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Földgáz.
Hát valóra válik az álom, az erdélyi dús föld- 

gázkutak végre a nemzeti vagyonosodás és kultura 
javára lesznek. Az a hatalmas terület, mely a közép
korban, az erdélyi fejedelmek korában, előszeretettel 
választatott véres harcok szinteréül az a vízben 
szegény, elsorvadt vidék, a Mezőség kultura alá 
vonatik ismét. Az a terület, melyről rövidlátó és még 
rövidebb eszü gazdák és kormányférfiak lecsapolták 
kristálytiszta, egészséges vizű mély tavakat, amelyek 
azon a helyen a víznek légbeni körforgását lehetővé 
tették s azt a vidéket — amely ina sivár, szegény, 
elsorvadt — egyikévé tették a földkerekség legbujább 
ftóráju vidékeinek. Megint, kultura alá kerül. Nem az 
ekevas kulturája leszen ez, hanem a gyárkéményé. 
Az indusztriális Magyarország képe merül fel lelki 
szemünk előtt, azt hisszük, hogy ezen az elátkozott 
helyen iparvidék fog keletkezni, mintegy jelképezvén 
azt, hogy még az elhagyott vidék is áldásforrássá 
lehet boldog Magyarországon.

Még a vasút is elkerülte a Mezőséget. Kitérítet
ték természetes utjából. Kolozsvár után nagy kerülőt 
tétettek vele, vasúti csomópontot város helyett a 
puszta közelébe telepítettek, pedig legegyenesebb 
útja éppen a Mezőség keresztezése lett volna. Most 
ez az istenverte, elátkozott vidék egyszerre az érdek
lődés előterébe kerül.

Földgázvezetéket kap s ez a földgázvezeték 
valóságos távjelzője egy ujabb s nagyszerű korszak
nak, amely Magyarország felé fogja terelni az ipari 
érdekeltségeknek hatóerőit.

A Kereskedelmi Bank, amely erős kézzel végre 
•a megvalósulás stádiumába juttatja a földgáz évek 
őta vajúdó kérdését, elévülhetetlen érdemet szerez s 
elnökét, Lánczy Leót valóban őszinte elismerés illeti, 
hogy ennek a nagyságában páratlan világháborúnak 
kellős közepében időt szakított, módot ejtett, pénzt szer 
zett ennek a kérdésnek megoldására, amely feladattal 
békés időkben nem tudtak megbirkózni. Hogy a földgáz
kérdés sikerüljön, hogy a koncepció ne legyen meddő 
gondolat, de megvalósuljon, hogy az életbe átülte- 
tődjék, legyen erre gondja minden érdekelt tényező
nek. Nagyon jól tette Telészky János, amikor helyi
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érdekeltségekre nem hederitve, megy előre egy ki
tűzött cél felé: a földgázkérdés feltétlen s kérlelhe
tetlen megoldása elé. Igenis, vaskézzel, erős akarattal 
kellett végre megfogni ezt a kérdést. Elég volt a 
tehetetlen és erőtelen helyi kísérletezésekből! A ma
gyar városok mint fogalom, igen szép és nemes fo
galom ; érdekeiket szivén viseli kivétel nélkül minden 
magyar ember. De a földgázkérdéssel házalni való
ban lealacsonyító s a földgáz kincsét magát csak 
kompromittálni alkalmas lett volna. Ha valaki, akkor 
mi tudjuk legjobban, mit ártott az a sok bányabetyár, 
az a temérdek nagy pipáju és kevés dohányu faiseur 
a magyar bányáknak, aranynak, ezüstnek, réznek, 
ólomnak s legújabban a földgáznak is. Nagyon jól 
tette a pénzügyminiszter, hogy meghallgatva a Ke
reskedelmi Bank komoly előterjesztését, erős kézbe 
leteszi a földgáz jövőjét. Még ha azt mondanók, 
még ha csak banális közmondásokkal akarnók is 
igazolni álláspontunkat, hogy „jobb valamit kezdeni, 
mint semmit” s „jobb késve cselekedni, mint 
soha“ már ezzel is némikép igazoltuk volna fel
fogásunkat; ámde most a háború kellős közepén a 
földgázkérdésnek a városok részéről való megoldá
sáról álmodni sem lehet, mikor minden nemzeti tőke 
a legsúlyosabban van igénybevéve; amikor a társa
dalom minden irányú áldozatkészsége a legvégsőkig 
fokozottan állíttatott be a nemzeti létfentartás köte- 
lességszerü igájába ; mikor az állam végsőkig meg
terhelve, a városok kimerülve és éppen a föld
gáz-koncessziós városok, meg azok is, amelyek csak 
fenik a fogukat a földgázra ezek mind egytől- 
egyig (éppen ezek) hallatlanul rossz gazdálkodás 
következtében számba se jöhetnek, mint olyanok, 
hogy a háború alatt, vagy háború után belátható 
időkön belül erős ké/.zel megragadhatták volna a 
földgáz kérdését.

