.949-707 K 19.018-405 K 19.857-685 K
Egy vonatkilométerre

(fizető); 3111 3-187 3-278
Ezer elegytonn&kilo'

méterre (fizető) . 10-131 11*051 11-208
Száz kocsitengely kilo

méterre (fizető) . 7*630 7*755 8-0 \
Ezer tisztatonnakilo

méterre (fizető) . . 43*421 ,v 46.087 * 48-768 *

0‘19°/ü-kal

577
0-89
0-99

1.913. évi 
eredm ény:

24.731-700 K

Ezek szerint az 1917/18. évre kilátásba vett bevé
telek alapján eredményezett egységtételek az 1914/15. 
évben előirányzott egységtételeknél az üzleti vonal
hosszkilométerre vonatkoztatottat kivéve kisebbek, az
1913 évi egységtételeknél azonban — az 1000 elegy- 
tonna —* és az 1000 tiszta tonnakilométer egységté- 
teleinek kivételével nagyobbak.

Az 1917/18, évre kilátásba vett kiadási egység
tételek úgy az 1914/15. évre előirányzott, mint az 1913. 
évi tényleges egységtételeknél az üzleti vonalhossz kilo
méterre vonatkozó egységtételek kivételével — kisebbek, 

A fentebb jelzett kiadások és bevételek mellett az 
üzleti hányad az 1917/18. évben 74 o2°/o ot teend.

Az 1914/15. évi költségvetésben az üzleti hányad 
74*33°Vkai vétetett számításba.

Az üzleti hányad alakulása az 1911/13, években 
következő volt
1913 é r te n  ^  a* 80-29'Vo
1912. 75‘41°/o
1911. „ 73 53°/

Ezek szerint az 1917/18. évre előirány
zott üzleti hányad az 1914/15. évre kilá
tásba vett hányadnál . . . . .  
kedvezőtlenebb azonban az 1913. évi üz
leti hányadnál
és az 1912. évi üzleti hányadnál . . 
kedvezőbb, de az 1911. évi üzleti hányadnál 
kedvezőtlenebb.

Az önköltségek megtérítése mellett kezelt h. é. 
vasutak üzletvitele körül felmerülő kiadások és el
érendő bevételek az előirányzott teljesítmény alapul 
vétele mellett az eddig követett alapelvek és gyakor
lat szerint állapíttattak meg.

Ehhez képest a szóban levő helyi érdekű vasutak 
szállítási bevételeiből a m. kir. államvasutakat az őri- 
költségek megtérítése fejében meg* 
illető összeget 
irányozták elő.

Ehhez hozzáadva a h. é. vas
utak által jármíihasználati dij fejében 
a m. kir. államvasutaknak fizetendő 
összeget
a szóban lévő h. é. vasutak kezelése 
után a m. kir. államvasutak 
bevételre számíthatnak.

Ezen h. é. vasutak üzletvitele 
körül felmerülő kiadások pedig 
tehetők.

E két adat egybevetésével kitű
nik, hogy a m. kir. áll. által az ön
költségek megtérítése mellett kezelt 
h. é. vasutaknak az 1917/18. évre elő
irányzott üzleti kiadásai . . . 29,000.000 K-val 
haladják meg azokat a megtérítéseket, melyeket ezen 
h. é. vasutak üzletük ellátásáért a m. kir. államvas
utaknak fizetni fognak.

4.3,000.000 K-val

1,100.000 K-t, 

44,100.000 K

73,100.000 K-ra
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HAZAIHIREK. ^
A Magyar Bank igazgatóinak kitüntetése. A király 

Dobay Aurélnak, á  Magyar Bank ügyvivő igazgató
jának a Ferenc József-rend középkeresztjét, Rudas 
Gyula igazgatónak a Ferenc József-rend tiszti kereszt
jét és Dallos Rezső vezérigazgatónak ugyanezen rend 
lovagkeresztjét adományozta. Ez a három kitüntetés 
annak a nagy és valóban eredményes munkának az 
elismerése, amelyet a Magyar Bank az országos 
sóellátás terén a háború alatt kifejtett.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Tót-Sági 
Dezső ideiglenes minőségű bányagyakornokot a veres
pataki m. kir. bányaműnél jelen állomáshelyén való 
meghagyása mellett a X. fizetési osztályba segéd* 
mérnökké kinevezte.

