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A magyar bányászat és kohászat és 
az ország területi megcsonkítása.

Az ellenséges invázió országunk gazdasági élé
tét igen sok esetben a legfontosabb cikkektől és  
eszközöktől fosztja meg.

Móricz Miklós dr., a Gy. 0 .  Sz. titkára egy  
külön tanulmányban megállapítja, hogy az összérté
kekből iparáganként mennyit vészit az á lla m :

A faiparnál 74 százalékot veszítünk, a papír
iparnál hasonló a helyzet.

A többi iparágakban jobbak a kilátásaink.
A vas- és fémiparban az arányszám 56  szá

zalék. "x"
A kő , föld , agyagiparból a veszteség 55 szá

zalék.
A vegyészeti iparágakban 63 százalék.
Az élelm ezési iparágaknál 65  százalék marad 

a mienk.
Az ipari vállalat ,k közül van 493  tótnyelv

területen, 612 van románnyelvierületen, 212 van déli 
nemzetiségi területen és 2353 van tiszta magyar vi
déken. A bányászat és kohászat arányszáma azonban 
a legutolsó demarkácionális vonalak szerint lényege
sen megváltozott.

Ezen utóbbi demarkációs kihasitás szerint a mi 
ügyünk lényegesen kedvezőllenebb lett. A déli és 
keleti demarkációs vonalon kivüi esik 92 074 kilo
méter, 4,886.740 lakossal.

Horvát- és Szlavonország kitesz még ezenkívül 
42.541 négyzetkilométert 2,621.954 lakossal és Fiume 
területe kitett 21 négyzetkilométert 49 .806 lakossal. 
A veszteség volna 134.636 négyzetkilométer és  
7,558.500 lakos.

Az északi ideiglenes demarkációs vonalon kivül 
esik: 37.980 négyzetkilométer 2,053.431 lakossal.

A fenti adatokat összegezve, a következő képet 
nyerjük: Ö sszesen kiesik 172 625 négyzetkilométer 
9,611.931 lakossal A Magyarbirodalom Horvátország
gal együit volt 325.411 négyzetkilométer 20,886 487  
lak osu l.

Országunk leendő területe volna 152 786 négy
zetkilométer és 11,274.556 lakossal.

A területi és lélekszém viszonyok nem jó benyo
mást tesznek, nem akarják elhinni, hogy a sors ve* 
lünk szem ben olyan mostoha fog maradni, mint 
ahogy eddig mutatkozott. A bányászat és kohászat 
m indenesetre a magyar jelleget teljesen el fogja veszí
teni, ha a viszonyok olyanok maradnak, mint ahogy 
jelenleg mutatkoznak.

Az északi és nyugati demarkációs vonal igen  
sok értékes bányát és kohát hasított ki testünkből 
a Selmecbányái arany , ezüst-, ólombányászatot és 
kohászatot, a körmöcbányai aranybányászatot és a 
pénzverdét, a Selmecbányái főiskolát és bányaisko
lát, a nyitramegyei szénbányászatot, az egbeli olaj- 
fonásokat, a zólyombrezói vasgyárat, a gömörmegyei 
vasgyárakat, a korompai vasgyárakat stb. Ezek mind 
olyan régi és hires bányák és kohók, melyek az 
újonnan keletkező országoknak igen nagy előnyöket 
fognak nyújtani. A hires fürdőhelyek, gyógyvízforrá
sok, az ásványvizek hasonlóképen igen nagy vesz
teséget jelentenek. Az évszázadokon át telt beruhá
zások olyan óriási értéket képviselnek, melyeket a 
későbbi szorosan veit Magyarország soha többé p ó 
tolni nem fogja tudni.

A keleti demarkácionális vonal még nagyobb 
kincseket hasított ki hazánkból a máramarosmegyei 
sóbányákat, a szatmármegyei fémbányákat és kohó
kat, a marosujvári és vízaknai sóbányákat, az összes  
földgázforrásokat, a jódvölgyi aluminiumbányákat, az 
összes zsilvölgyi szénbányákat a vajdahunyadi vas
ércbányákat és kohókat stb., a kincseket és beruhá
zásokat, ezeket soha semmivel pótolni nem tudjuk.

