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A nyolcadik magyar hadikölcsön
A hosszan elhúzódó háború további nagy pénzügyi 

követelményeket támasztván az államhatalom mai szóm ben; 
a hadi szükségletek zavartalan ellátása céljából uj hadi
kölcsön kibocsátása vált szükségessé. A hadviselés költsé
geinek fedezésére a pénzügyminiszter ezúttal -‘>l >ü:ü-kzd ka
matozó adómentes járadék kölcsön- kötvény eket bocsát 
nyilvános aláírásra. A pénzügyminiszter tehát ez alkalommal 
is közvetlenül fordul a közönséghez.

A z  a lá ír á s  ta r ta m a  és a z  a lá ír á s i  h e ly ek .
Az aláírás időtartama 1918 jun ius 12-tól ju liu s  11-ig 

bezárólag terjed. Aláírási helyekül fognak szerepelni az 
összes állami pénztárak és adóhivatalok, a postatakarék
pénztár és annak közvetítő-helyeiül szolgáló összes posta
hivatalok, valamint az Összes számottevő hazai pénzintézetek.

A  cím le tek  n a g y sá g a .
A kibocsátásra kerülő 5 1/s4)/o-kal kamatozó járadék- 

kolesön-kötvényei 50, 100, 1000, 5000 ós 10.000 koronás cím
letekben fognak kíál Uttai ni.

Aj» a lá ír á s i  á r .
Az 5Vä0/o-kal kamatozó járadókkolesön-köivény kibo

csátási ára voltaképpen 92 K 50 f-rel van számítva. De arra 
való tekintettel, bogy a járadékkötvény kamatozása csak
1918 szeptember 1-én veszi kezdetét s a jegyzéstől 1918 augusz
tus 31-ig járó kamatok az aláírási árba he vannak számítva, 
a kötvény nUiirksi ára minden 100 korona névcrtékért a 
következő összegekben van m egállapítva:

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az aláirt összeg 
egész ellenértéke  befizettetik

a) az 1918. évi junius hó 12-től junius :27-ig bezárólag 
történő aláírás esetén 91 K 50 f :

b) az 1918. évi junius 27 ót követő időben 1918. évi 
julius 11-ig bezárólag történő aláírás esetén 91 K. 70 í

2. ha pedig az alább ismertetendő kedvezm ényes  (rész
letekben történő) fizetési módozat vétetik igénybe, az aláírási 
határidő egész tartam ára szólólag 92 K 50 f.

K a m a te se d é k e ssé g .
A nyolcadik hadikölcsön 100, 1000, 50U0 és 10000 K ás 

címletei minden óv március 1-én és szeptember 1-én lejáró 
félévi utólagos részletekben  évi 5 V2°/o kai kamatoznak. Az 
első szelvény 1919 március 1 én esedékes. Ettől eltérő leg az 
50 koronás címletek évi szelvényekkel vannak ellátva s 
ezeknél az első szelvény 1919 szeptember 1-én esedékes.

B efize tési h e ly ,
A kölcsönre történő jegyzéseknél az aláirt összegek 

ellenértéke az aláírási helynél fizetendő be és az aláírási 
áron felül az aláíróval szemben sem folyó kamat, sem ju ta
lék felszámításának helye nincs.

R észle tfize tési k e d v e z m é n y .

Az őseiben, ha az 2 0(o-os járadékkölcsönre aláirt ősz- 
-szeg 100 koronát meg nem halad, az aláírás alkalmával az 
aláirt összeg egész ellenértéke befizetendő. A 100 K-át meg* 
haladó aláírásoknál ellenben a befizetés részletekben  is tel
jesíthető. Ez esetben az aláírás alkalmával az aláirt «isszeg 
10 ü/o-a biztosítékképpen leteendő és pedig készpénzben vagy 
megfelelő értékpapírokban. A részletek pedig a következő
képp fizetendők

a jegyzett összeg ellenértékének 25° a legkésőbb 1918aug ö-ig,
aug. 24-ig, 

s z e p t  10-ig, 
s z e p t .

Az utolsó befizetés alkalmával az aláírási hely 
biztosítékot elszámolja, illetőleg visszaadja.

A je g y z é s i  n y o m ta tv á n y o k .

A jegyzés céljaira szolgáló nyomtatvány-űrlap ok az 
összes aláírási helyeknél díjtalanul kaphatók. Ily  nyomtat
ványok hiányában az aláirás levélileg  is történhetik.

A befize tési el is m ér vé n y  ek  k iá ll í tá s a  és vég leges  
ci m le tek  k i a d ú s a .

befizetés alkalmával az aláíró fél az aláírási helytől 
pénztúri elismervény i kap. A kötvények kiadásának idő
pontja idejekorán hirdetményileg fog közzététetni. A k tvé
nyek kiadása költségmentesen ugyanazon a helyen fog meg
történni, ahol a pénztár elismervények kiadattak.

Az aláíró felek a cimletbeosztásra irányuló esetleges 
kívánságukat a jegyzés alkalmával az „Aláírási nyilatkozatá
nak erre a célra megjelölt helyén kifejezhetik, l lv  k 
hiányában je g y  zen  összegeke legnagyobb címleté
ben £ogjáh I<iszoIgnlliXtn'i.

A kői csőn  fe lm o n d á sa .

A m. kir pénzügyminisztérium a kibocsátandó ; ,-2 iJ o-os 
járadékkölcsönre vonatkozólag fentartja magának azt a jogot, 
hogy előre közzéteendő három havi előzetes felmondás mel
lett a 1í Öle sünt egészben vagy részben, név ért ékben vissza
fizethesse. Azonban az esetleges felmondás 1925 szeptem
ber 1-ét megelőző i'.iöre nem történhetik.