Álmodozás lett volna tehát, ha a miniszter ebben 
bizakodott volna. S nem kevésbbé lenne álmodozás, 
ha azt himlők, hogy a földgáz-problémáját akár az 
állam is megoldhatta volna a háború befejezése után. 
Az eljövendő béke annyi s oly tengerigényü rendezni 
valót hagy az államra, hogy annak se ideje, se módja 
nem igen lenne a föigázkérdésnek saját hatáskörében 
és eszközeivel való megoldására.



Ez a gyakorlatias elhatározás, ez az elhatározott, 
kemény emberre való kezdeményező;, nagyon helyén
való, nagyon okos lépés. Ezen a megkezdett utón 
haladjon tovább a pénzügyminiszter s bizonyos lehet, 
hogy nem fog botlásra vezetni. A földgáz már pár 
éve van vissza szorítva eredeti fészkébe, az anyaföldbe, 
akár csak az Ezeregyéj szellemóriása a fiaskóba. Egy
szer már kitört, földrengést okozva, de visszaszorí
totta oda pénzügyminiszter vasökle. Most eressze 
ki végre szabad útjára, hogy virágzóvá tegye az or
szágnak azt a mostoha földjét, hogy 'on fel uj 
kincseket, hogy hozzon létre uj pénzforgalmat, hogy 
gazdasági vérkeringésünkben mintegy erős fulyamu 
uj artéria, friss eleven erőt terjesztve hatoljon az 
szág szivéig.

Ércek és kohótermények zsugorítása.
A finom oxydos érceknek és kohólerményoknck 

zsugorítására szolgáló eddigi eljárások, amelyeknél az 
érc, tüzelőanyaggal kevervo, levegőárammal elfuyaiik, 
azon hátránnyal bírnak, hogy a helyi vasoxydnlkép- 
ződés az igen magas hőmérséklet következtében salai 
képződik, mely a kész terményt a következő redukáló 
olvasztó élj árás számára nehezen redukálható vá toszi. 
A zsugorodáskor való salakképződés, továbbá az utolsó 
kénrészek lepürkölését megakadályozz*

Ezen uj eljárásnál ezen hátrányok azáltal küszö- 
böltetnck ki, hogy a zsugorítandó ércből stb. oxygén- 
jének egy i’észe, a zsugorodási hőmérséklet alatt, akna 
kemencében, vagy bonvertekben kivonatik. Az igy 
részben redukált, még nem zsugorított érc ezuián lo 
vegővel elfuvatik, miáltal oxygénfölvétel és hőfejlődé., 
mellett, a hőmérséklet az ércnek összezsugorodásáig 
emelkedik.

Az ily módon zsugorított ércek az összes 
könnyen redukálható vasoxyd alakjában tartalmazzák 
a magas hőmérsékletnél és a zsugorított any< poro
zitásúnál a kén és illó fertő zmén vek utó *szei tel 
jesen eltávoznak.

