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Magyar Földgáz R.-T.
Magyarország közgazdasági életében jelentős 

momentum a nap, amikor a Magyar Földgáz R.-T. 
megalakul. Nem nagyítunk ezzel, mert ha végig 
tekintünk hazánk közlekedésének, iparának, kereske 
delmének egész fejlődésén, a maga nemében oly 
jelentékeny kezdeményezésnek nem találjuk párját, 
másrészt nincsen Olyan kezdeményezés, amely oly 
tágkörü perspektívát engedne, mint a Magyar Föld 
gáz R.-T.

Mindenekelőtt nyilvánvaló az, hogy e társaság 
;al&!tésával végre megvan egy modern iparfejlesztés 
tárgyi alapfeltétele. Az a mesterséges és palánta- 
szerű iparpártolás, amelyet eddigelé folytatott a 
magyar kereskedelemügyi kormányzat, ha jó volt 
is bizonyos szempontokból és határok között, mégse 
bizonyult annak, aminek szánták. A Magyar Földgáz 
R.-T. gal adva van a természetes iparfejlesztés, 
amely erőltetés, fejtörés nélkül fogja megteremteni a 
hiányzó iparágakat, amivel azt az igazságot akarjuk 
körülbelül kifejezésre juttatni, hogy önként, szükség- 
szerüleg fognak megteremtődni a gyárak és nem 
abból az Ötletből* hogy egyesek kieszelik, mikép 
jussanak állami szubvencióhoz.

Ha egyéb okból nem volna dicséretreméltó a 
Magyar Földgáz R.-T., ebből a szempontból minden
esetre el kell ismerni azok érdemeit, akik közre
munkáltak megteremtésében.

Az ország indusztrializálása oly eminens köz
érdek,, hogy felesleges efölött minden vita. Ha va 
laha, akkor ez a háboru mutatta meg Magyarország 
centrális fekvésétől várható előnyöket és azt, hogy 
mily irányban kell ennek az országnak haladnia. 
Nem elegendő, ha szemünket tisztán és kizárólag 
a többtermelésre irányozzuk. Az agrikultur Magyar- 
országnak bizonyára szebb jövője van, mert fel van 
ismerve fontossága dicső szövetségesünk szemében, 
lesz is éoncf erre bízvást. Azonban helyénvaló, hogy 
a nagy német tőjce felismerte légyen annak fontos

ságát, hogy a balkán- és a keleti piac ellátása 
szempontjából bizonyos iparcikkek már csak fuvar- 
megtakaritás okából is gazdaságosabban itt állítható 
elő és tulajdonképpen nincs kárára a német világ
iparnak, ha a saját tőkéjéből nálunk emelt gyárak 
is exportálnak keletre és igy fuftrikálja a német tőkét.

A M agyaT Földgáz R.-T.-bán szeretnők egy jobb 
kor hajnalát, a megértését látni. Szeretnők, ha meg
látnák és megértenék Németországban, hogy ebben 
a mi szép Magyarországunkban nagy szunnyadó 
energiák vannak, amiket a germán őserő szolgálatá
ban nem árt beállítani. Igaz és nem tagadható, hogy 
nálunk még mindig sok a hiba, nálunk nincs meg 
általában az a szigorúan keresztülvitt alaposság min
den vonalon, mint ami a porosz jellemet karaktén- 
zálja. De sebaj, a magyar tanulékony. Ha a Magyar 
Földgáz Részvénytársaságot sikerül emberekben meg
találni, a maga céltudatos és fáradhatatlan energiájú 
embert, nem lehet kétség afelől, hogy a társaság fel 
fog virágozni.