B eté tek  fé lh a s z n á lá s a .
A betéti üzlettel foglalkozó intézeteknél s más ily cé

geknél 1914. évi augusztus hő 1. előtti betéti könyvre el
helyezett, egyébként a moratórium  feloldó-rendeletben fog
lalt korlátozások alá eső betétek a kibocsátásra kerülő köl
csönre történő befizetések céljaira — önérthetőleg 
kötött felmondási idők épségben tart ás fi melleit — 
igénybe vehetők.
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Azok, akik a befizetésekre pénzintézeti betétjüket kí
vánják igény be venni, annál az intézetnél vagy cégnél, illetve 
annak az intézetnek vagy cégnek közvetítésével tartoznak 
jegyezui, amelynél a betét el van helyezve.

K ü lö n leg es k e d v e z m é n y  a  n y o lc a d ik  h a d ikö lcsön n éL

A kibocsátásra kerülő üVsO/o-os járadékköleson-kötvé- 
nyek felhasználhatók lesznek a jelenleg alkotmányos tárgya
lás alatt álló törvényjavaslat törvényerőre emelkedése után 
az annak alapján kivetendő hadinyereségadó fizetésére.

A hadinyereségadó fizetésénél a kötvények — figye
lemmel arra, hogy az aláírási ár megállapításánál a folyó 
kamatok is számításba vétettek s figyelemmel arra, hogy az 
aláírási helyek ötven fillér jutalékot szoktak a feleknek 
megtéríteni minden 100 korona né verték után a volta
képpeni kibocsátási áron, tehát K 92 50 — o0 f =  02 koro
nával fognak számításba, vétetni.

Az aláírók a háború utáni leszerelés folytán eladásra, 
illetve árverésre kerülő javakat a kibocsátásra kerülő járadék- 
kölcsön-kötvényekkel fizethetik. Ily fizetéseknél a kötvények 
ugyanugy. m int a hadinyereségadófizetéseknél, minden 
100 K névérték után a tulajdonképpeni kibocsátási árat 
képező 92 koronával fognak számításba vétetni. A leszerelési 
javak értékesítésénél azok a vevdk, akik a vételár fizetésére 
az általuk jegyzett kötvényeket használják fel, előnyben 
fognak részesülni.

K ö lc sö n n y ú jtá s  k e d v e z m é n y e s  k a m a tlá b  m e lle tt 
a  k ib o c sá ta n d ó  k ö tv é n y e k re  k ö lc sö n jeg y zés  c é lja ir a .

A kibocsátandó kötvényekre az Osztrák-Magyar Bank 
és a M. kir. liadikölesönpénztár a kötvényeknek kézizálogul 
lekötése (lombardirozása) mellett a névérték 7o°/o-áig, 
mindenkori hivutalos váltói esz ám it ölési kamatlábon n yú j
tanak kölcsönt.

Ugyancsak a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási 
kamatlábon nyújtanak náluk zálogul elfogadható értékpapí
rokra kölcsönt, ha a  felveendő összeg igazoltan kibocsá
tott aláírási felhívás alapján aláirt összegek befizetésére 
szolgál. A  m érsékeli kamatláb kedvezményében meg
hosszabbított ily  kölcsönök is részesülnek.

A fenti befizetési határidők alatt folyósított és igazoltan 
a jegyzett összegre történő befizetés céljaira szolgáló köl
csönök után a fél kívánságára a mindenkori hivatalos váltó- 
leszámitolási kamatláb helyett évi 5°/o-os állandó kamatláb 
biztosittatik. Ezenfelül a fent körülirt módozatok mellett 
azoknak, akik igazolják, hogy a kibocsátott aláírási felhívás
ban foglalt befizetési határidők alatt az aláírásra bocsátott 
hadikölcsön jegyzése céljából más hitelintézetnél (bauk, 
takarékpénztár, hitelszövetkezet stb.) vagy bankcégűéi vettek 
fel kölcsönt, a kölcsön ama részének visszafizetésére, amely 
az erre irányuló kérelem előterjesztésekor még igazoltan 
fennáll, évi 5 % o s  állandó kamatlábon fognak uj kölcsönt 
nyújtani s ennek a kölcsönnek meghosszabbításánál is évi 
f>°/o-os állandó kamatlábat fognak számítani. Ezek a ked
vezmények az Osztrák-Magyar Bank ideiglenesen meghosz- 
szabbitott szabadalmának időtartamára szólnak, de a kor
mány gondoskodni fog arról, hogy azok az ideiglenesen 
meghosszabbított bankszabadalom lejárta után is 1924. évi 
junius 30-ig terjedő hatállyal, a jegybank vagy valamely 
más, a kormány által kijelölendő intézet által nyug
tassanak.

Az aláírók kívánságára a kibocsátandó kötvényeket 
a szelvények beváltásával megbízott hivatalos beváltóhelyek
1919 december 31-ig költségmentesen fogják megőrizni 
és kezelni.

H a é r d e k l ő d i k ,  h a  r e n d e l ,  
h i v a t k o z z é k  „A B á n y á “ - r a .

5* HAZAI HÍREK. ^
Kitüntetések. A király Schelle Róbert főbánya

tanácsos, a Selmecbányái bányászati és erdészeti fő
iskola rendes tanárának, saját kérelmére történt nyu- 
galmaztatása alkatmából, sok évi hü szolgálata, vala
mint a bányászati szakoktatás terén szerzett érdemei 
elismeréseit!. a miniszteri tanácsosi cimet, Fodor 
László dr, és Sobö Jenő főbányatanácsosok, a Sel
mecbányái bányászati és erdészeti főiskola rendes 
tanárainak a miniszteri tanácsosi cimet és jelleget 
adományozta.