A déli demarkácionális vonal szintén súlyos 
veszteségeket je len t: az összes horvátországi és szia- 
vonországi bányákat és kohókat elvesztjük, az ani- 
nai és resicabányai vasércbányák és vaskohók ki 
lesznek hasítva, a pécsi szénbányákat e!ves2 iijük stb. 
A kincsek és beruházások ilt is kiszámitba'atlanok, 
mivel az uj feltárások ujabb és ujabb kincseket ered
ményezhetnek, mint pl. a legújabb horvátországi föld
gázforrások. Mind ezen fenti tények szükségessé  
teszik, hogy a magyar állam haladéktalanul állapítsa
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meg ezen kincsek Összértékét és ha esetleg az o r
szágot tényleg fel fogják osztani, akkor állapítson 
meg ezen bizottság egy formát, egy módot, hogy és 
miképen m aradhatna meg a m agyar állam ezen kin
csek birtokában, vagy egészen, vagy ha az lehetet
len volna, legalább részben.

Bízzon meg a mostani kormány haladéktalanul 
egy S7énbányamérnököt, egy ércbányamérnököt, egy 
vas, egy fémkohómérnököt, egy geológust, hogy a 
szükséges előmunkálatokat dolgozzák ki és hogy a 
megtartandó bányászati és kohászati békefeltételeket 
állapítsák meg, amelyek alapján a végleges béke- 
tárgyaláson joggal felléphetünk. Az ellenségek min
denesetre már is 'dolgoznak ezen irányban.

A n d r e ic h  J á n o s ,  
ny, miniszteri tanácsos.

Dologi javak leszerelése.
Közgazdasági köreinket a jelenlegi zűrzavaros 

helyzetben is nagy mértékben foglalkoztatja a hadi
anyagok leszerelése.

A háború alatt mérhetetlen értékű anyagokat 
produkáltunk, mely anyagok szétosztása az ipar- és 
kereskedelem fellendülését lett volna hivatva előmoz
dítani«

Kész tervek feküdtek a honvédelmi minisztérium
ban, mely terveknek a hivatalos világ elismeréssel adó
zott ; a program keresztülvitelekor nagy aparátussal 
akarták a magyar érdekeket megvédeni.

S mi történt ?
Az általános katonai felbomlás, mely úgyszólván 

váratlanul és rohamosan történt, teljesen keresztülhúzta 
a számításokat

A frontokon és a frontok mögött felhalmozott 
óriási hadianyagok nagyrészt ellenségeink, igy olaszok, 
szerbek kezére kerültek, majd a délszlávok, osztrákok, 
cseh-szlovákok és románok vettek birtokukba nagy 
mennyiséget, sok millió értékben pedig fosztogatások 
martaléka lett.

Azonban még mindig milliókat érnek a meglevő 
készletek, melyeknek megmentése egyik eminens ér
dekünk«

Böhm Vilmos hadügyminiszter erélyes kézzel 
fogott a megmentés munkájához. Remélhetőleg rövi
desen siker fogja működését koronázni és a hadicé
lokra elköltött kb- 60 milliárdnyi pénzből a bennünket 
jogosan megillető részt meg fogja menteni.

A hadügyminisztériumban külön ügyosztály fog
lalkozik a dologi javak leszerelésének kérdésével.

A működés főbb irányai
1. megtenni mindent a javak megmentéséért
2. az igy megmentett javaknak észszerű és igaz

ságos felosztása.
Az első kérdés keresztülvitelére tárgyalásokat 

folytatunk régi Ausztria területén levő bennünket meg
illető javak megszerzése végett.