A Magyar Földgáz R.-T. erdélyi gázkutjai meg 
annyi póknak tűnik fel, amely gázvezetékének háló
zatával akarja befonni Erdély kies vidékeit. Minden 
ilyen csőhálózat megannyi véredény, életet vivő 
artéria, amely abban az országrészbe, amely 1848 
óta az a szükebb Magyarországgal való unió önkén
tes kimondása óta hiába panaszolja el elhanyagol- 
tatását. Idetelepszik a Magyar Földgáz R.-T. és mi 
hisszük, tudjuk és úgy érezzük, hogy nem lehet az 
máskép, mint úgy, hogy a földgáz fel fogja virágoz- 
tatni Erdélyt, s mindenesetre fog változtatni az eddigi 
állapotokon. Mi ezt kívánjuk, mert erősen hisszük, 
hogy a Magyar Földgáz R. T. üdvös alkotás, egyike 
a legüdvösebb alakításoknak, amelyek valaha a szent 
korona országaiban létesültek. Kétszerese az örö
münk azon, hogy ezt a társaságot az általunk egy 
évtizede sürgetve-sürgetett német birodalmi tőke 
teremtette meg.
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HAZAT HÍREK ^
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, /r/Ar- 
előfizetésük e hó végével lejár, /zogy 

űz/ meghosszabbítani szíveskedjenek, 
nehogy a lap további küldésében fenn
akadás történjék.

A Magyar Földgáz R.-T. megalakulása. A M agyar 
Földgáz R.-T. G rünn  Ján o s  dr. m iniszteri tanácsos 
elnöklésével jun ius 20-án tarto tta  m eg a  pénzügy
m inisztérium palotájában alakuló közgyűlését. A tá r
saság  alaptőkéje 27,000.000 korona, am elyből 4.000.000 
korona névértékű részvényt a pénzügym iniszter vesz 
á t a tá rsaságnak  átengedett gázm ezők és e gázm ező
kön m ár korábban eszközölt beruházások fe jéb en ; a 
többi 23,000,000 korona névértékű részvényt a D eutsche 
Bank veze ése alatt álló konzorcium  30°/o os befizetés 
mellett veszi át. E  konzorcium hoz a  következő alapítók 
és főréazvén.vesok ta r to zn ak : D eutsche Bank Berlin, 
Deutsche Petróleum  A. G. Berlin, Pe6ti M agyar K eres
kedelmi Bank, M agyar Á ltalános H itelbauk, M agyar 
Gázizzófény R .-T , M agyar Bank és K ereskedelm i R.-T., 
M agyar A grár és Járadékbank , M agyar Leszám ítoló 
és Pénzváltóbank, W iener Bankverein, Anglo Ö ster
reichische Bank, N ieder-Ö sterreichische Escom pte 
G esellschaft, «Schodnica“ A -G. für Petroleum indusfrie 
W ien, Bank für H andel und Industrie  Berlin, Commerz 
und Disconto B ank Berlin, M itteldeutsche Credit Bank 
Berlin, N ational Bank für D eutschland Berlin, B ank
haus S. H. S tern & Co. F rank fu rt a/M., Bayerische 
Stickstoff W erke A.-G. Berlin.