Az eljárás foganatosítása egyébként a következő 
módon történik :

A szénnek pl. generátorban fejlesztett égési gázai 
az alkalmas, könnyen kiüríthető edényben lévő érc* 
masszán vezettetnek keresztül. Az ércek a forró gázok 
melegét oxydullá ós fémmé való részleges redukció 
mellett, fölveszik. Ha az éreosziop keresztül van he
vítve, ezen forró ércoszlopon levegő fuvatik keresztül, 
miáltal az oxydul és a fém, ismételt hőmérsékletemel
kedés mellett, oxyddá oxidálódnak és összes ülnek, 
Összezsugorodnak, Az ércnek redukciója és újból való 
oxydációja külön edényekben vagy egy és ugyanazon 
edényben történhetik.
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Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tiszteli előfizetőinket, kik
nek előfizetésük lejárt, hogy annak meg
hosszabbításáról gondoskodni szívesked
jenek, nehogy a lap tovább küldésében 
fennakadás történjék.

*£ H A Z A I  H ÍR E K .
Kinevezés. A pénzügyminiszter Waldner Zoltán 

bányagyakornokot a fernezelyi m. kir. kohóhiva
talnál a X. fizetési osztályba segédmérnökké az 
abrudbányai m. kir. -bánya és fémváltó hivatalhoz 
kinevezte.

Az elektromos müvek költségvetése. A fővárosi elek
tromos mii vek igazgatósága előterjesztette a jövő évi 
költségvetés előirányzatát. Ezek szerint az elektromos 
inün;k áramtermelésből elért tulajdonképem üzleti fe
lesleg 4,525.T2ő korona lenne. Ebből az összegtől 
azonban az igazgatóság 648.818 korona beruházást 
tervez. Ebből fedezi a főváros utcáinak kőolaj és elek
tromos közvilágítási költségeit 669.697 korona összeg
gel, íizeti Aáci-uti telepmegváltási és a kelenföldi 
telep építési költségeinek, mint az üzembo fektetett 
tőkének k< latait és törlesztését 2,124.410 koionávai, 

hogy a fővárosnak készpénzben beszolgáltatandó 
elégként 1.100 C00 koronát irányoz elő az igazgató- 

A befektetőit tőke törlesztésén és kamatain kivül 
készpénz és most említett szolgáltatásokkal együtt

2.438.750 koronát nyújt az elektromos mii 
bán fővárosnak. A többlet az 1915. évi eloirány- 

képest 215.8J3 korona.
Tőkeemelés. A Magyar R uggyantáéi ui>\ ár Rcsz- 

r-;n \ társaság igazgatóságának november 24-én taitoit 
ülésében elhatározták, hogy dceember 11 -ere renkivüli 
közgyűlést hívnak össze. Ezen a részvénytőkének
4,500.000 koronáiéi 0,000.000 koronára vdió felemelését 
fogják indítványozni, hogy pénzügyileg- is biztosítsák 
azt a készültséget, amelyhez a vállalatoknak a háború 

normális viszonyok beálltával szüksége lesz. Az 
részvény ek kibocsátása T.I16 elején, a régi részvénye
seknek 1 arányban nyújtandó elővételi jog alapján, 
200 koronás árfolyamon, vagyis névértékben fog meg
történni.

Részvények áremelkedése. A Máv. 300 milliós 
vaggonrendelcsének hírére e héten a vaggongyári 
részvények iránt nagy érdeklődés mutatkozott az 
értékpiacon. Így a Ganz-Danubius részvények, ame
lyek az elmúlt héten négyszáz koronával emelkedtek, 
e héten ujabb jelentős áremelkedést értek el. Emel
kedtek még a Schlich Nicholson és a győri vaggon- 
gyári részvényei is.