Sajnos, ezideig nem tudtunk oly eréllyel fellépni, 
hogy a kvóta szerinti részt megkapjuk. A kiadások 
fedezésénél jó fejős tehenekre találnak bennünk, de a 
megmaradt javak szétosztásánál mostoha gyerekek 
fa rad u n k .

Felhívjuk e helyütt az illetékes körök figyelmét, 
hogy e kétségtelenül fontos kérdést oly módon ju ttas
sák dűlőre, hogy a kvóta szerinti részt feltétlenül 
megkapjuk.

E csoportba tartozik az ellenség által megszállott 
Magyarország területén lévő anyagok megmentése és 
biztos helyre való felhalmozása.

Sajnos, e helyütt is milliókra menő károsodás 
ért bennünket, A szerbek, cseh-szlovákok, románok, 
noha a fegyverszüneti szerződés másképpen szólott7 
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vonatra rakják a 
kincstári tulajdonokat és se szó, se beszéd, szállítják 
Belgrádba, Prágába, Bukarestbe.

A magyar kormány ez ellen csak tiltakozó sza
vát emelhette fel. Erőszakosságok ellen csak az igaz
ság szavában bizhatunk.

Reméljük, hogy az általános békekonferencián a 
gazdasági kérdések tárgyalásánál erősen szóba fognak 
e dolgok kerülni, — mint bennünket ért sérelmek — 
melyeknek reparálását feltétlenül szükségesnek tartjuk.

A vim vi repellere elv nem alkalmazható többet. 
Most már a háború — de fakto — megszűnt s igy 
ellenségeink érvelése is semmisnek tekintendő, midőn 
ők elpusztított területeikért a győző jogánál fogva igy 
vesznek  kárpótlást.

A második főkérdés a meglevő és megmentett 
javak arányos és igazságos elosztását foglalja 
magában.

E kérdés közelről érinti az iparos- és kereskedő- 
világot. Annyira bonyolult, hogy megoldása nem egy
szerű.

A főelv az, hogy a kisemberek megélhetése le
gyen biztosítva s a háborúban annyira egyoldalúan 
fejlődött hadiipar (minthogy a haditehnika szolgálatá
ban állott) és kereskedelem megszűnésével egészséges 
békeipar és kereskedelem alapjául szolgáljon.

Mindezeket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy 
a kérdéssel összefüggő ügyek keresztülvitele papiron 
igen szépen fest.

Csak azt kérjük, hogy a gyakorlatban a meg
kívánt eréllyel lássanak a kérdések keresztülviteléhez, 
álláspontunkat kellő helyen és időben juttassák érvényre, 
különben úgy járunk, miként Hegedűs Lóránt az 
1918:11. néptörvényről találóan jegyezte meg „Szép, 
szép, csak végrehajihatatlan"

— h z  d r .

HAZAI HÍREK. ^
Kinevezés. Tassonyi Ernő, a budapesti bánya- 

kapitányságnál alkalmazott bányabiztost, a pénzügy
miniszter a jelen állomáshelyén való m eghagyás mellett, 
a VIII. fizetési osztályba főbányabiztossá kinevezte.

Halálozás. Palmer Artur, az állami szénbányák  
központi igazgatóságának főfelügyelője hosszas szen
vedés után január hó 25 én elhunyt.

Magyar Földtani Társulat január 29-én, a Magyar Föld
tani Intézet üléstermében szakülést tartott, melyen előadást 
tartottak 1. Idősb Lóezy  Lajos dr. Az alsó vágvölgyí 
mészkőszirtekről. 2. Sehr éter Zoltán dr. Salgótarján vidé
kének hidrogeológiai viszonyai. 3. Bányai János : Az ara
nyosbányai kontakt területről.
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Uj pérnSk Jyftoökök a kereskedelmi mini sztéri-
I» A kereskedeltoi minisztérium ügykörének és személy