Az igazgatóság, amelyből a szerződés értelmében az 
elnököt és hat tagot a pénzügyminiszter jelöl ki, a követ
kezőképpen alakult m e g : Elnök Teleky Arthur gróf. Igaz
gatósági tagok: Bethlen József gróf, Bethlen Ödön gróf, 
Dáiiiel Gábor báró, Grünn János dr., Máli Ferenc, Adler 
Vilmos dr. (Wiener Bankverein), Bethlen István gróf, Enyedi 
Béni (Agrár-Bank), Gottstein Károly (Schodnica), Gratz 
Gusztáv dr., Hegedűs Lóránd dr. (Kereskedelmi Bank), 
Horváth Elemér (Hitelbank), Kanitz Jaques (Auer), Keller 
Frigyes (Deutsche Petroleum A.-G.), Kohner Adolf báró, 
Krausz Simon (Magyar Bank), Madarassy-Beck Marcel báró 
(Leszámitolóbank), Pohl Miksa (Deutsche Bank), Neurath 
Lajos (Kreditanstalt), Stauss Emil György (Deutsche Bank) 
és Kémény Ákos báró. Az alapszabályoknak megfelelően 
alkotott végrehajtó-bizottságba az igazgatóságba beválasztotta 
elnökül Stauss Emil Györgyöt, tagokul pedig Pohl Miksát, 
Keller Frigyest és a pénzügyminiszter által kijelölt Teleki 
Artúr grófot és Grün János dr.-t. A vállalat műszaki tevé
kenységének ellenőrzése céljából alkotott műszaki bizottság 
tagjai lettek : Bökh Hugó dr. ^niniszteri tanácsos, elnök, 
Böhm Ferenc bányatanácsos, Bánki Donát, Hermann Miksa 
és Szarvasy Imre műegyetemi tanárok, Cáro Nikodém tanár 
(Berlin) és Müller Adolf (Campina) urak. A felügyelő bizott
ságba beválasztattak: Brakebusch Adolf elnök, Meissner 
Pál, Probstner Alfréd, Montbach Imre báró és Papanek Ernő. 
A társaság ügyvezető igazgatóivá kinevezték Pap Lászlót, 
aki eddig igazgatója volt az Ohrenstein és Koppel, Arthur 
Koppel A.-G. Berlin és Prieker Frigyest, aki a Magyar Kár
páti Petróleum részvénytársaság vezérigazgatója volt. Igaz
gatóhelyettessé kinevezték Fürst Miksa dr.-t, cégjegyzővé 
Kresz Károly dr.-t.

Az igazgatóság  első ü lésében hosszú lejáratú 
földgáz-szolgáltatási szerződést kötött a  H itelbank és a  
K ereskedelm i B ank által alapított M agyar nitrogén 
m üirágyagyár r.-t.-gal, am ely vállalat összes földgáz
szükségle tét a  M agyar Földgáz r.-t-tól kapja. E  földgáz: 
m ennyiség- szolgáltatásához szükséges fúrásokat rész
ben m ár m egkezdték, a  további beruházások pedig 
folyam atban vannak. A vállalat további m unkapro- 

ram ja, am int az a pénzügym iniszterrel kötö tt szerző- 
ésbeu m eg van állapítva, alapos előkészítés alatt áll, 

lényegileg azonban teljes keresztülvitele csak a háború 
utáni időre várható.

A felső-sziléziai szénterületről egy alkalm i levelezőnk 
jelenti, hogy különösen kokszolható szenek irán t nagy  
a  kereslet és ujabb kokszoló-kemencék építése van 
folyam atban. Az u jabb kokszgyárak közül em Jitésre- 
méltó a R udán épült g ró f Ballerstrem  féle kokszgyár, 
amely 14 nappal ezelőtt kezdte meg üzemét és ha a 
term elése m ég kicsiny is ugyan, de már a berlini 
piacon a  F ried läuder és Társa cég foglalkozik a be
vezetésével.

Uj acél- és reszeiögyár Budapesten. A Gróf Csáky 
László prakfalvi vas- és acélgyár r . - t , m int értesülünk, 
Budapesten gyártelepet létesít. P rakía lván  m egm arad 
a tá rsaságnak  vasöntő és szerszám gyártó telepe. Az 
acélgyári üzem et viszont Budapesten, a, körvasút m en
tén építendő uj gyártelepén fogják folytatni. U gyanitt 
a  cég, am elynek testvérvállalata a Schm id t Rudolf és 
tá rsa  cég Bécsben jóhirü  reszelőgyárat ta rt üzemben, 
reszelők g yártására  is be foar rendezkedni. Az uj g y á r
telep nagyságára  nézve tájékozást nyújt az a k ö rü l
m ény, hogy annak  üzemi erejét egy 300 lóerejü gőz
gép fogja szolgáltatni.