Földgázkutatás Kecskeméten. Böck Hugó min. 
tanácsos, a földkutatás országos vezetője két kiváló 
szakember kíséretében Kecskeméten időzött, hogy 
terepszemlét tartson a fúrások és a szállítási viszo
nyokról. A fúrásokat — mint értesülünk — hama
rosan megkezdik, mert a hadvezetőség már rendel
kezésünkre bocsátotta a szükséges műszaki személy
zetet és mérnököket. Biztosra veszik, hogy hatalmas 
földgázmezöket fognak feltárni.

A Magyar Általános Ktíszénbánya Rdszvénytánulat folyó hó 
27-én tartotta XXVI. rendes évi közgyűlését Simon Izidor kir. 
tanácsos elnöklésével. Az igazgatóság jelentősét Vida Jena 
vezérigazgató terjesztette elő, kiemeljük ebből a követ
kezőket

Az 1917. üzletév teljesen a világháború nyomasztó 
viszonyainak hatása alatt állt a háborús helyzet nehézségei 
mind fokozottabban jelentkeztek. Áthatva annak tudatáról, 
hogy a széntermelés a legfontosabb közérdeket szolgálja, 
minden lehetőt megtettek e cél elérésére, azo&ban minden 
áldozat és erőfeszítés és a kormány támogatása dacára sem 
sikerült a szénterm elést az előző évek színvonalán tartani. 
Része van ebben a munkateljesítmény fokozatos csökkené
sének. a nyolcórás m unkaszakra történt visszatérésnek és a 
drágaság által világszerte kiváltott általános bérmozgalmak
nak. Munkásaik élelmezési ellátása a hatósági jellegű köz
pontok hatáskörébe utaltatott, azonban számtalan esetben 
a központok sem háríthatták el a beszerzés nehézségeit. 
Hasonló nehézségekbe ütközött a legfontosabb üzemi/ anya
gok beszerzése is. ezek szertelen megdrágulása, valamint a 
létfentartás egyre súlyosbodó nehézségei és az ezek követ
keztében ismételten szükségessé vált igen jelentős béreme
lések termelési költségeiket oly mérvben megdrágították, 
hogy azok minden előzetes költségszámítást megdöntöltek. 
Ezen nagy költségtöbbletek fedezése végett kénytelenek 
voltak széneladási áraikat az év folyamán többször emelni, 
azonban még igy is lehetetlen volt a többleteket azok tel
jességében a vevőkre áthárítani. Ipari mclléküzeníeik, neve
zetesén cementgyáruk, mésztelepeik és erdőüzemeik azonban 
jelentékenyen fellendültek és ezen üzemágak hozamának 
köszönhetik, hogy a múlt évinél kedvezőbb pénzügyi ered* 
ményt áll módjukban felmutathatni. A műszaki berendezések 
terén nagy akadályokkal küzdöttek, főleg a vas anyagok 
beszerzése körül. Tatabányai X. aknájukat felszerelték, a 
XI. akna mélyítését megkezdték. Felsőgallai szénosztályozó
jukhoz vasbeton szénsilót épitettek, hogy ezzel a szabály
szerűden vaggonkiállitás nehézségeit csökkentsék. Különös 
gondot fordítanak arra, hogy a kézimunkát lehetőleg gépi 
berendezésekkel helyettesítsék. Tatabányán nagyobb arányú 
népházat építenek, mely a munkásoknak szórakozási és 
gyülekezési helyül fog szolgálni. Cementgyáruk immár 
80—100 vaggon napi teljesítményre van berendezve. Meg
elégedéssel állapítják mjB$ cementgyártmányuk közkedvelt
ségét ős bizton remélik, hogy a béke beköszön tével cement

gyárukat egész teljesítőképességével foglalkoztathatják. Felső - 
gallai és miskolci mésztelepeik a háborús viszonyok f o l y 