zeti beosztásának: most történt megállapításánál Garami Ernő 
miniszter és M étely  Kálmán államtitkár — a modern kor 
követelményeit kielégítendő — a mérnöki szaktudásnak is 
megfelelő működési kört biztosítanak. Ugyanis az eddigi 
kilenc mérnökszakosztály főnökön kívül még hét mérnököt 
bíztak meg a szakosztály vezetésével és p ed ig : Éltető Ákos 
műszaki főtanácsost (állam építészeti hivatalnok ügyei), 
Kikindai Gyula műszaki főtanácsost (állami közutak fentar- 
tása), Gálik István műszaki főtanácsost (hídépítés), Egan 
Ede főfelügyelőt (hajózás és kereskedelmi tengerészet), 
Maly Ferene dr. miniszteri tanácsost (műszaki gazdasági 
ügyek), Fekete József főigazgatót (iparoktatás) és Magyaríts 
Ágost miniszteri tanácsost (ipari munkásügyek). A gyakor
lati élet követelményeit alaposan ismerő mérnökök teret 
kapnak tehát arra, hogy szaktudásukat az állami szolgálat
ban is a köz javára érvényesíthessék.

Változás a Ganz— Danubius vezetőségében. Az 
ismert munkásmozgalmakkal kapcsolatban aumgar 
fen Henrik vezérigazgató és Kornfeld Móric báró 
vezérigazgató helyettes állásukról lemondottak. Az 
igazgatóság Baumgartent a társaság alelnOkévé vá
lasztotta, vezérigazgatóvá pedig Kandó Kálmán eddigi 
műszaki igazgatót nevezték ki.

Az uj vasúti tarifaemelés. A kereskedelmi minisz
tériumban ujabb 100 százalékos tarifaemelést készí
tenek elő, A magasabb díjszabások rövidesen életbe 
lépnek. A béketarifákhoz viszonyítva az árudijszabás 
230 százalékos emelkedést jelent.

Előléptetés. Felten és Guilleaume kábel , sodrony
os sodronykötélíryár r. t. Luib Kalman főmérnökét és 
Reicbart Géza irodafőnökét cégjegy zésre jogosította fel.

A mezőgazdasági helyzet Az Országos Propaganda 
Bizottság most dolgozta fel a hozz?' beérkezett termés- és 
vetésjelentéseket. Körülbelül 1200 község jelentése alapján 
megállapítja, hogy az őszi munkálatokat 35—40 százalékban 
elvégzik és pedig azért csak ennyit, mert a nagy esőzések 
akadályozták a munka elvégzését. Az esőzések és a fagy 
nélküli hó szomorú következménye az is, hogy az őszinek 
mintegy 30 százalékát pótolni kell. m ert a vetés egy része 
tönkrement. Néhány községtől eltekintve, mindenütt készül
nek a tavaszi munkához. Betakaritatlan termés aránylag 
sokkal kevesebb van, m int azt általában hiszik, mert k ö rü l
belül 12.000 hold cukorrépa és 800 hold burgonya van a 
földben ott, ahonnan jelentés érkezett. A betakarítás leg
nagyobb akadálya az őszi esőzés volt és csak másodsorban 
a  magas mitnkabérkövetelés, ahol azonban sok osetben a 
munkaadók a hibásak, akik a 16—20 koronás munkabéreket 
is nagynak tartják. Igon ritka az a faluT ahol tényleg meg 
nem adható m unkabéreket kérnek. A földmivesek — földet 
várva több helyen nem akarnak dolgozni, sokkal

gyakoribb azonban a nagybirtokosok amerikázása. ahol egy
általán nem akarják ki szedetni a term ést a földből még 
munkásosztagokkal sem, igy a Zselénszky-féle ötvenesi, a 
Leopold-íóle buzsáki, a Hámori-féle kürtösi birtokokon, to
vábbá a fácánkerti, a csépai, a kölestengelici W eber és a 
hatvani, szerencsi uradalmakban.