A francia szénplao ellátása egyre nehezebbé válik, a 
legnagyobb gondokat okozza a francia kormánynak. Az an
gol kormány junius 1-től kezdve maximálta a Francia- 
országba irányuló szén árát. Kénytelen volt ezzel, mert erre 
a franciák szorították, akik most jobban, mint valaha, rá 
vannak utalva az angol szénre. Ezt a körülményt az angol 
bányák és kikötők éppen eléggé kihasználták. A helyzet 
azért volt súlyos, mert a francia iparnak a havrei, vagy  
más kikötőkben minden tonna szén után 150—200 koronát 
kellett előre deponálni, ami módfeleiti megterhelése volt a 
francia iparnak. (Békében a szón tonnája 25—30 korona volt, 
vagy még kevesebb is.) A francia gyárak a panaszok özönét 
zúdította kormányuk nyakába. Az angol kormány ily körül
mények között számolt a francia igényekkel. Az angol bánya
tulajdonosok hozzájárultak a franciák részére ''szállítandó 
szén árainak meghatározásához. Csak a keresztülvitel mód
jára van még némi nézeteltérés a bányatulajdonosok között 
és követelik azt, hogy Franciaországból láttassanak el 
bányafával.

A Magyar Ólomárugyár, amely a legutóbbi évek
ben több tranzakción ment át, elhatározta, hogy 
alaptőkéjét 500.000 koronáról 1,000.000 koronára 
emeli fel Egyúttal a részvényesek hozzájárulásával 
törzs- és elsőbbségi részvényeit egyenlő névértékű 
uj 200 koronás papírokkal cseréli ki. A művelet 
folytán a törzsrészvényesek az elsőbbségiekkel egyenlő 
joguakká is válnak a legközelebbi nyereség-felosz
tásnál.

A Magyar Ágyugyár r.-t jun ius 6-án tarto tta meg 
tőkeemelő közgyűlését, am elyen határozni kellett, hogy 
az uj tőkéből m ennyit vesz á t a m agyar korm ány és 
m ennyit a  Skoda-K rupp érdekeltség. A közgyűlésről 
tudósítást nem  adtak  ki s így  m ég nem tudhatni, hogy 
a m agyar állam nyereség  részesedésének kulcsánál a  
kívánt változás érvényesült-e ezúttal.

Az Újlaki Tégla- és Mészégető r.-t jun iu s  15-én 
tarto tta  vágvecsei W ellisch  A lfréd elnöklésével 47. ren 
des közgyűlését. M üller  v ezérigazgató 'álta l előterjesz
tett igazgatósági jelentést, mely a háborús éveknek 
az épitésiparra s a  tá rsaság  vállalataira gyakorolt ha
tásáról részletesen beszámol, a  közgyűlés egyhangúan 
vette tudom ásul. Az előző év elővitelével összesen 
307.649 korona veszteségnek uj szám lára való előveze
tésé t határozták  el.

A közgyűlés egyúttal elhatározta, hogy a  részvé
nyeknek 300 korongról 150 koronára lebélyegzése u t
ján  az alaptőkét 6,000.000 koronáról 3,000.000 koronára 
szállítja le ,\k é t-k é t lebélyegzett részvényt 300 korona 
névértékre ism ét összevon, egyben pedig  a  lebélyeg
zés folytán leszálló alaptőkét 10.000 darab  300 korona 
névértékű uj részvény kibocsátásával 6,000.000 koro
n ára újból felemeli. A rég i részvényeseket két-két le
bélyegzett és egybe összevont rég i részvény u tán  egy-
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■egy uj részvényre 340 koronás átvételi áron elővételi 
jo g  illeti meg, melyet jun ius 1 9 ike  és 30-ika közt kell 
gyakorolniok. Az ily módon átvételre nem kerülő rész
vényeknek, a  névértéken felül loendő elhelyezését máris 
biztosították.