Kinevezések. A király Széki Jánost, a Selmec
bányái bányászati és erdészeti főiskola rendkívüli 
tanárát, ugyanazon főiskola másodosztályú rendes 
tanárává nevezte ki. — A m . kir. pénzügyminiszter 
Finkey József m. kir. segédmérnököt és főiskolai 
tanársegédet, a Selmecbányái m. kir. bányászati és 
erdészeti főiskolánál, jelen állomáshelyén való meg
hagyás mellett, a IX. fizetési osztályba adjunktussá, 
Stanga Ödön abrudbányai, Maksa János rozsnyói 
bányabiztossági, továbbá Renk Dániel zalatnai és 
Mocnaj Olga- zágrábi bányakapitánysági dijnokokat, 
jelen állomáshelyükön való meghagyásuk mellett, 
ideiglenes minőségű kezelőkké, illetve kezelőnővé 
nevezte ki.

Vámfizetés aranyban. A háború alatt a pénzügymi
nisztérium felfüggesztette a vámdijaknak aranyban való 
fizetését. Ennek ellenére a múlt hónap 27 én Kelt 3021. 
számú rendeletével úgy intézkedett, hogy a Svájcból 
behozandó textiláruk vámját vagy aranyban, vagy 
svájci papirfrankban kell leróni. Meg kell jegyeznünk, 
hogy például a svájci himzelt batisztárukat ez a ren
delet beszerzési áruk száz percentjével drágítja meg. 
A pénzügyminiszternek a rendelettel nyilván az volt a 
célja, hogy a fölösleges árucikkek behozatalát megne
hezítse, de a svájci textiláruk a legközkeletübb szűk- 
ségleti cikkek a női j uházkodásnál és éppen ezért a 
vámkezelésnél rieai méltányos ezekkel szemben ugyan
azt az eljárást alkalmazni, mint például az egyiptomi 
cigarettánál.

Az államvasuti tarifák emelésére a kereskedelmi minisz
tériumban három alternatívát dolgoztak ki, amelyek mind
egyikét tárgyalás alá veszik. Az első szerint, vagy az 1916“. 
évi dijtóteli két felemelik 200, vagy az 1917 február elsejei 
díjtételeket 130. vagy az 1918 január elsejei díjtételeket 00 
százalékkal, úgy a teher- mint a gyorsárukra nézve. A má
sodik alternatíva szerint a baremet felemelnék *50 százalék
kal, a kezelési illetéket 50 százalékkal és külön számítanák 
az üzletkezelési pótlékot. A  harmadik alternativa felklasszi- 
fikálásokat vett tervbe, amelyek főként a faárukra, ásvány
olajra és gabonanemiiekre vonatkoznának. A faárukat be
osztanák a B ) í soportba, az ásványolajokat az A) Osztályból 
a II. csoportba, a gabonát és őrleményeket az I. külön d íj
szabásból az Al osztályba. Minden valószínűség szerint az 
I. alternatívát fogadják el, mert ez tabelláris emeléseket 
tartalmaz. Ebben av. esetben az emelésről \ijabb kiegészítő 
díjszabást adnak ami persze újra meg fogja nehezíteni 
a fuvar dijak kiszám ítását.

A Nagy Magyar Compass cimü kiváló pénzügyi 
évkönyvből most jelent meg a legújabb kötet, amely 
úgy tartalombőség, mint kimeritőség tekintefíben tel • 
jesen az előző évfolyamok mellé sorakozik. Több 
újítást is találunk ismét a miiben, amelyek sorából 
felemlítjük a kötet végén található táblázatos össze
állítást az affiliált intézetekről, megjelölésével egy
úttal azon pénzintézetnek, amely érdekkörébe vonta. 
Ezen kötet, amelynek ára 50 K, kapható a könyv- 
kereskedésekben ésa szerkesztőségnél, V., Alkotmány
utca 20.
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Az átmeneti gazdaság problémái. Kétségleien, 
hogy a legaktuálisabb gazdasági kérdés ma az, hogy 
a háború befejezése után hogyan tudjuk majd talpra 
állítani gazdasági étetünk létalapját, hogyan lehet 
biztosítani a normális gazdasági elet fejlődését. Ez a 
kérdés ma már sokkal nagyobb fontosságú, mint az 
a probléma, hogy a háború alatt hogyan alakul 
gazdasági életünk, mert hiszen a háborút megusz- 
tuk, a nagy erőpróbán túl vagyunk és a gazdasági 
leszámolás megtörtént. Most hátra van annak a kér
désnek tisztázása, hogy ha a normális élet visszatér, 
ha elül a harci zaj, hogyan lehet biztosítani nagyobb 
zökkenés nélkttl a békés gazdasági fejlődést. Étre a 
kérdésre ad választ Smolka János most megjelent 
„Az átmeneti gazdaság problémái“ cimü könyve. 
Smolka neve nem uj közgazdasági irodalmunkban., 
mert már néhány jelentősebb könyve révén beiga
zolta a gazdasági kérdésekben való alapos jártas
ságát. Ebben a könyvben logikusan csoportosítva 
témáját, elsősorban pénzügyi problémákat tárgyal, 
majd a nemzeti vagyonban beállott eltolódásra tér ki, 
véglll hosszasan időzik az egyszerit vagyonadó kér
désénél és nem kevésbbé érdekesen tárgyalja a 
nyersanyagprobléma égető és leggyorsabb megol
dásra váró kérdését is. Könyve rászolgált arra, hogy 
laikus és szakemberek egyaránt figyelemmel olvassák.

Az ötkoronás bankjegyek. Az Osztrák-Magyar Bank 
legközelebb 5 koronás bankjegyeket hoz forgalomba. 
Az uj pénznemet, minthogy az előkészülete« hosszabb 
időt vesznek igénybe, valószínűleg csak a következő 
év elején fogják kibocsátani. Addig azonban a már 
forgalomban lévő 1 és 2 koronás papírpénz szaporí
tása válik szükségessé, mert kisebbértékii fizetési esz
közökben még ma is érezhető hiány uralkodik.