A románok iparfejlesztő programmja Erdélyben. A 
nagyszebeni román kormányzótanács a nagyváradi 
kereskedelmi és iparkamarát felhívta, ho^y sürgősen 
közölje a kamarai kerület összes iparvállalatainak és 
iparosainak jegyzékét Egyúttal kérte annak megjelö
lését, hogy mely gyárakban van üzem csők kenés, vagy 
üzemszünet és mit kellene tenni a gyárak iizembe- 
helye'ése érdekében. Végül jelentést kért a kormány
zótanács az e^yes iparágaknak h jtfvfibcn leendő fej
lesztése kérdésében is. A románok tehát nem is várják 
be a békekonferencia döntését, már lázasan dolgoznak 
végleges berendezkedésükön Erdélyben.

A gyáripar aktuális kérdéséi, A Magyar Gyáriparosok 
Országos Szövetségének igazgatósága Chor in Ferenc dr. 
elnöklete alatt ülést tartott, amelyen Biró Pál dr. szóvá 
tette, hogy a hadügym iniszter lényegesen felemelte a mun
kanélküli segélyeket s az üzemen kívül álló iparvállalatok 
munkásainak kifizetendő úgynevezett szénsegélyeknek 25 
százalékát a vállalatokra hárította át. Az igazgatóság a 
hadügyminiszternél lépéseket tesz aziránt, hogy a jövőben 
hasonló rendeletek kibocsátása előtt a munkásokból és m un
kaadókból paritásos alapon összeállított személyi leszerelési 
tanácsot halgassa meg. Hegedűs Lóránt alelnök beszámolt 
a hadinyereségadó felemelése ügyében a pénzügyminisz
tériumban tartott szakértekezletről és ism ertette a módosí
tott néptörvényjavaslatot, melynek végrehajtását az igazga
tóság a gyáripar jelenlegi súlyos helyzetében keresztülvihe- 
tetlennek, az egész magyar gazdasági életre katasztrofálisnak 
tartja. Tárgyalták ezenkívül a nyolcórai munkaidőre vonat
kozó törvényjavaslatot. Fenyő  Miksa dr. ügyvezető 
igazgató javaslatára a nyolcórai munkaidő behozatala 
ellen — egyes iparágak kivételével — elvileg kifogást nem 
emelnek, szükséges azonban, hogy a nyolcórai munkaidő 
kötelezettsége az összes államok vagy legalább is a volt 
monarkia területén kialakult uj államok között nemzetközi 
szerződéssel nyerjen szabályozást, különben a gyáripar csak 
átmenetileg, a békekötésig járu lhat hozzá a tervezethez. 
Végül az igazgatóság a vasúti forgalom, főleg az áruszállí
tás bajaival foglalkozott.

Cégjegyzési hírek. Esztergom vidéki köszénbánya r, t. 
Geiger Emil igazgatósági tagját töröltette. Worthington 
szivattyugép r. t. Guttenstein  Miksa igazgatósági tagját 
beterjesztette. — Borsódí szénbányák r. t. Rosenthnl Gyula 
tisztviselőjét cégjegyzéssel ruházta fel és Ilusch  Albert 
igazgatósági tagját töröltette. Korbati bazaltbánya r. t. 
Győri Sándor tisztviselőjét cégjegyzési jogosultsággal 
házta fel.

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

BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz.
ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösréz huzal ok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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Országos Fémgazdasági Bizottság. A kereskedelmi 
miniszter rendeletet adott ki, melynek értelmében a 
zár alá vett fémkészletek felett a Műszaki és Elektro
technikai Fémbizottság kebelében megalakított Orszá
gos FéiBu&zdasfei Bizottság rendelkezik s hozzá nyúj
tandók be a fémkészletek felmentésére vagy kiuiala 
sara vonatkozó kérvények. A kereskedelmi minisz
térium rendkívül lassan intézte t i  a fémkiutalási ké
relmeket s most a Fémgazdasági Bizottság feladata 
lösz, hogy permanens és g \o rs  munkájával enyhítsen 
az eddigi nehézkes rendszeren.