Magyarország közgazdasága címen évenként megjelenik 
egy-egy vaskos kötet, amely maholnap forrásmunkává lesz 
mindazok előtt, akik az ország gazdasági életének bármely 
részébe mélyreható bepillantást akarnak vetni. Katona Bé
lának, ennek a jeles közgazdasági írónak, sikerült alkotása 
ez az éves szemle, amelynek összefoglaló irányzata külö
nösen a háborús évekre fontos, és az 1315. évről teljes fog
lalata a múlt esztendő gazdasági eseményeinek. Szerzője 
nagy gonddal tanulmányozta az eseményeknek és az állami 
intézkedéseknek egymásra való hatását s ezekből szűri le 
azokat a tamilságokat, melyekből gazdasági életünk meg
lepő ereje s az állami intézkedések helyessége vagy hely
telensége megítélhető. A huszonkilenc ivre terjedő hatalmas 
munka sorra veszi az állami védőintézkedések, nemzetközi 
események, az Ausztriával közös érdekű ügyek, a kül
kereskedelem, állami pénzügyek, a jegybankok, pénz- és 
hitelügy, biztosítás, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, köz
lekedés és a szociális ügyek terén mindazt, ami nemcsak 
elhatározó befolyással volt az illető ágazat alakulására, hanem 

amelynek csak kis részben is van valami gazdaság-történelmi 
értéke. A gyakorlati élet szempontjából is hasznos kézikönyv 
közli a lefolyt évben kiadott összes kormányrendeleteket és 
részletesen tárgyalja azokat a hatósági intézkedéseket is, 
amelyek az ország háborús gazdasági berendezkedésének 
megismeréséhez okvetlenül szükségesek. Különösen értéke
sek a különböző terhelési ágakra és árucserére vonatkozó 
igen terjedelmes fejezetek, amelyeknek gazdag statisztikai 
anyaga valóban hézagpótlóvá teszi Katona munkáját. Nagyon 
szép a mozőgazdaságra vonatkozó fejezet is, mely a többi 
között a demokratikus birtokpolitika és a többtermelés aktuális 
problémájának megvilágításához szolgáltat igon értékes ada
tokat. Nagy alapossággal vannak feldolgozva a szociális 
-érdekű események is. Közgazrdasági irodalmunknak igazán 
díszére válik Katona munkája. A majd ötszáz oldalas könyv 
minden könyvkereskedésben kapható és ára tiz korona.

Nagy norvég molybdinbányák Telemarkenben. Mint 
értesülünk, azok a m olybdanbányák, am elyeket folyó 
óv április hó elején egy részvénytársaság  580.000 n o r
vég koronáért m egvásárolt, valószinüleg a világ leg
nagyobb molybdänbányái. A vállalat, szám ítása szerint, 
képes lesz a bányákból- naponta 100 tonnát kitermelni. 
A molybdän ára ma 18 norvég korona per kiló, a  h á 
ború  előtt csupán négy korona volt.

Veszteséggel dolgozó vállalatok, a  D élm agyarország i 
hőszénbanya  r.-t., mely a  likvidáló Budapesti B ank
egyesület alapítása, 4 millió alaptőkéjéből az 1915. évi 
m érleg  szerint eddig 1,201.059 K -át vesztett el.

A Sopronvidéki kőszénbánya  r.-t., am elynek
2,600.000 koronára rú g ' az elsőbbségi és törzsrészvény-

tőkéjo a tavalyi veszteségével együtt legutóbbi mérle
gét 455.526 K veszteséggel zárta. A széntermelés 
szám láján 170.477 K bevétel szerepel, amivel szemben 
az összes kiadás 626.000 K  át tesz ki.

A Lang felder V. g é p g y á r  részvénytársaság  
14 millió korona alaptőke mellett az elmúlt esztendő
ben 10.511 K veszteséggel dolgozott.

F rankfurti je lentés szerint a keletgalíciai petróleum 
részvénytársaság:, am ely M annheimban székel, az elmúlt 
két évben szenvedett veszteség cinién 39.480 m árkát 
m utat ki. V eszteségszám lája őzzel együtt 152 651 m ár
kára növekedett.

Téglagyárak fúziója. A Kőbányai Gőztéglagyár 
Társulat Pesten és a Budapesti Tégla- és Mészégető
gyár r. t. igazgatóságai junius 10-én tartott üléseik
ben elhatározták a két vállalat egyesítését.