tán szintén korlátozva voltak term elésükben; brikeltgyáruk 
csaknem egész éven át szünetelt, m ert a szükséges kötő
anyagot lehetetlen volt beszerezni. A briketteket a kitünően 
bevált kockaszenükkel pótolják. Esztergommegyei bányá
szatuk nagyméretű fejlesztését megkezdték. A villamos áram- 
szükségletet tatabányai áramfejlesztő telepükből kívánják 
ellátni, amely célra i>0 km. hosszú Ü3.0Ü0 Wolt feszültségű 
távvezetéket építenek. Hazánkban ez lesz az első ily nagy
feszültségű berendezés. A Borsodi Szénbányák Részvény- 
társasága üzeme szintén m egdrágult; osztaléka öü,o lesz. E 
vállalat összes részvényei birtokukban vannak tervbe vet
ték őzen bányamüvek nagyobbszabásu kiépítését. A Nyugat- 
magyarországi Kőszénbánya r.-t. üzletéve küzdelmekkel 
teljes v o lt; viszonyai javulóban vannak. Fatermeléseik a 
háborús fainség közepette kitünően beváltak szerzett ta
pasztalataik arra indították a társulatot, hogy vasmegyei és 
esi km egyel erdőállományain kívül Pozsonymegyében is na
gyobb fenyőerdőállománj okát vásárolt. Szári és fácánkerti 
gazdaságaik terményeivel munkásaik élelmezési nehézségeit 
remélik megkünnyithetni. Hadikölcsönj egy zéseik 12 7 millió 
k oronár a emel kedtek.

Ezek után az igazgatóság vészvénytökeem elési 
javaslatát terjesztette elő. Legutolsó tőkeemelésük egy 
évtizeddel ezelőtt tö rtén t; annak eredményéből, vala
mint megtakarításaikból nem csupán bányamüveiket 
fejlesztették, hanem megteremtették jelentős ipari üze
meiket is. Az eljövendő békekorszak feladatainak meg
valósításához fedezetről kívánnak gondoskodni Erő
teljesen fejleszteni szándékoznak saját üzemeiket és a 
Borsodi Szénbányák telepeit, továbbá feltáratlan uj 
széntelepek kutatásával foglalkoznak. Ezeukivül jelen
tős részesedés tervét készítették elő az Urikány-Zsil- 
völgyi Magyar Kőszénbánya Részvénytársaságnál, 
amelynek telepein kiváló minőségű szén termeltetik. 
Ezekből kifolyólag javasolják a társulati részvénytőkét
20.000 darab, bemutatóra szóló, 200 korona névértékű 
uj részvény kibocsátásával 20,000.000 koronára fel
emelni. Ezen részvények egyenjogúak a korábbiakkal 
és már az 1918. üzletév eredményében részesednek. 
A jelenlegi részvény birtokosoknak a kibocsát&ndó rész- 
vények felére, tehát 10.000 darab részvényre az alap- 
szabályszerű elővételi jogot biztosítják oly módon, 
hogy minden 8 régi részvény birtoka 1 uj részvény 
átvételére jogosít 1500 K kibocsátási áron, 1918. évi 
január 1-től a befizetés napjáig számítandó 5 százalék 
kamattal.

Javasolják egyben a társulati alapszabályokat ezen 
tőkeemelésnek megfelelően módosítani. A javasolt részvény- 
kibocsátás keresztülvitele egy pénzosoporttal kötött előzetes 
megállapodással biztosítva van. A lefolyó tőke erőteljes lé
péssel fogja előre vinni társulatukat a haladás utján, rész
vényeseiknek és a hazai széntermelésnek hasznára, az össz- 
ipaniak üdvére.

A jelentéshez és a tőkeemelési javaslathoz felszólaltak 
Békcssy  Imre és Cseniy  Károly részvényesek. Simon Izi
dor elnöklő igazgatósági tag ós Vida Jenő vezérigazgató 
felvilágosító válaszai és bajmoki Vajda Imre részvényes 
helyesléssel fogadott hozzászólása után a közgyűlés egy- 
bangulag tudomásul vette a jelentést, megszavazta a tőke
emelést és jóváhagyta az évi zárószámadást, amely szerint 
az érték leírások után mutatkozó 7,222.266*7' K tiszta nyere
ségből 1,060.000 K az általános ta rta lékaidnak , 150.000 K 
külön adományul a tisztviselők nyugdíj alapjának, 300.000 K 
a bányatárspénztáraknak, 4GO.ÜGO K a munkásjóiéti tartalék- 
alapnak, 300.000 K a háborúban megrokkant tisztviselőik és 
m unkásaik és az elesettek családtagjai háborús segélyalap
alapjának, 25.000 K a Szende L ajos-a lap inak , 100.000 K a 
„Károly király gyermeknyaraltatáaa" akciónak utaitassék át,
3.680.000 K osztalékra fordittassék és a fennmaradó 
456.549*41 K, tekintettel a jelenlegi valutaviszonyokra, az
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elsőbbségi kölcsön tartalékára használtassak fel, végit! a 
múlt évről áthozott ' 897.687 86 K változatlanul uj számlán 
vitessék át. A közgyűlés ezután egyhangúlag megadta a föl
ment vényt és elhatározta) hogy az osztalékszelvéfiyt május 
1-től kezdődően 4o koronával fogják beváltani.