Kinevezések. A AI» gyár Leszámítoló é* Pénzváltó Bank 
Igazgatósága legntóbb tartott ülésén Bartos Zsigmond, Forró 
Róbert, Neugebauer Kornél és Szende Ernő igazgató-he
lyettesieket igazgatókká, Czeisel Róbert, Friedlaender Emil, 
dr. Hári Gé*a és Kádár Gusztáv cégvezetőket igazgató- 
helyettesekké, Biró Arthur titkárt, Hegyi Nándor, Hoffmann 
Izor, Kirchlecimer Imre» Kiss Jenő» László Béla és Walko 
Károly főtisztviselőket cégvezetőkké, rlr. Nagyszentmiklósi 
Dréhr Imre titkárt igazgatósági titkárrá, András ofszky 
Dánielt, a kolozsvári fiók, Fried Izsót a belgrádi, »Spielmann 
Ervint a kassai és Tolnai Gyulát a Rákóczi-uti fiók főnökét 
ezen fiók igazeratójává, végül Schwarz Imrét a Károly 
király-uti fiók főnökhelyettesét főnökké nevezte ki.

A Deutsche Bank mérlege. A Deutsche Bank mo.t 
tette közzé mérlegét. A mérleg eredménye a leg k iv á
lóbb az intézet fennállása óta. A batik brutto nye 
résévé az elmúlt évi 85*6 millió markával szem ben 
112 3 millió márkára rúg és ebből 72 2 millió márka, a 
kamatjövede em bői ered. Az osztalék  14 százalék  lesz.

Olajtermékek kereskedelmi rt. cég alatt 1 millió K alap- 
tő kével uj olajkereskedelmi részvénytársaság alakult Buda
pesten (V., Nádor-u. 23.)

Flottmann H. és Társa légsüritő-ipar r. t. cég
alatt 1 millió korona alaptőkével a Flottmann H. és 
Társa budapesti cég (V., Kálmán utca 26) részvény- 
társasággá alakult át.

A Közúti és a Schlick-gyár. A Közúti Villamos és a 
Schlick-Nicholson gépgyár között hetek óta tárgyalá
sok folytak nagvobbszabásu üzleti tranzakciókról. A 
tárgyalások eredménnyel jáitak és ezek alapján szer
ződés jött létre a Közúti és a Schlick  közölt, amely 
szerint a Schlick -gyár elvállalja a Közúti mindennemű 
vaggonsziíkséghtének fedezését és a szükséges vág 
gonjavitási munkálatok elvégzését, A Schlick-gyár ezzel 
kapcsolatosan megvásárolja a Köznti kistarcsai vag- 
gungyárát és azt saját üzemében fogja tovább vezetni. 
A Schlick ezért fel is emeli alaptőkéjét, de < sak olyan 
mértékben, hogy a kiataresai gyár részvényeit saját uj 
kibocsájtásii -npírjaira cserélhesse ki.

A Magyar Szent Korona Országainak Fémközpontja Rész
vénytársaság 10IS május tJl'én megtartott közgyűlése az igaz
gatóság által előtérj es/.telt 1017 évi zárszámadását jóvá
hagyta. A l- émkőzpoiit. 1017-iki üzletéve llö.HTö 74Ö K *4 
fillér összegű áruforgalom után 1,114 OÜS K ~ iillér feles 
lcggel zárult. Az igazgatóságba- uj tagokul beválasztattak 
magyar kir. kereskedelemügyi minisztérium részéről -Ualy 
Ferenc tlr. miniszteri laiiícsos helyére Tőry Gergely áll. 
ipariskolai igazgató és Loósy József Viktor vezérigazgató. 
A közgyűlés Maiy Ferenc dr. miniszteri tanácsosnak az 
igazgatóság tagjai sorából másirányu elfoglaltsága miatt való 
kilépése felett érzett őszinte sajnálatának adott kifejezést.

Közgyűlések. Junius 17-én Esztergom vidéki Kő
szénbánya r.-t. XXI. évi, Magyar Fémkohó- és Vegyi
ipari r.-t. VI. évi; junius 19-én Eckardt Vilmos és 
Hotop KrnŐ Magyar Műszaki Tervező és Kpitu r.-t. 
X. óvi junius 20-án Bélaapátfalvi Portlandcemcnt- 
gyár r.-t. VII. évi junius 21 én Magyar Ágyugyár 
r.-t. IV évi junius 25 én Ropronvidéki Kőszénbánya 
r. t. V évi junius *2 G án Maros vásár helyi Kőolajtino- 
mitógyár r Hosszú heteim  Kőszénbánya r.-t. W i l l ,  
é v i; juníus 27-én Hunnia Magyar Robbantószer r.-t.
II. évi, Dunaharaszti Oe mentám- és Mész homok tégla
gyár r.*t. VII. évi; junius 28 án FaszenesitŐ Ipar r .-t 
XVI. évi ; junius 29-én Hazai Márványipar r.-t. XI. évi 
rendes közgyűlésüket tartják.

A Nemzeti kátrány-, ásványolaj- és vegyiípar r.-t.,
melynek gyártelepe Zsolnán van és amelynek részvény- 
többségét az eddigi tulajdonos (a né tuet Friedlíinder- 
Fuld-ctopori i egy más érdekeltségnek adta el, 1917. 
évi zárszám adásában 338.494 K veszteséget mutat ki, 
mig előző mérlege ISI 609 K veszteséggel zárult. Az 
igazgatóság indítványára a junius 10 én megtartott 
közgyűlés elhatározta az 500000 korona a ’aptőkének 
3 millió koronára való felemelését.

Cégjegyzési hirek. Tordai Cementgyár r .- t  Büchler 
Lajos igazgatósági tagjának eb beli minőségét és cég
jegyzési jogosultságát bej egy ez tette. — Györffy— Wolt 
Fémárugyár r.-t. Weil Róbert tisztviselőjét cégjegy
zési jogosultsággal ruházta fel. Gróf Cxáky László

FELTEN ÉS GUILLEAUME
k á b e l - ,  s o d r o n y -  é s  s ^ d r o n y k ö t é l - g y á r  r é s z v é n y t á r s a s á g

BUD APEST, I., Budafoki-ut 13633. hrsz. ST..;'"T E L E f O H i  —  
fiO- IS* 0O--M.