Eszerint a K őbányai G őztéglagyár 615.000 ko
rona névértékben 3075 darab uj részvényt bocsát ki, 
őzzel kárpótolná a másik vállalat részvényeseit. Az 
óképpen beolvasztandó Tégla- és M észégetőtryár va- 
gvonteher-m érlegének végső összege 3,744.523 koro
nát tesz ki, amib n a részvénytőke 240.000, az elsőbb
ségi tőke 500.000 koronával, a tartalékok 1,775.000 
koronával, a  készletek 189 438 koronával, az adósok 
224.300 koronával szerepelnek. A vállalat legutóbbi 
m érlege 150.560 korona veszteségegyenleggel zárult. 
Ezzel szemben a beolvasztó vállalat mérlöjíszánilájá- 
nak összege 2,733.492 korona, részvénytőkéje 840.000 
korona, ta rtaléka 313.387 korona. A hitelezők itt 297.095 
koronával, az értékpapírok 160.818 koronával és az 
adósok 37.368 koronával szó epeinek. A vállalat leg
utóbbi vesztesébe 29.453 koronát tett ki. A m ennyiben 
az egyesülés meg nem történnék, a Tégla- és Mész
égető uj igazgatóságot és felügyelőbizottságot fog 
választani Itt említjük meg, hogy a K őbányai Gőz- 
tég lagyár telkéből 8000 négyszögölet a Fém- és 
Lám paárugyárnak  adott el a minap, összesen 400 000 
koronáért. Mind a két vállalat a M agyar Bank érdek
körébe tartozik.

A Beocsini Cementgyári Unió r.-t. jun ius 14-én ta r
totta rendes közgyűlését, am ely elfogadta az igazgatóság 
előterjesztését. Az épitŐ tevékenység pangása a háboru 
m ásodik esztendejére is kiterjedvén, a társulati és az 
affiliált gyárak , továbbá a tarsuU ti kőszénbánya s a 
Pétervárad beocsini helyi érdekű vasút üzem üket több
szörösen m egszakítva és csak nagy nehézségek árán 
s korlátolt m értékben voltak képesek fentartani. Ennek 
következtében az üzleti eredm ény természetszerűen 
tetem ei csökkenést mutat. 1915. évi osztalék fejében 
az értékcsökkenési ta rtalék  s a  rondes tartalékalap 
javadalm azása utáu 10 korona osztalékot fizetnek.

Cégjegyzési hirek. ITanzer-féle ólom és ónárug.yár 
címmel Budapesten uj közkereseti társaság alakult 
folyó év m árcius 17-én. — Gaál István reszelőgyár 
r.-t. a  folyó évben elhatározott alapszabálym ódositásait 
bejegyeztette. — B adacsonyi bazaltbánya r.-t. E sz te r - 
h á zy  Miklós herceg, S te ina  József dr., N a p y  Albert

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.

♦

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦ 9
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és N a g y  Em il dr. igazgatósági tag jait bejegyeztette.
— S tauss  tég la m ű vek  r .-t. címmel Pozsonyban uj 
részvény társaság  belétkezett. A  vállalat c é lja : a 
.S tau ss  & Melde" pozsonyi bejegyzett cég, valamint 
S tauss Miksa pozsonyi gyáros g yári vállalatainak ösz- 
szes tartozékaikkal együtt való m egszerzése és további 
üzemben tartása, esetleg további hasonló üzemü gyári 
vállalatok megszerzése, létesítése és üzemben tartása 
és a  gyári üzembe vágó nyersáru , anyagok és gyárt* 
mányok vétele és eladása, végül más ugyané körbe 
vágó vállalatokban való részvétel. A laptőkéje 350 ezer  
korona. — Bélaapátfalvi portland -cem en tgyar  r.*t. 
S p ita lsky  József igazgatósági tag ját bejegyeztette. — 
C sáhy László g r ó f  p ta k fa lv i vns- és acé lgyár r.-t. 
K o n ko ly -T h c^e  Miklós dr. igazgatósági jogosu ltságá
nak m egszűnését bejegyeztette.