A megejtett választásokon az igazgatóságba beválasz
tattak Berzeviczy  Albert dr. v. b. t. t, (uj), Bisteghi Ru
dolf, Fuchs Rikárd (uj) és barányavári Ullmann Adolf báró 
(u j); a fel ügyelő-bizottságba Farbaky István, Günter Fe
renc és Szász János dr.

A közgyűlést követő igazgatósági ülésen elnökké vá
lasztatott B erzeviczy  Albert dr., alelnökökké Bisteghi R u
dolf és Ullmann Adolf báró.

A magyar petróíeumfinomítók érdekeinek megvédése 
szempontjából a Budapesten folyó béketárgyalásokba 
mint szakértőket, az illetékes hivatalos körök bevonták 
Szirmai Oszkárt, a Kőolajfinomitó r.-t. vezérigazgató
ját, valamint Schwartz Adolfot, a „Danica“ Ásványolaj
gyár r.-t. vezérigazgatóját. Sikerült is a román nyers
olajból megfelelő kontingenst a magyar petróleum- 
finomítók részére biztosítani, aminthogy már hat hónap 
óta a német hadvezetőség rendszeresen ellátja már 
ezidőszerint is az okkupáit román területekről nyers
olajjal a m agyar petróléumfinomitókat. Hä a petró
leumban mégis hiány van, úgy ez arra vezethető 
vissza, hogy a termelés nincsen arányban a mai fo
gyasztási viszonyokkal.

A Felsőmagyarországi Bánya és Kohómü nyeresége. 
A Felsőmagyarországi Bánya- és Kohómü részvény
társaság 1917. évi mérlegét most közli. A vállalatnak 
4 5 miltió korona az alaptőkéje, amelyhez 15 millió 
korona névértékű elsőbbségi részvénytőke járul. A tár
saság bruttójövedelme 3,469 615 korona, több mint fele 
tehát az összesen 6 milliós részvénytőkének. A költ
ségek levonása s az adótartaléknak 300.000 koronával 
való dotálása után a tiszta nyereség 2,479.898 korona,
1914 ben 835.147 korona, 1915 ben 930 376 korona} 
1916 b a ir% 3I6:tlS korona ivóit a tiszta nyereség. K ü
lönböző tartalékai a  háború alatt a  következőképpen 
em elkedtek:

1914 1917
Tartalékalap . . Í.500 000 4,520.000 
Értékcsökkenési alap 1,627.506 2,754.952 
Adótartalék — 500.000
Összes tartalék 3,127.506 7J71952
A vállalat összes tartalékai tehát a háború alatt 

több mint megkétszereződtek s már most, az 1917 ben 
elért óriási nyereség felosztása előtt is 17 millióval 
haladják túl az alaptőke összegét.

A Polgári kő- és mfcziparte'epek r.-t.-ná! meg
szűnt a Magyar Általános Hitelbank érdekeltsége, 
miután a vállalat visszafizette tartozását. Ennek 
következtében a vállalat igazgatóságából legközelebb 
kiválnak a Hitelbank delegátusai.

A Magyar bank és kereskedelmi r  t  április 3*án 
tartott közgyűlésén előterjesztetett igazgatósági Jelen
tés az intézet alaptőkéjének az elmúlt év október 
havában 100 millió koronára történt felemeléséről 
számol be, előadván, hogy a tőkeemelési műveletet 
az intézet teljes sikerrel lebonyolította. A közgyűlés 
elhatározta, hogy a 10,920.726 K tiszta nyereségből
40 K — 10°/o (az előző évben 34 K =  8V*0/o) 
osztalék fizettessék ki, a tartalékalap 1 millió K-val 
javadalmaztassék, miáltal a tartalékalap 44 V2 millió 
K-ra emelkedik, a fennmaradó 1,354.553 K pedig az 
uj üzletév számlájára vitessék át.