Ólomkábelek. Víliamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
«♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦*♦♦♦♦♦♦
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Prakíaívi vas+ és acélgyár r,~t Hengelmüller László 
báró igazgatósági tagjának ebboli minőségét és cég
jegyzési jagobültságát a cégjegyzékből törölte.

Felhívás. A rendkívüli módon elszaporodott áru- 
lopások, dézsmálások és a vasúti kocsik feltörésének 
lefcető megakadályozásai, illetve csökkentése érdeké
ben az alábbi szigorú rendszabályokat léptette életbe 
a Máv. igazgatósága:

A közérdek megóvása végett minden lehető esz
köz felhasználásával odáhatni kívánunk, hogy ezeket 
az árulopásokat, dézsmálásokat stb., lehetőleg m íg 
akadályozzuk, mely célunk elérésében a szállító kö
zönség támogatására is számítunk. Azok közé a rend 
szabályok közé, melyektől a kitűzött cél elérését re
méljük, tartozik többek között az is, hogy a tolvajok 
kézrekeritőit és azokat, akik a tolvajok nyomára vezet
nek, illetve a tettes vagy az orgazdák kézrekeriiésében 
eredményre vezető útbaigazítással segédkeznek, pénz
beli jutalomban fogjuk részesíteni.

Az útbaigazítás szóbeli vagy iiásbeli bejelentéssel 
történhetik, a hivatalos ütök tartás védelme alatt*

A bejelentés bármely állomásunkon vagy üzlet
vezetőségünknél tehető.

a  bejelentések elfogadására állom ásokon kizáró
lag az mlomásvezetö (allowá&fönők)y üzletvezetösé-  
geknél  az üzletvezető , akadályoztatása esetén pedig  
az üzletvezető helyet tese jo gosul t

Úgy  a bejelentés, mint a jutalmazás módozataira 
vonatkozó legközelebbi felvilágosítással az állomás- 
vezetők szolgálnak.

Itt csak azt jegyezzük meg, hogy a jutalmazási 
összeg nagyobb lesz abban az esetben, ha a. bejelentő 
a kézrekeritett tettesen kivul, még az ellopott áru rej
tekhelyére vonatkozólag is eredményes útbaigazítással 
tud nekünk szolgálni,

Egyúttal arra is felhívjuk a t. szádi tóközön ség 
figyelmét, hogy a teljes kocsirabomáuyt képező vagy 
olyan darabárukkal rakott állomási kocsik, melyeknek 
sz á llá sá ra  külön kocsi vétetik igénybe — amennyiben 
a rendeltetési állomás a magyar szent korona orszá
gainak területén vegy Ausztriában fekszik, tehát vám- 
Kezelést nem igényei — a feltörések ellen akként 
biztosíthatók, hogy a feladók az ily kocsikra megfe
lelő fuggölakatuküt alkalmaznak.

Lakatok hiányában a kocsiajtókon levő ólomzár- 
fülecseken át húzandó és lapos fogóval többszörösen 
összecsavarandó 2*5-3 mm. átmérőjű lágyított vas- 
huzal is használható.

Ezenkivül a kocsiajtók a felső és alsó futósin kere
keire erősített vashuzallal is rögziihetők.

Függőlakatok alkalmazása esetén a lakatok hozzá
adását a feladó a fuvarlevélbe bejegyezni tartozik. A 
kulcsokat a feladás alkalmával be kell szolgáltatni és 
zárt borítékban a fuvarlevélhez tartós módon hozzá 
kelt fűzni. A kulcsok a küldeményt a rendeltetési állo
másig kisérik és ott úgy a kulcsok, mint a lakatok az 
átvevőnek kiadatnák.

A függőlakatok alkalmazásával vagy a kocsiajtók
nak vashuzallal váló elzárásával a kocsik erőszakos 
feltörése ugyan nem akadályozható meg teljesen, de 
kétségtelen, hogy az ilyen elzárás a kocsik tartalmá
nak meg dézsmálását megnehezíti.

K  DEUTSCHER BERICHT. #
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Österr. Berß- und Hüttenwerke. Im Gegensatz zu der Al 
pinen Montan- und der Prag‘er Eisenindustrie Gesellschaft 
kann die Österreichische Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft
1917 ungefähr den gleichen E trag an speisen  wie im Vor
jahre : sie dankt dies ihren grossen Kohlen und Koks betrie
ben. Der Betriebsüberschuss der Berg- und Hütter werke 
beträgt K 31.33 (plus 2.23) Millionen. An Stelle, der Aktiv- 
Z in sen  von K 0.22 Millionen sind Passiv zinsen von K 0.33 
getreten, dazu kommen unverendert K 1.33 Millionen Dar- 
lehenzinsen für die Hypotekarschuld an den Eizherzog Fried
rich und der Restschuld an die Oberschlesische Kokswerke.

Nach Abschreibungen von Iv 10.23 (plus 1.02) Millionen ver
bleibt einschl. K 235.752 {phis 4.994) Vortrag ein Hein ge
winn von K 12,720.413 (plus 84.106). Davon werden, wie 
gemeldet, wie im Vorjahre 22 pOt. Dividende verteilt. 6 0 O.OOO 
dem Reservefonds und 1 Millionen dem Wohli'ahrtfonds) bei
des unverändert i zugewissen und nach 858.406 (plus 77.912) 
Tantiemen 311.046 Kronen vorgetragen. Auch diesmal dürf
ten wieder ansehnliche, innere Rücklagen erfolgt sein, wenn 
auch wohl nicht in dem Masse wie gewöhnlich.