A biharmegyei Bauxit társaság, amely a m agyar 
alum inium ércet külföldre szállítja, ezer kilogram m  
dinamit b e sz e rz é s re  kért engedőim et a  közigazgató* 
sági hatóságtól. A robbantó anyag  nagyarányú  vásár
lása az ércterm elés nagy arán jru növelését jelenti.

Mer legek. Az Első erdélyi földgázvezeték r.-t. 3. rendes 
évi közgyűlését május 13-án tartotta meg. A vállalat
1915. évi mérlege a következő eredménnyel zárult: Mérleg. 
Vagyon: Földgázvezetékek 2,158.36679 K, pénztár 153 84 K, 
óvadék 660 K, telkek 679120 K, adósok 2600 66 K, leltár 
176260 K, összesen 2,170335*09 K. Teher: Részvénytőke
1.495.000 K. hitelezők 672.335*09 K, összesen 2,170.335*09 K. 
Nyereség- és veszteségszámla. Tartozik: Kamatok összesen  
30 910*27 K. Követel: Átvitel befektetésekre összesen 30.910*27 K.

A Kaszab-féle csavar- és vasárugyár r,-í.-nak 1915. évi 
mérlege szeiiot 1,260.223 ( +  226.444) K volt a brutto jöve
delme. Ebből költségre 779.286 ( +  47.327) K kellett, érték- 
csökkenési tartalékra 250.000 (-f- 99.848) K-t fordítottak, úgy 
hogy a 10.971 ( +  2835) K áthozattal együtt 241.407 ( - f  82.103) 
K a nyerésig az 1,500.000 K részvényt Őke utón. A társaság 
gyártelepe és berendezése, amire 698.345 K értékcsökkenési 
tartaléka vaD, 1,448.345 K változat an összeggel, az árurak
tár 312.136 (+7635) K-val, az értékpapir 309.777 K-val, a 
követelés 1,326.359 (-J- 814.752) Krval, a tartozás 805 920 
(-f- 643.820) K-val szerepel a  Mafefogbenv

A Teudloff-Dittrich r.-t. 1915 ben 10.281 K nyereségre 
tett szert 2 és fél millió K részvénytőke m ellett

A Tudor aceurmtlaiorgyár r.-t. nyeresége 298.218 K 2 mil
lió K rétfzvénytőke mellett.

A Hazai márványipar r.-t. 1915 ben 800.000 K alaptőke 
mellett 1865 K tiszta nyereséget ért el, az előző évi 1608 
K-val szemben.

A Máriaremetei kőbánya és mészégetőielep r.-t., amely 
]$14-ben alakult 125.000 K alaptőkével. 1915. év végén lezárt 
második mérlegében 40.006 K veszteséget mutat ki, az első 
üzletévbeli 18.035 K veszteséggel szemben.

A  Kissebesi gránitkőbányák r.-t. 1915. évi mérlegét 5813 
K tiszta nyereséggel zárta az előző évi 26.798 K val fzeniben. 
A  társaság épen úgy, mint tavaly, az idén sem fizet oszta
lékot, m ig azelőtt 16 K =  8°/o volt az osztaléka. Az 1 mil
lió K alaptőkéjű társaság hitelezőknek 1,042.362 K-val 
(1914-ben 882*770 K-val) tartozik.

Barlangkutatás A legújabb füzet a következő tartalom
mal jelent m e g : Lenhossék: Elnöki megnyitó. Kadics: A  
Hermán Otló-barlanfr- Hámorban. Bella: A Hermán Ottó- 
barlang régiségei. Ékik:  A Hermán Ottó-barlang faunája. 
Kadics: Titkári jelentés az 1915. évről.