Tőkeemelések. A Schlick Nicholson g é p v a g g o n - 
és hajógyár r.-t. április 19 én megtartott ülésén elha
tározta, hogy a közgyűlésnek javasolja, miszerint a 
szükséges leírások eszközlése után az 1916 évi átho
zat betudásával mutatkozó tiszta nyereségből: 1,597.020 
K 26 f- bői a tartalékalap gyarapítására, 100.000 K, a 
részvényszelvényeknek darabonkint 20 K-val, azaz 10 
(,/o-kal történő beváltására 1,200.000 K fordittassék és 
149.518 08 K jövő év számlájára vitessék át. Egyúttal 
elhatározta, h ogy a közgyűlésen a társaság alaptőké
jének 12 millió koronáról, 25.000 darab egyenkint 200 
K névértékű részvény kibocsátása utján, 17 millió ko 
ronára való felemelését fogja indítványozni a célból, 
hogy a vállalat saját tőkéjét a békeidők fokozandó 
termelőképességével összhangba hozza. A kibocsátás 
módozatai felett a közgyűlés fog határozni.

A Hitelbank koncernjébe tartozó Msgoe&itipar 
Részvénytársaság  rendes közgyűlése kei etében 3,200.000 
koronás alap’okéjét 1,300.000 korona értékű (6500 drb 
200 koronás) részvény kibocsátásával 4 500.000 koro 
nára emeli fe l A vállalat idei mérlegében 425.914 ko
rona nyereséget mutat ki.

Állásközvetítés rokkantaknak! A M agántisztviselők 
és Kereskedelmi Alkalm azottak Országos Szövetsé
gének  állásközvetítő hivatala tudatja, hogy kere&kedők, 
ipari, gyári vállalatok részére díjtalanul közvetít min* 
den szakmabeli, üzleti, irodai, nő- es férßalkalmazot- 
tat, hadseregből elbocsátott rokkant tisztviselőket és 
kereskedösegédehet. Megkeresések Erzsébet körút 41. 
szám alá intézendők. Telefon 9—44.

Szállítják a romániai olajat A Világ egy bécsi tu 
dósítás nyomán megírta, hogy Romániából nagyobb 
mennyiségű nyersolajszállitmány fog érkezni az ország 
belsejébe. Az olajszállítmány néhány nap óta tényleg 
kezdetét vetie, mert a szomszédos Báziáson naponta 
mintegy három tank olajat vámkezelnek, amelyek a 
Dunán érkeznek Romániából. Egy tankhajó átlag 35—40 
vaggon olajat képes befogadni s igy naponta körűibe' 
lül 120 vasúti vaggon indul Báziásról Budapest felé, 
ahol minőségenként szétosztják. Legnagyobb része 
közönséges gépolaj. A petróleumszállitás egy idő óta 
szünetel. Csak ritkán érkezik egy-egy hajó petróleum 
s mint hivatalos helyről éi tesülünk, a jövő hónapban 
nagyobb mennyiségű ben inrakomány fog érkezni.

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
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Uj tégla* és mészipar r.-t. Márkusfalvi tégla- és 
mészipar r.-t. (Igíó) cég alatt a Szepesiglói takarék- 
és hitelintézet 750.000 korona alaptőkével uj rész
vénytársaságot alapított, amely megvette a Márkus- 
falván levő Ehrlich Simon féle gőztéglagyárat. A rész
vényeket a bank kebelében alakult szindikátus vette 
át. Az uj vállalat a gőztégla- és fedélcserépgyárat 
még április folyamán üzembe helyezte.

A világító kőolajkészletek zár alá vétele. A kereske
delemügyi miniszter elrendelte a kcreskedelmi vállala
tok birtokában meglevő és utóbb hozzájövő világi tó 
kőolajkészleteknek zár alá vételét. A zár alá vételnek 
az a hatálya, hogy kereskedelmi vállalatok, ideértve a 
szövetkezeteket is, világitó kőolajat csak annak a tö r
vény hatóságnak, vagy ezáltal fel batahnázott hatóság 
nak engedélyével szolgáltathatnak ki, amelynek terü
letén is készletek vannak. Engedély azonban csakis 
közérdekű célokra, továbbá mezőgazdasági, bányászati 
és ipari (háziipari) üzemek folytatásához nélkülözhe
tetlenül szükséges kőolajkiszolgáltatásra adható.