Skodawerke A. G. in Pilsen. Die Bilanz der Skodawerke 
Aktiengesellschaft in Pilsen ergibt pro 1917 einen Gesamt
betrag von K 57,975.580 (im Vorjahre K 46.458.535) Hievon 
entfallen auf den Gewinn vortrag ex 1916 K 346,64S (im 
Vorjahre), den Rohgewinn pro 1917 K 55 Mill. 324.691 lK 
45,368.025). Nach Abzug der Lasten Steuern K 11.753.965 
(lv 8,361.554), Kriegsfürsorgefonds und für Unterstützungen 
K 3,ö97.700 {K 3.423.816), Beitrag für Krankenkasse und 
Unfallversicherung K 2.519.625 (K 1,592.105) Beitrag für den 
Pensionsverein K 751,001 (K 493,605), Abschreibungen von 
Geb linden, Maschinen, "Werkzeugen und Mobiliar Iv 18,007.402 
(K 12,388.6^11, verbleibt ein Reingewinn von K 20,945.887 
(K 19.271.42*). Der Verwaltungsrat hat beschlossen, der 
lü r den 14. Mai einzüberufenden Generalversammlung zu 
beantragen, eine Dividende von K 56—1 7 Prozent, wje 
im Vorjahre, zur Verteibereits die statutarische Höhe erreicht 
hat, dem Iung zu bringen, da der algémeine Reservefonds 
ausserordentlichen Reservefonds K 2,977.0^9 zuzu weisen, 
nach Begleichung der Tantiemen einen Beitrag von 2 
Millonen Kronen 2 iir Förderung der Wohlfahrt der Bean ten 
und Arbeiter zu verwenden und den verbleibenden liest 
von K 1,464.693 auf neue Rechnung vor zu tragen.

2492 — 1918. szám.

Ajánlati felhívás.
A m. kir. állami kőszénhány ahivatalok vas-, fém-, 

festék stb. különféle anyagszükségletének szállítására 
pályázó cégeket felhívom, hogy ajánlataikat ezen fel- 
hivásoak a hivatalos lapban való közzétételétől számí
tott 3 héten belül alulirt igazgatóság kezelő hivatalánál 
„Ajánlat a 2492. számú felhívásra“ felirattal ellátott 
borítékba zárva nyújtsák be.

A szállítandó anyagok jegyzéke, valamint a szük
séges minták ugyanott megtekinthetők, illetőleg előbbi 
meg is szerezhető.

Bánatpénz letétele ezuital nem kívántatik.
Az igazgatóság fentartja magának azt a jogot, 

hogy az egyes ajánlatokat részben vág}' egészben is 
elutasíthassa.

Budapest, 1918. évi május hó 29-én.

A m. kir. állami szénbányák 
központi Igazgatósága.

Részvénybefizetés iránti felliivás!
Ezennel másodízben hívjuk fel azon tisztelt részvénye
seinket, akik részvényeikre még a teljes hátralékot be 
nem űzették, hogy ezen kötelezettségüknek az alap
szabályok 10. $-a értelmében 3 napon belül eleget tenni 
szíveskedjenek. Budapest, 1918. évi junius hó 6 -án.

Erdélyi Bányamüvek Részvénytársaság 
Igazgatósága (V., Nádor-u^ca 28. szám.)

Arzéntartalom érceket
( e s e t l e g  bányát) nagy tömegben

megvételre keresünk.
Részletes ajánlatok, esetleg minták és analy* 
zísek kíséretében „U -M eta ll"  jelige alatt

r V f t D I  W A f l V  hirdetési irodájába Budapest, VII., 
u  I  U n i — 11 A U  I  Kertész-utca 16, szám kéretnek.
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A magyar királyi kőszénbányahivatalok
anyagszükséglete.

( Me l l é k l e t  az 1918. év i 2492. közp.  i g a z g .  sz.  a j á n l a t i  f e l h í v á s h o z . )
1. P e t r o z t é n y . 75. Gömbölyű durva reszelő 150 50 drb

76. sírni tó 450 * 90
1. Vas- és fé m á r u - 77 400 90

1. Tinói . . 65 kgr. 78. 300 üOo Sínszeg 8/80 mm. 5000 79. 200 fiú
3. Menyezetszeg 25/30 mm. . . 80 80. 150 Ód
4. Bognárszeg 20,25,30, 40,45, 00, 70,80 mm. 800 csőm. 81. Négyszügü durva

82.
450 60

5. Sodronyszeg 28/80 mm. 5000 kgr. 300 60
€». 31/80 7000 „ 83. 200 70
7. * 42/100 3000 * 84. simító 450 GO
8. Patkószeg 5. számú 30 csőm. 85. 300 60
9- Patkósarok hegyes 2. számú 25 86. 200 40

10. H. sarok 6. számú 50 8«'. 150 70
1L Kartácsszeg 16. és 17. számú 50 88. Fareszelő (félhátu) 300 c0
12. Kovácsolt szeg 80 mm. . .................... 350 89. Kézi durva reszelő 450 90
13. Kazán szegecs 13/30, 13/35, 14/35, 13/50, 90. „ 300 90

14/50, 16/55, 33/70 mm. 250 -250 csomag 1750 91. «após durva elő reszelő 500 100
14. Hordószegecs 7., 8. sz. 370 92. 450 10
15* Bádogszegecs 6. sz. 170 * 93. 300 100
16. Lemezszegecs l.,2., 3., 4., 5. sz. 30—30csőm. 350 94. 200 100
17. 8, 9., 10., 11.. 12., 13., 14. sz. 95. simító 500 100

20—20 csomag H 0 „ 96. 450 w 70
18 Ablaktivegező szegecs 50 kgr. 97. 300 90
10. Anváscsavar 10/50 mm. 1000 98. 200 20
20. 10/60 1000 99. 150 80
21. 10/70 1000 100. Felhám durva 500 6U
22. 13/50 3000 101. 450 00
23. 13/60 6000 102. 300 50
24. 13/70 1000 103. i 200 50
25. 13/110 10000 104. 150 50
26. 16/50 1000 105. simitó 500 «0
27, 16/70 1000 106. 450 20
26 20/60 1000 107 300 9W

20/80 1000 „ 
300 darab 
150 kgr.