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Preise im eaglisob franzdsisoftea Kotatenverkehr. Am 1. Juni 
treten neue, von der englischen Regierung festgesetzte 
Kohlenpreise für die Kohlenausfuhr nach Frankreich in 
Kraft Die Ursachen, die zu diesem aufsehenerregenden 
Schritt geführt habe«, liegen darin, dass Frankreich jetzt 
in weit stärkerm Masse als sonst auf die englische Kohlen* 
zufuhr angewiesen ist, und dass die englischen Zechen und 
Reeder nicht gesäumt haben, diese Lage kräftig zu ihren 
Gunsten auszunutzen. Jeder französische Verbraucher, 
der diese erhöhten Kohlenpreise und die noch weit 
stärker gesteigerten Frachten zu zahlen hatte, musste für 
die Tonne Kohlen frei Eisenbahnwagen im französischen 
Hafen Preise von über 5 und 8L (100 bis 160 MI) die 
Tonne anlegen, verglichen mit eü em  normalen Friedens*

preis von nur 1L (20 M!) oder weniger. Das bedeutete selbst 
verständlich eine ungeheure Belastung der französischen 
Industrie, die begreiflicherweise mit entsprechenderi Klagen 
an ihre Regierung herantrat, und durch diese Vorstellungen, 
bei der englischen Regierung erheben Um ». Trotfr allödem 
sah sich die englische Regierung genötigt, dé& offenbar 
sehr dringlichen französichen Vorstellungen Rechnung zu  
tragen und Fraokreich einen billigem Kohlenbezug zu* 
zusichem. W as die englischen Zechenbesitzer anbelangt, só 
haben sie sich ebenfalls grundsätzlich mit einer Begrenzung 
des Höchstsatzes der Kohlenpreise für den französichen 
Markt einverstanden erklärt. Meinungsverschiedenheiten mit 
dem englischen Handelsamt bestanden dagegen in bezug 
auf das Ausmass der Prcisermässigungen und die Art ihrer  
Durchführung.

Die Verhandlungen über eine Erneuerung des Rheiniseh- 
westf&lischen Kohlensyndikats. Aus Siegen wird uns 
te leg raph ie rt: Die b isher erfolglosen V erhandlungen 
w egen E rneuerung  des Rheinisch-w estfälischen K ohlen
syndikats sind je tzt in anderer Form  fortgesetzt wor
den. Die S yndikatsleitung fordert die beteiligten Zechen 
auf, E rklärungen darüber abzugeben, ob sie bereit 
sind, einer fünfjährigen V erlängerung der jetzigen 
Syndikatsform  mit W irkung  ab 1. A pril 1917 zuzustim- 
raeo. Die E rk lärungen  sollen bis 15. Ju li abgegeben 
werden. W enn auch m ancherlei Differenzen noch zu  
beseitigen sein werden, so ist dooh schliesslich an 
dem Zustandekom m en des Syndikats auf der Basis 
des erw ähnten V orschlages nicht zu zweifeln, zumal 
die R egierung mit N achdruck darauf h inarbeitet und 
schliesslich w ieder ein Zw angssyndikat in A ussicht 
stellen wird.

Ein Zwangssyndikat in der russischen Naphtalndustrle.
A us Stookholm wird gem eldet, dass um der Preis
treiberei der russischen N aphtugeseilschaften ein Ziel 
zu setzen, arbeitet, russischen  B lättern zufolge, das 
russische H andelsm inisteiium  ein G esetzesprojekt aus, 
das eine V ereinigung säm tlicher russischer Naphta- 
unternehm en zu einem Syndikat vorsieht» Die Regie
ru n g  soll in diesem Syndikat durch  Inspektoren  ver
treten sein, die an  der Feststellung der Höchstpreise» 
teilnehmen. D er Gewinn des Syndikats w ird gleichfalls 
an eine H öchstgrenze gebunden. Die neue O rganisa 
tion ist auch für die Friedenszeit berechnet.

Riesengewinne einer rumänischen Petroleuragesellschaft. Die- 
Astra Romana mit einem Kapital von 60 Millionen Frank 
hat, wie uns aus Bukarest gemeldet wird, bei Abschreibun
gen von über 9 Millionen 24 Millionen Frank Nettonutzen 
erzielt — An der Astra Romana war floeh vor einigen 
Jahren der Schaaffhausen’sche Bankverein beteiligt:
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