Cégjegyzési hírek. G róf Csáky László jj rak falvi v a s -  
és acélgyár r.-t. Knipschild  Alfréd igazgatósági tag- 
ját, valamint Vondreje János tisztviselőjét cégjegyzési 
jogosultsággal.ruházta fel. — Budtipesti A s\-;ínyolaj gy úi• 
r.-i. Cárus Frigyes dr. igazgatósági tagjának ebheli minő
ségét és cégjegyzési jogosultságát bejegyeztette.

Egy gyárunk áthelyezése a földgázt erületre. A szén- 
viszonyok bizonytalan volta és a földgázüzemnek pénz
értékben ki sem fejezhető óriási előnyei arra ösztön
zik egyes iparvállalatainkat, hogy telepük földgáz terü
letre való áthelyezését vegyék kombinációba. Ilyen 
vállalat értesülésünk szerint a Hazai mechanikai pa
lackgyár, amely elvileg már el is határozta Sajószent- 
péteren levő vizemének' áttelepítését.

Köí gyűlések. Részvénytársaság Dieselmotor ok számúra 
május 13-án 19. évi, „A stra* Olaj- és Vegyipar r.-t. 
május 16-án 1. évi közgyűlésüket tartják még.

A bihari bauxittermefés hozatféka. A Kereskedelmi 
Bank érdekköréhez tartozó bihardubrosdi Magyar 
Bauxit Részvénytársaság most adta ki mérlegét. Az 
egymillió alaptőkéjű vállalat bányatelkei, zárkutatmá- 
nyai és berendezései 1*8 millió koronára vannak érté
kelve. A banxit eladásokból befolyt 685 082 korona. 
Az értékcsökkenési tartalékra történt 260.853 koronás 
leirás és a költségek levonása után a tiszta nyereség 
67.453 korona.

Csökken az osztrák széntermelés. Bécsből jelentik Most, 
jelentek meg a hivatalos kimutatások Ausztriának 1018 első 
negyedében való széntermeléséről. Eszerint ez év első három 
hónapjában 38 5 millió métermázsa kőszenet termeltek, 4’8 
millió métermázsával kevesebbet, mint a inult év hasonló 
időszakában. Csökkent a koksztermelés is, amely mindössze 
5*75 millió métermázsa volt, mig tavaly 6 64 métermázsára 
rúgott. A brikettgyártás 281 456 métermázsát tett ki (tavaly 
366.516 métermázsa volt). Csak kevéssé csökkent a barna
szén termelése, ami 52*31 millió métermázsa volt, a tavalyi 
52*97 millió métermázsával szemben. A széntermelés a leg
erősebben csökkent az északnyugati cseh szénterületen, leg- 
kevésbbé a buschliehrad-kladnói, schatzlári és rossitzi szén- 
területeken.

A Lédeci Mész- és Fatermelö r.-t. április 14*ére 
egybehívott közgyűlésén felemelte a jelenlegi 500.Q(X) K 
Alaptőkét 1 millió K ra . A vállalat ez évben alakult 
néh»ti Puttkammer Jeanette bárónő és Auersperg An- 
talné lédeci erdőségeinek és mészkőbányáinak kiter
melésére. Az uj tőkére az ingatlanok tulajdonjogának 
megszerzésére céljából van szükség. \  társaság igaz
gatósági elnöke bellusi Baross János trencsénmesryei 
birtokos, igazgatósági tagjai Ferber Viktor, az Első 
Magyar Horganyfestékgyár igazgatója, Bemátli Félix 
nagybirtokos (Gyöngyös), Pollaczek Simon dr., Tren- 
csén vármegye tb. főorvosa és Kiár Andor vezér- 
igazgató.

A késmárki petroleumfinomitó uj kezekben* A néhány 
hónappal ezelőtt esődbe jutott Késmárki Petróleum- 
finomító r.-t. gyártelepeit 360.000 koronáért megvette 
a Budapesti J£őolajfínomüó A háborús koiíjm^ktura

még a csődtömegeknél is érezteti hatását. A csőd- 
töm eggoiuh. ok ugyanis oly összeghez jutott az eladás 
folytán, amely lehetővé teszi a követelések majdnem 
egész kvótájának kifizetését.

Mérlegek* A línlányi bánya- és kohómü r.-i., amely
nek Üssze3 részvényei a Rimamurány-salgótarjáni vasmű 
r.-t. tárcájában vannak, 1917. évi zárszám adásaiban a 
4U0.460 K i1916-ban 4S5.S47 Ki áthozattal együtt 1,075.177 
(1 ,3G(J.(:39j K nyers hasznot mutat ki, amiből a tiszta nyere
ség 767.852 K, az előző évi 756.712 K-val szemben. Az osz
talék. mini már évek óta, az idén is 10 K =  5% .