Pályázat. A Selm ecbányái m, kir. bányáigazgatóság 
1000 korona lizetés, 400 korona pótlék és 480 korona 
lak pénzzel egy szám tiszti állásra irt ki pályázatot. 
Pályázóktól érettségi vizsga, áliamszámviteltani állam
vizsga kívántatik. Ajánlatok 2 hét ala 't nyújtandók be a 
fenti hivatalhoz

A nagybányai m. kir. bány'aigazgatóság* 800 ko
rona évi segélydijjal javadalmazott bzám gyakornoki 

:iásra iit ki pályázatot. Ajánlatok 2 hét alatt fenti 
igazgatósághoz nyújtandó be.

Pályázat. Hidvasszerkezet. A kereskedelemügyi m. 
kir. minisztérium a Kassa-jablonicui állami közút 
218’0—210’0 km. szakaszán levő 30. szánni 20*0 méter 
szabad nyílású Gáspárka patakhid jelenlegi faíelszer- 
kezetének vasfelszerkezettel való kicserélését engedé
lyezte és igy ezen munkálat biztosítása céljából a nagy - 
szollősi kir. államépitészeti hivatal versenytárgyalást 
fog tarlani. Az ajánlatok december 6-áig küldendők
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be a nagyszöllősi kir. államépitészeti hivatalhoz. 
A vasszerkezetre vonatkozó szerződési minta a nagy
sz ü le i  kir. államépitészeti hivatalnál megtekinthető s 
ugyanott az alépítmény terve 1 korona lefizetés ellené- 
ben megszerezhető Az ajánlatnak tártál mázni ok ke 1 a 
szerkezet ajánlati maximális súlyát 100 kg-kénti 
egységárát, a szállítandó szerkezet vázlatrajzá*, valamint 
a feltételek elfogadására vonatkozó kijelentést. Az aján
lathoz az ajánlott végösszeg 5°/o-áriak megfelelő bánat 
pénznek készpénzben, vagy óvadékképes éi tékpapirok- 
ban történt lefizetését igazoló áliampénztári nyugta 
csatolandó.

A Deutsche Erdöl A. G. — mint értesülünk — 
meghívta az igazgatóságba Szilasl Bélát, a társaság 
osztrák telepeseinek igazgatóját, aki tehát ezentúl a 
berlini központ keretében fog működni.

Cégjegyzési hirek. W eitzer János gép \vaggoiu:yár 
és vasöntöde ívt. Arad) Kertész Fái ‘égjegy zést jo
gosultságát bejegyeztette. M egvár Általános Gép
g yá r r.-t. Szilágyi Arthur Károly dr. ::,s Lakács J ó 
zsef igazgatósági tagjainak cégjegyzési jogosultságát, 
egyben gróf Széchenyi Jenő, Horváth Lipót és 
Jaisovicky  Géza igazgatósági tagjaiknak ebbéli 
ségiik és cégjegyzési jogosultságuknak megszűnését 
bejegyeztette. Jíraycr E. és társa Cég K raycr  Emil 
társtagi minőségének és cégjegyzési jogosultságának 
megszűnését bejegyeztette. {italános Gép- és vüla 
mosségi r .- t . (Budapest, V Báthory-utca 5. s<?.‘) 100.500 
korona alaptőkével alakult a fenti i észvény társaság. A 
vállalat tárgya: Az összes rendszerű világítási cikkek
— benne értve a telefon- és gyengeáramú cikkek el- 
adása — forgalomba hozatala, esetleges szerelések é. 
karbantartások, továbbá ezekhez tartozó törvénycikkek 
részben való előállítása cs .>sszeálliUíáö.

Az összes ezen iparágakhoz szükséges mu 
szerszám- és üzemgépek, valamint egészségügyi, gáz- 
éá vízvezetéki cikkek, valamint mindenfajta mérlegek 
gyártása, előállítása és eladása, bd- külföldi légek 
képviselete és azok cikkeinek forgalomba hozatala. A 
cég vezérigazgatójának K  bor Aladár, igazgatójának 
pedig Láng  Armin lett megválasztva, kiknek ebbéli 
minőségük be is jegyeztetett

S zénszá llítás B udapestre. Az államvasut érte- Lése 
szerint a mult héten vasúton és vizen 128.170 mázsa 
porosz, 16.780 mázsa osztrák és 120.260 mázsí. hazai 
szén éikezett Budapestre.