A Schlick-gyár és a Kereskedelmi Bank. A Schlick 
—Nicholson gép-, vaggon- és hajógyár r.-t igazgató
sága Heinrich Ferenc elnöklete alatt tartott igazgató- 
sági gyűlésén foglalkozott a nyálban legutóbb lefolyt 
eseményekkel. Az igazgatóság felhatalmazta a végre
hajtó bizottságot arra, hogy amennyiben a gyárvalla- 
lat érdekeit teljesen biztosító megoldás nem volna ke
resztül vihető, rendkívüli közgyűlést hívjon egybe oly 
célból, hogy az a gyár jövőjét illetőleg határozzon. A 
vállalat alkalmazottai azon kívánsággal léptek fel, hogy 
kijelölésük alapján neveztessék ki kereskedelmi és 
műszaki igazgató és hogy a vállalattól távozzék Ju n 
ker Géza, aki hat éven át a Pesti M agy-r Kereske
delmi Bank delegálása alapján a részvénytársaság kon
szolidálásában közreműködött. A Kereskedelmi Bank,
— mint a főhitelezők egyike — a vállalat belső ügyei 
tekintetében nem kíván befolyást gyakorolni; ameny- 
nyiben azonban Jünker Géza a vállalattól távozik, 
Heinrich Ferenc elnök és Conrád Ottó igazgatósági 
tag is levonják a konzekvenciát és a legközelebbi köz
gyűlésen uj választást nem fogadnak el.

Bankfúzió Csíkszeredán. A Csíkszeredái takarék- 
pénztár r-t .  és a Központi takarékpénzlár r. t Csík
szeredában, december 2& án tartott rendkívüli köz 
gyűlései kimondották az egyesülést olyan módon, 
hogy a Központi takarékpénztár r.-t. beolvad a 
Csíkszeredái fakarékpéW ár r .-t-b a , amely ezzel kap 
csolatosan 500.000 korona alaptőkéjét 1,000.000 k o
ronára emeli fel.

A jugosziávok és a magyar vasúti forgalom. É rte
sülésünk szerint a jugoszláv kormánytényezők a vas
úti forgalom helyreállitása érdekében tárgyalásokba 
akarnak bocsátkozni Magyarországgal és ez ügyben a 
kereskedelemügyi minisztériumnak konkrét javaslatot 
tettek. A magyar kormány a javaslatok dolgában még 
nem döntött. Megemlítjük, hogy a jugosziávok a bank
jegyek lebélyegzésének időtartamára a Magyarország 
felé irányuló vasúti személyforgalmat teljesen beszün
tették és a teheráruforgalmat is erősen csökkentették.

Postatakarekpénzta* a Kereskedelmi Csarnok 
helyiségéiben. A Postatakarékpénítár üzleti körének 
ujihb kiterjesztése az intézet hivatali helyiségeinek  
kibővítését tette szü k séged é Ezért kénytelenek v o l
tak rekvir^Itatm a Kereskedelmi Csarnok Szabadság  
tér 10 s?ám alatt lévő helységeit. Február 1 töl 
kezdve már itt lesz a Postatakarékpén,tar nem zet
közi osztóivá.

A hajóstársaságok rendelkező jogának korlátozása. A hiva
talos lap kormányrendeletet közölt, amely szerint a m agyar
országi folyam- és tengerhajózási vállalatok a kereskedelmi 
miniszter engedélye nélkül nem adhatják el ingatlanaikat, 
ipari és bányavállalataikat, hajóikat és általában oly vagyon
tárgyukat, amely álló tőkéjükhöz tartozik. A vállalatok szék
helyüket, igazgatóságuk vagy üzemvezetőségük működési 
helyét meg nein változtathatják és Magyarországon szolgáló 
alkalmazottaikat Magyarország területén kívül levő helyre 
át nem helyezhetik. Minden külföldi folyamhajós-vállalat, 
amely Magyarországon rendes hajózási szolgálatot tart fenn, 
köteles itt meghatalmazott képviselőt tartani, aki a vállalat
hoz intézett kormányrendelkezések átvételére jogosult. 
A rendelet megtartását a hajózási kormánybiztos ellenőrzi.