A l^ilitürdi ku- és m ószi p n rt el epek r.-t (a Magyar 
általános hitelbank alapítása) 1917. évi mérlege 3,467.800 K 
alaptőke mellett 312.477 K nyereséggel zárul ngy, hogy az 
előző évről áthozott 730.60!) K veszteség 418.132 K-ra csökkent.

A Xobúnyni góziégJngvár-társulat Posten, április 
3-ári tartott közgyűlése elhatározta, hogy a 444.798 K (az 
előző évben 189.906 K} tiszta nyereségből a tartalékok meg
felelő javad almazása után 15 K =  7 1/ä,7(i osztalékot fizet, 
szemben a tavalyi 10 K =  5<Vo-kal.

1 G y ű  faár usiió r .- t  (kartellirodája) 1917. évben
150.000 K alaptőke mellett 77.538 K tiszta nyereséget ért 
el, az előző évi 47.262 K-val szemben.

A Mni a dór ruggyanta- és balntamiivek r.-t. (a bécsi 
Bank imd Wechselstuben A.-G. Mercur alapítása (Pozsony- 
Liget fal ti i l ‘>17. évi mérlege 2 millió K alaptőke mellett 
624.437 K tiszta nyereséggel zárul, szemben az 1916-ban
1.600.000 K alaptőke mellett elért 495.662 K-val. A vállalat 
kintlevősége 2.404.307 K (az előző évben 1.660.035 K), a hi
telezők számlája 684.575 (952.952) K, a tartalékalap 850,240 
(270.000j K. a liaüinvereségadó tartalék 350.000 (0) K.

Pályázatok. A zólyombrezoi m. kir. vasgyári hiva* 
tál gyárorvosi állásra irt ki pályázatot. — A Selmec
bányái m. kir. bánya igazgatóság számtiszti állásra 
ki pályázatot.

Pályázati hirdetmény. A magyar királyi államvasutak 
budapest központi iizletve^etősége a keleti pályaudvari szer 
tárában készletben levő alább felsorolt ócska anyagokat érté
kesíteni óhajtván, ezek eladása céljából nyilvános pályázatot 
hirdet.

Az eladásra kerülő anyagok megközelítő znen&yiség'ei 
a kivetkezők :

XVI. tételű magnesit karika 5385 drb, XVI. léteiLi 
.zószitálc gong vő le tét. képező karton doboz 4724 rírb.

Az erre vonatkozó ajánlatok 1918. évi május hó 24-én 
dé 12 óráig budapesti üzlotvezetőség általános 1. osztá 
lyánál (Budapest, V ili., Kerepesi-ut 3. sz. I. em. 38. ajtó) 
nyújtandó be, a megveendő anyagok értéke 5°,fi-ának meg
felelő bánatpénz pedig az üzletvezetőség gyüj tőpénz tárán ál 
1918, évi május hó 23-án déli 12 óráig teendő le.

A vonatkozó részletes pályázati feltételek és a k izáró
lagosan e célra készített ajánlati űrlap valamennyi üzlet 
vezetőségnél megtekinthető, a budapesti iizletvezetőség álta
lános I. osztálya anyag- ós leltárbeszerzési csoportjában 
pedig díjmentesen megszerezhetők.

Cs. kir» szab* Déli Vaspálya ■Társaság,

12.966Tí. szám.

H I R D E T M É N Y .
A kézbesithetlen küldemények és talált tárgyak 

folyó évi május hó 13 án és 14 én délelőtt 9 órákor
Budapest állomásunk teheráru-raktárában az ide-* 
vágó határozmányok alapján elárvereztelek , amihez 
a venni szándékozók ezennel • meghivatnak. 

Budapest, 1918. évi május hó.
Az üzletigazgatóság.

Arzéntartalma érceket
(e se tle g  bányát) nagy tömegben

megvételre keresünk.
Részletes ajánlatok, esetleg minták és analy- 
zisek kíséretében „U -M eta ll“ jelige alatt

f i V h m __ M A C V  hirdetési irodájába Budapest, V1L,
m ű m  J l f l i l l  Kertéw-atca 16. saám kéretnek.’