Közgyűlések. Nem zetközi Gázizzófény r .- t. novew  
le r  29 én tartja meg IV rendes közgyűlését. Mérleg
szám iája Tartozik  Szabadalmi számla 641 830 01 K. 
Értékpapírszámla 634 Söl 96 K. Konstauzi fióktelep- 
számla 1)37.707 2 J- Ív. Adósok számla 133.732 09 K. 
Veözteségszámla 82.473.23 K. Összesen 1,630.124’53 K. 
Követel Részvénytőkeszámla 600.000*— K. Hitelezők 
számla 1.030.12453 K. (Eszesen 1,630.124133 K. 
Veszteség- nyei es^gszámhíjn Tartozik  Szaba
dalmi költségek, fizetések, igazgatási költségek stb. 
22.627*27 K. Leírás szabadalmi számlán 71.258*88 K. 
Összosen 93 886 15 K. Követel Kamatszámla 11.412 92 
K> Veszteséüszi' ml a. 82.473*23 K. Összesen 93.S86 15 K.
— Petr Izzó I. rendes közgyűlését ok-
ober 31 én utotta me£. A vállalat mérlegének főbb 

adatai a kü\ étkezők Tartozik  Szabadalom 80.000-— 
K. Készpénz 1161-49 K. Adósok 4U.640,1S K. Aruk 
45.950 85 K. Összesen 167.76452 K. Követe/ Rész
vénytőke 100 000’— K. Hitelezők 60.731*77 K. Nyere-

7032*75 K. Összesen 167.764 52 K. N yereség- és 
•:zte*ógszé *j-i T artozik: Fizetések, munkabérek, 

adók és költségek 04.507’32 K. Kamatok 6579*85 K. 
Szabadalom-leirás 20 000 — K. Nyereség 7032-75 K. 
Összesen 128.119 92 K. Követel Vruszámla 128.119*92 
K. Összesen 128 119 92 K. November 21-én tartotta 
meg Weit/zer -János vggon- és gépgyár r.-t. Fubry 
..andor elnökletével rendes évi közgyűlését. A köz

gyűlés az igazgatósági jelentést egyhangúlag és hozzá
szólás nélkül elfogadta. A társaság összes hadiköicsön- 
jegy zései háromnegyed millió koronát tettek ki. Az ez 
évi nyerésé- nlt évi 116.393 korona áthozatot be
tudva 40ö.ö-Ü koronára r.ug, amely után ötszázalékos 
osz alékot, vagyis 250.000 koronát fizetnek ki.

Románia nyerso lajterm elése . Románia nyersolajtcrme- 
lése ez év szeptember havában 130.000 tonnát tett ki 
a tavalyi 136.415 tonnával szemben. Ugyannekkor a 
belső fogyasztás, az ipari földolgozás és a kivitel a 
következőképpen alakult Benzinből gyártottak 36 712 
tonnát, folhas2z_ általi 2931 tonnát, világi tóolajat 23.803 
tonnát termeljek, 23.066 tonnát exportáltak és 3416 
tonnát fogyasztottak el, finomítókban földolgoztak 350 
tonnái, ásványolajból 14.690 tonnát gyártottak. 9641 
tonnával exportállak és 4548 kellett a lakosság szük
ségletéhez. Az ár ^általában nem kedelt, a bus- 
tenari ’solajat például 3.75—3.80 lejjel jegyzik 100 
kilónként. Az ásványolaj azonban keresett cikk és 
egyre drágul.