Eisenwerk Boreck und landw. Maschinenfabrik Bran
deis und Eisenschimmel A. G. (Präge) cég alatt 2 400.000 
K alaptőkével uj részvénytársaság alakult Prága bau 
az E. Brandpis-íé^e Zbirow melletti borecki vasöntöde 
és a Franz Eisenschimmel féle raudnitzi mezőgazda
sági gépgyár é- vasöntöde átvételére az Angol osztrák 
bank éti is/e alatt. Az igazgatóság tagjai: Schwarz 
Hugó. Eisenschimmel- L*jos, Rächer György, W iener 
Alfréd, Braudcis Ede és Dub Viktor dr.

Külforg* lmunk Nemet Ausztriával. Az uóbb i  időben 
mind nagyobb számmal érkeznek a külügyminisztérium
hoz, illetve bécsi követségünkhöz magyar cégek be 
ad ványai, melyekben az osztrák hatóságoknál való köz
benjárást kérik az Osztrák kivitel, illetve átviteli enge
délyek megadása vagv lefoglal« áruk kiadás* ügyében. 
Kívánatos volna, ha az érdeleit cégek beadványukhoz 
lehetőleg két-két példányban kiállított mellékletet csa
tolnának, amelyek német nyelven röviden mindent 
összefoglalnának, amit az osztrák hatóságoknak tud- 
ni ok kell, hogy a kellő lépéseket hamar eszközölhessék.

A Hitelbank vidéki pénzintézeti érdekeltsége leg
közelebb ismét kibővül. A bank érdekeltséget vállalt 
az Agrártakarékpénztár r, t. iónevü egri intézetnél, 
mely február 3 án 1.8 millióról 3 millióra emeli fel 
az alaptőkéjét. Az uj részvények felét a Hitelbank 
ves/i at.

Közgyűlések. Január 8 án az Egyesült Gép- és 
Fém árugyar r. t. rendes; — január 10-én a Kavarani 
Mész és Asphal ipar r. t. I. évi: — január 12-én a 
Brassói Cellulosegyár r.-t. 29. évi közgyűlését tartja.

Fuchs és Klein börgyári és kereskedelmi r.-t. cég
ala tta  Fuchs Henrik-féle újpesti bőrgyár és Fuchs é* 
Herzog budapesti bőrbizományos cég átvételére uj 
rész vény társasag alakul Budapesten (VI., Szerecsen 
utca 48.) 2 millió korona alaptőkével (5000 darab 400 
korona névértékű részvény).

A biztosíték állami felügyelet a lá  hetyezése ügyében 
a biztositó intézetek á Bud&pesti Kereskedelmi és Ipar
kamarában értekezletet tartottak. Az értekezleten meg
jelentek akként határoztak, hogy kifogásaikat és ész
revételeiket a kamara egybefoglalja és ezeket a pénz
ügyminisztériumban legközelebb tartandó ankét torán 
elő fogja terjeszteni.

A postatakarékpénztár forgalma decemberben is nagy 
emelkedést mutatott. Úgy a takaréküzletbon, mint a csekk- 
és clearing-üzletben jelentékenyen nagyobb volt a befizetések 
összege, mint a visszafizetéseké. A decemberi forgalom 2891 
millió K volt. a betétek állománya pedig a hónap végén 
1463 millió K.

Zongorák, pianinók,

COC*- '

világhírűek, Ibar*. Busen dór fér 
Koch — Korselt, Stelzhammer, 
Lauberger -GIoss, Stugl, Förs
ter. Rössler, Petro ff, nagy vá
lasztékban vásárolhatók, cserél
hetők, bérelhetők.

Minden néven nevezendő javí
tások, hangolások, körözések, cso
magolások és szállítások elvál 
laltatnair, ó csk a  h an g szerek  
magas áron megvásároltatnak.
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