108. 150 80
•Ä/.
-31. Csavaranya vágott 1” menettel K ü lö n fé le  a n y a g o k .
32. * V*” * 300 1. Métermórce . . . 100 darab
33. a/4” 450 2. Mérőszalag tokkal 10 mh. 20
34. 6/w” * • ■ 300 3. * 20 20
35. vágatlan 5/c” menet nélkül 150 4. 25 3
-36. * 6A” 200 * 5. 30 * r>
37. Istálló lánc jászolhoz 30 darab 6. * tok nélkül 10 mh. 20
38. Huzólánc 300 fm. 7. Acél mérő szalag tokkal 20 5
30. Lakat Dulv l 1/*” 200 darab 8. 25 1
40. 2” 200 9. „ 30 „ 3
41. . ■ . . . 100 10. Benzin lámpa tisztitó rézkefe 3501. számú 200
42. Szab. bordás tak. tüzhelylemez 12X18' 1100 11. 3502. 300
43. 12X21" 200 12. „ sörtekefe 3504. 300
44. Takaréktüzbely rostély 24/21 cm. . 50* 13. Súrolókefe barna 180X70 mm. 1000
45. ajtó öntöttvasból 24/21 cm. 500 14. Lókefe 70
46. sütő 56/31/21 cm. 700 15. Kátrányme szelő 50
47. Felszegző ajtózárhoz kulcs 1200 16. Kőmivesmeszelő fej 200
48. Csuklópánt 8/8 cm. 1500 17. .. nyeles 800
49. Kályha füstcső 12 cm. átm. 80 cm. hosszú 400 18. Cirokseprü 2000
50. Vasvilla 4 ágii . . . 40 19. Szegedi kubikus talicska í00
51. Kavicshányó vasvilla 7 ágú, végén gombbal 10 20. Portlandcement 1000 q
52. Ló vak aró 30 21. Carbolineum világos 4000 kgr.
53. Zabrosta 10 22. Kőszénkátrány 000
54. Kapupánt 0.5 m. b. szárakkal, pipával 300 pár 23. Vaslack 100
r ~ Fémfürész lap 12'' 750 darab 24. Szigetelő japánlack 10
56. Horg. vizes veder 300 mm. magas. 300 25. Csontenvv 250

mm. átm. . . . 1000 26. F irn isz I-a (Lem pótlék) 300
57. Dörzsfékpofa hintóhoz középnagyságú 60 27. Terpentin 100
58. Kőmi vés habarcs serpenyő 17 cm. 20 28. Szaimiáksó őri ott 50
59. Kőmi vés habarcskeverő I 3/4 cm. 20 29. ^ darabos 20
60. Kőmíves háü y ókanál 20 cm. 20 30. Szurok fonálhoz 50 doboz
61. Félkézkalapács kicsi 3 kg.-os 50 31. facsatornák beeresztéséhez 100 kgr.
62. Öntöző kanna 10 literes 100 32. Cinchlorid 20
63. f'sapszegfuró 30 cm. hosszú 13 mm. átm. 30 33. Borax darabos 20
64. 30 16 30 34. Spiritusz lack 20
65. 30 19 30 35. Kopál lack 20
66. 30 26 50 36. Schellack 20
67. 30 „ 33 „ 10 37. Bőrapretur 50
68. Három élű durva reszelő 500 mm. 80 „ 3S. Brunoün . . 50
69. 300 90 39. Sötét szatinóber porfesték 30
70. „ 200 „ 70 40. Világos :»)
71. Gömbölyű durva reszelő 500 mm. 60 41. Padlómáz 60
72. 450 60 42. Parkett kenőcs 30
73. 300 60 43. Fehér kréta darabokban 50 n
74. 200 * 30 „ 44. F ieber lemez 10 mm. . . . 20 »

5
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45. Gummi lemez 3 mm. vastag 3 betéttel 100 kgr.
46. Sajtolt papirlemez 0.2 mm. JÚ darab
47. 0.3 lü
48. 0.5 20
49. 0.75 10
50. ? 10
51. 25 ,,
52. Pamut tömítés lágy faggyus 22 mm. v. 50 kgr.
53. W arnísch vászon 30 i'm.
54. Köpperszalag 20 mm, . . . 3000
55. Perkálszalag fehér és fekete 20 mm. 2000 ü
56. Yarrószij 150 kgr.
57, Izzasztópárna . . 150 pár
5 s GéptisztitókendŐ 50/50 cm. 200 drb
59. Törülköző . . 100 tf
60. Benzin lámpabél lapos 1000 fm.
61. Filc 10/14 mm. vastag . . . 100 kgr.
6i>. Köszorükő 50 cm. átm. 12/15 v. 30 drb
63. Menyezetnád 150 csőm.
64. Kőolaj 5000 kgr.
65. Vaselin *0-
66. Faggyú 250
67. Tarka tiszti tógyapot 2500
68. Kocsigvertya 150 csőm.
i>9. Fémtisztitó . . 150 dob.
70. Csiszolópor 0., 1., 2. számú 20 kgr.
71. Üvegpapír 2-es 350 iv
72. 2V*eá 250
7o. 3*as 200
74. 4-es 150
75 5* ös 120
76. „ 6 os' 120
77. Csiszolóvászon 00. számú 700
78. 0. 1000
79. 1. 1000
80. 1500
81. 800
82. Carborundum csiszolóvászon 0., 1.,

számú á 250 darab 1000 iv
83. Sósav

3 . V illa m o s  a n y a g o k .
20 kgr.