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

BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok , okonitvezetékek, 
♦+«♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
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A gázgyár költségvetése. Ripka Ferenc dr. gázgyári 
vezér/gazgató most terjesztette a tanács elé a gázgyár 
1916. évi költségelőirányzatát. A költségelőirányzatban 
bejelenni a gázgyár, hogy már ez év végén lejár szén- 
szerződése és közvetlenül a háboru kitörése előtt ujabb 
egy évre kötött szerződést. Az uj szerződés szerint 
gázgyár métermázsánkint 12 fillérrel kapja drágább n 
a szenet, mint a régi szerződés szerint kapta, de azért 
a kox <rát nem emeli fel. Az összes termelési költség
11,708 493 korona, 1043% kai nagyobb, mint az idei 
költségelőirányzatban. A termelési költségemelkedését 
a szén árának emelkedése és a nagyobb terme és fo
kozza. A szénáremelkedés figyelmen kivül hagyásával 
a jövő évi előirányzat szerint a termelés 100 köbmé- 
terenkint 15 fiilérrel gazdaságos tbb, mint volt az 1915. 
évi előirányzat szerint. A hadiállapotból kifolyólag a 
jövő évi költségelőirányzatot 1,078.660 korona rendkí
vüli költség terheli. Ebből 360.000 korona a hadipótlék,
50.000 korona a hadbavonult tisztviselők illetménye,
50.000 koronába kerül a gyárak és telepek katonai 
őrizete és 541.100 korona a háborús viszonyok folytán 
beállott anyagdrágulás. A jövő évi költségelőirányzat
ban a kiadás is, a bevétel is, 20,087.753 koronával van 
felvéve. A gázgyár a jövő évi költségelőirányzat sze
rint azonfelül, ,£ogy maga viseli a teljes befektetett 
tőke kamatát és tömlesztését, még részint készpénzben, 
részint ellenőrzés nélkül való szolgáltatásokban és 
vagyon szaporulatban 4,459.792 koronát ad a székesfő
város háztartására.

A Magyar Általános Hitelbank Szerbiában. A h á 
ború előtt a Hitelbanknak nem volt Belgrádban — 
mint ez ismeretes telepe. Miután a meghódított 
szerb területen kedvező alkalom kínálkozik nemcsak a. 
bankszerü, hanem az áruüzletekre is, a Hitelbank el
küldte néhány főtisztviselőjét, köztük Ervin  Kálmán 
igazgatót is, hogy Belgrádban a gazdasági helyzetet 
is tanulmányozzák. Tanulmányú tjükről visszatért tiszt
viselőinek jelentései alapján elhatározta az intézet 
igazgatósága, hogy bank- és áruüzleti tevékenységét 
Szerbiára is kiterjeszti és e célból egyelőre expozitlí
rát létesít Belgrádban.

Petróleumpiacról. A nyersolajpiacon az utóbbi na
pokban némi enyhülés volt tapasztalható, amit ősze- 
függésbe hoztak azzal, hogy az osztrák kormány, 
amely tudvalévőén a nyersolaj termelést lefoglalta, saját 
szükségletének fodözésére egyelőre kisebb menyiségü 
árut vesz igénybe, mint az előbbi hónapokban. A fino
mítók ezidőszerint a régi készletet dolgozzák föl, azon
kívül még annyi uj nyersolajat finomítanak, amennyit 
a hatóság rendelkezésükre bocsát. Feltehető tehát, hogy 
amennyiben a kormány kevesebbet fogyaszt, több áru 
kerül a piacra és nyomást gyakorolhat az árjegyzésre, 
A nyersolaj maximális árának megállapítására vonat
kozóan még folyik a tárgyalás, szakkörökben azt á’lit- 
ják, hogy petróleumért 55—56 koronát fognak meg
állapítani, nyersolajért pedig1 10 koronát, ámbár máig 
még nem tanácskoztak arról, vájjon a nyersolajnak is 
tnax malis ára lesz-e vagy sem.