1, Morganit dynamo kefe 13X15X43 mm. 50J drb
2. * 16X15X20 „ 500
3. Dynamo szénkefe 20X 27X 35X28 mm. 150
4. 12X35X60 mm. galvanizált 500
5, zsinórral 10X30X45 mm. 6U0
6. 10X40X45 „ 400
7.
8. 
9.

bronzkefe 12X23X35 mm. R. jeli 
szénkefe 24X22X22X14 mm, 

Fegyverzett keret (egyenáramú motorokhoz)

200
200
360

10, Üvegtulipán . . . 300
11. Szigetelő harang (primär) barna 5000 \Y. 300
12. ^ „ (sekundär) fehér 500 W. 300
13. Menyezetrózsa porcellánból 200
14. Gyűrűs közcsavar 300
15. Lámpafoglalat .Edison" kapcsolóval . . 400
16. kapcsoló nélkül 400
17. ..Ganz“ kapcsoló nélkül 50
18. w kapcsolóval * 50
19. Üvegcsiga . . 10000
20. szeg, rézfejjel 10000
21. Falinyomó fényezett Iából csengőhöz 50
32. Függőnyomó „ * 50 íj
23. Szigetelő szalag fehér 50 kgr.
24. » fekete 50
25. Porcellán bevezető cső 20 mm. átmérőjű 400 drb
26. pipa 20 mm. átmérőjű . 400
27. Ernyőtartó 400
28. Porcellán ernyő (a fenti ernyőtartóhoz) 150
29. Zománcozott bádogernyő 250
30. R. 1. jelű  por cellán csiga 2500
31. R. 2. „ )} . . . . 1000
32. Diazed patron biztosíték 80 Amp. 500 W 25
3d. 35 500 30
34. 30 500 40
35. 20 500 40
36. 15 500 45
37. 100 v 600 50
38. Forgó csapos doboz kapcsoló 6 Amp. 50
39. 4» yj » n * 150
40. Multiplex biztositódugó 25 Amp. 100
41. „ v betét 25 10Ö
42. Érintkező csavar 25 Amp. . , 100
43. Mignon biztosító szekrény porcellánból 100
44. * * „ betét 6 Amp. 300
45. Tilalom tábla halálfejjel . . . 500
46. T. II. szigetelésű vezeték 2 X l’5 mm- 500
47. ,  11. 2X6 500
48. n .  10 500
49. II. » » 1 6  - . 500

50. Ezüsthuzal 1 mm. átmérőjű 1
51. 0.8 1
52. 0.7 0.8
53. 0.6 0.8
54. 0.5 0.5
55. 0.3 0.5
56. 0.2 0.5
57. „ 0.1 * 0.3
58. Mignon biztosi tó dugó 6 Amp. 300
59. Érintkező csavar 6 Amp. (Mignon) 100
60. .Bergmann cső 12 mm. átmérőjű 200
61. 16 200
62. 20 150
63. 30 * 100
64. Mikalemez 1.5 min. v. 80X140 mm. h. 15
65. Kefezsinór egyenáramú motorkefékhez 150
66. Szigetelő gyurii egyenáramú motor forgó-

részhez . . . . no
67. Dynamo bronzkefe 50X24X25 mm. 60
68. 45X25X16 * 130
69. Magas feszültségű átkapcsolóhoz rugó ö00
70. Uzed bizt, szekrény porcellánból 80 Amp. 12
71. Facsavar félgömböl yű fejjel 4X35 mm. 3000
72, 4X40 3000
73. 4X45 3000
74. 5X50 3000
75. sülyesztett 4X30 2000
76. 4X35 2000
77. 4X40 2000
78. „ 5X50 „ 2000
79. Tungsram lámpa 220/50 Ed. fogl. vil. 130
80. 115/00 220
81. 115/60 470
82. 115/60 hóm. 240
83. 115/50 4000
84. 115/50 vil. 660
85. 115/25 3300
86. 115/25 hóm. 200
87. 115/32 vil. 130
88. 115/40 160
89. 115/40 honi. 200

4 . T e le fo n  a n y a g .
1. Ágyaghenger töltéssel 17 cm. magas 50
2. Horgony rúd hu zott és foncsorozott 17 cm.

magas . . . . 500
3. Szénszoritó 17 cm. m. Lechanche elemhez 300
4. Elemilveg négyszögletes 17 cm. m. 60
5, Huzal kapocs 15/16 mm. méretben . 5
6. Mikrofon hajlított kagylóval (berliner trans-

mitteri 40
7. Mikrofon tölcsér hozzászoritó gyűrűvel 20
8. Szénlemezes villámhárító levezető üvegbu

rában, kicserélhető sSénlemezekkel 20
9. Biztositó üvegcső-patron (hossza) . . 00

10. Bose-féle biztosító üvegcső-patron 0 2 Amp.
villa alakú végekkel . . * 60

11. Tekercsbiztosi tó (hőtekercs) íiber hüvely
ben 0,2 Amp. . . . 100

12. Hallgató nagy patkó mágnes diófa marko
latban összekötő zsinórral . . . .  20

13. Forgattyu az I. T. 415 tipusu faliállomáshoz 10
14. Dugaszzsinórrál együtt a T. A. 1645. számú

hüvelyhez 10

I I .  K o m l ó .
f 1 . Vas- és fé m á r u ♦

1. Ásó . . 100 drb
2. Fémfürészlap 12” 480
3. ’ * 18" 240
4. Irtok apa . . . . 10j
5. Cservágó fűrész 2 !/s?1 200
6. Takaróktüzhely keret 18” 25
7. 21* 10
8. Tűzhely lemez karikákkal 18” 50
9. 21” 25

10. Patkószeg 3. számú 25 csőm.
11. „ 4. 25 .,
12. Faráspoly 300 mm. 25 drb
13, Reszelő ^  élű 100 mm 500
14. Z \  1Ö5 300
15. 150 200
16. ^  „ 300 100
17. átmárőjü 100 mm. 50
18. * 150 60
19. Reszelő átm. 200 mm. 80
20. * * 300 „ 500
21. Hegyes és vágó csákány 30
22. Szénlapát 100
23. Földhány ólapát 100
24. Tüfchelyajtó .......................................................... 25 v