Gazdák gyűlése. A Zalavármegyei Gazdasági Egye
sületnek Hertelendy  Ferenc elnöklete alatt tartott 
közgyűlésén elhatározták, hogy a rézgálic-igényeket 
összeírják s a szőlővédekezéshez szükséges anyagokat 
ez alapön a jövő évre megszerzik. Az elmúlt évben 
1229 mázsa rézgálicot osztott ki az egyesület 212.617 
korona értékben.
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Rnck und Erste Brunner Maschinenfabrik A.-G.
schliesst ihre Bilanz über das Geschäftsjahr 1914 — 
15 bei einem Aktienkapital von 1,500 000 K mit 
einem Verlust von 76.385 K, gegenüber einem Ge
winn von 31.804 K im Vorjahre.

Deutsche Mineralöl-Industrie Akt-Ges. Wietze 
(Hannover.) In der Generalversammlung wurde der 
Geschäftsbericht 1914—15 genehmigt, die Dividende 
auf (> Pro?.ent festgese'zt und der Verwaltung Entlas
tung erteilt. Mitteilungen über die Aussichten des 
laufenden Geschäftsjahres wurden nicht gemacht, doch 
hörr-n wir aus Kreisen der Verwaltung, dass sich das 
erste Semester 1. J. ungefähr in derselben Weise ent
wickelt hat, wie die entsprechende Vorjahreszeit, so 
dass dio Aktionäre auch für das laufende Geschäfts 
jahr auf ein gleich befriedigendes Ergebnis rechnen 
dürfen.

Krupp A.-G. Die Friedrich Kuipp-A.-G. erzielte im 
abgelaufenen Jahre einen Reingewinn von 864 Mil
lionen Mark gegen 33 9 Millionen Mark im Vorjahre. 
Die Erhöhung des Gewinss entschpricht ungefähr des 
Steigerung des Absatzes um das Zweioinhalbfache. 
Der Gewinn ist erzielt aus einem Aktienkapital von 
215 Millionen Mark, in W irklichket ist aber das wer
bende Kapital natürlich viel höher. Die Dividende 
be'rädt 12 pCt, wie im Vorjahr. In welchem Mass die 
Firma Krupp an der militärischen Kraftleistung Deufsh- 
lands beteiligt ist, ergibt sich daraus, dass im ab- 
gelau feilen Geschäftsjahr die Ablieferungen für 
deutsche Rechnung fast den zwoieinhalbfachen Betrag 
des gesamten Umsatzes von 1913 bis 1914 erreicht 
haben. Die gewaltige Steigerung der Lieferungen für 
deutsche Rechnung während des abgelaufenen Ge
schäftsjahres ist nur dadurch ermöglicht worden, dass 
die Firma schon vorher die W erkstätten für den Aus
landsabsatz geschaffen hatte und diese jetzt in den 
Dienst des eigenen Landes stellen konnte.

Die Petroleumeinfuhr nach Frankreich beziffert sich 
in den ersten Halbjahren von 1914 bezw. 1913 mit 
299.730 Tonnen (1914) bezw. 372.513 Tonnen (1913). 
Es kamen dabei auf die einzelnen Produkte aus den
verschiedenen Ursp r u ngsl ändern folgende Mengen in
Tonnen :

Erdöl Petroleam Benzin Andere
Produkte

Tonnen Tonnen. Tonnen Tonnen

Oesterreich — 24.600 4.574 —
Russland 4.494 50 20.925 30.052
Rumänien 10.421 1.704 20.175 —
Ver. Staaten 24.961. 70 968 35.400 41.068
Andere Länder — 1.102 800 8.935

in Summa:: 39 879 «8.424 81.374 80 055
Gesamteinfuhr
Erstes Halbjahr 1913: 80.309, 98.424, 107.700, 86.080 
Tonnen.

Ausser den obigen Produkten gingen iai ersten 
Halbjahr 1914 noch 3.919 Tonnen Para finn. 64 Tonnen 
Vaselin 29.114 Tonnen Asphalt und 409 Tonnen Ozo* 
kerít ein.
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