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Panaszbizottság.
Julius 9-én megjelent számunkban „Panasz- 

bizottság“ cimen irtunk a honvédelmi miniszter 
rendeleteiről, amelyek munkásvédelmi célzatuak és 
most, julius 19-iki kelettel, a hivatalos lap julius 
20-iki számában az itt következő rendelet lát nap
világot :
A m. kir. honvédelmi miniszternek 13 604/1916. ein. 

20/b. sz. rendelete
a hadiszolgáltatásokról szóló 1912: LXVIII. t.-c. 18. § a 
alapján az tizem, folytatására kötelezett vállalatoknál alkal
mazott munkások szolgálati, bér* és munkaviszonyai tárgyá
ban kiadott 18.950/1916. H. M. ein. 20/b. számú rendeletnek 
és az önnek kiegészítése tárgyában kiadott 10.813/1916. H. M. 

.ein. 20,b. szági.u rendeletnek kiegészítéséről és módosításáról.
A hadiszolgáltatásokról szóló 1912 LXVIII. t. c. 

36. §-ában nyert felhatalmazás alapján és a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszterrel, valamint a m. kir. pénz
ügyminiszterrel egyetértőleg a következőket rendelem :

I.
A 18.950/1915. H. M. ein. 20/b. számú rendelet 

V. részében említett panaszbizottság összetétele az 
alábbiak szerint módosul.

A bizottság tagjai':
1. honvédelmi miniszter által kijelölt elnök,
2. a kereskedelemügyi miniszter képviselője,
3. a pénzügyminiszter képviselője,
4. a munkaadók szakképviseletének egy kikül

döttje,
5. a munkások szakszervezetének, szakmabeli 

szervezet* hiányában, az illető vállalat szakmabeli mun
kásainak egy kiküldöttje, ha ' pedig bányamunkás 
panaszáról van 'szó, ezek helyett az illető bánya- 
vállalatnál fennálló társpénztár választmányának a 
munkások által a maguk köréből választott tagjai 
közül esetről esetre meghívandó egy tag.

Népfelkelkelő munkásosztagba tartozó munkások 
panaszukat a vállalathoz kirendelt katonai parancs
noknál terjesztik elő, aki azt haladéktalanul a 
panaszbizottsághoz juttatja. Katonai parancsnok alá 
rendelt más munkások a panaszbizottsághoz intézett 
panaszok előterjesztéséről kötelesek katonai parancs
nokuknak jelentést tenni. A panasz előterjesztésének 
módjára nézve egyébként a 18.950/1915. H. JVL ein. 
20/b. és a 10.813/1916. H. M. ein. 20/b. számú ren
delet irányadó.

A panaszbizottság, ha szükséges, a helyszínén 
jár el. A panaszbizottság a hatáskörébe utalt ügyek
ben, ha á békés kiegyenlítés nem sikerül, késedelem 
nélkül .végérvényesen határoz.
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Ha a jelen rendelet hatálya alá tartozó oly mun
kás panaszáról van szó, aki kincstári gyáripari üzem
ben teljesít szolgálatot, a panaszt, panaszbizottsági 
eljárás nélkül, az ügyköre szerint érdekelt miniszter
hez kell döntés végett felterjeszteni.

II.
Amennyiben a jelen rendelet máskép nem ren

delkezik, a 18.950/1915. H. M. ein. 20/b. számú 
rendelet és az ezt kiegészítő rendeletek érintetlenül 
maradnak.

III.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe.
Területi hatályára és végrehajtására nézve a 

18 950/1915. H. M. ein. 20/b. számú rendelet VI. ré
szében foglalt rendelkezések irányadók.

Budapest, 1916. évi julius hó 19-én.
Báró Hazai Samu s. k.,

m. kir. honvédelmi miniszter.

Julius 9*én szószerint hoztuk a honvédelmi mi
niszter rendeletét, amely junius 12-én kelt. Helye
seltük a miniszteri rendeletet, hangsúlyoztuk, hogy a 
rendelet helyénvaló és felhívtuk az érdekelt szak
körök figyelmét arra, hogy saját indíttatásukból, is 
cselekedjenek, mert elégtelennek fog bizonyulni az 
éppen kiadott miniszteri rendelkezés és utaltunk arra, 
mit cselekedjenek.

Nem természetünk a hivalkodás és nem mond-' 
juk azt, hogy ez a most citált ujabb rendelet fel
szólalásunk eredménye, csak éppen rámutatunk arra, 
hogy julius 9-iki cikkünk után kelt ez a mély belá
tásra valló intézkedés.

Belátást és méltánylást sürgettünk. Szavainkat a 
Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületéhez in
téztük azzal a komolysággal, amely az ügyhöz méltó 
és amely lapunk elismert nívójának megfelel.

Csodálatosképpen süket fülekre találtunk ennél 
az egyesületnél, ámde egyszerre három minisztérium: 
a honvédelmi, kereskedelmi és a pénzügyminiszterek 
megértették, mit kiván a helyzet és a munkásnép 
megnyugtatása.

Úgy hisszük, hogy az áldatlan és kimondhatat
lan károkat okozó munkásmozgolódás ezzel a meg
nyugtató rendelettel a háboru tartamára megszűnt. 
A munkások bizonyára bele fognak nyugodni ábba> 
hogy a „Panaszbizottság“ összetétele szerint az
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ország közigazgatásának csúcsát jelentő miniszterek, 
egyszerre három miniszternek képviselőjéből álljon s 
ebben a bizottságban ők épp úgy egy kiküldöttel 
képviseltessenek, mint a munkaadók szakképviselete. 
Persze a bányamunkások tekintetében a társládai 
választmányi tag.

Nagyon helyes intézkedés az is, hogy a katonai 
parancsnoknál tétetik a panasz, aki persze katonai 
fegyelem alatt cselekszik s helyes, hogy erre paran- 
csolólag van előírva a „haladéktalan" intézkedés. 
Még helyesebb az, hogy az egész panaszbizottság a 
helyszínén is eljár s „végérvényesen“ minden kése
delem nélkül határoz.

Az, hogy kincstári üzemekben az érdekelt mi
niszter dönt, mindenképp érthető intézkedés. Az ál
lami szénbányaüzemek munkásaira csak „átragadt“ 
a mozgalom és jobbadán csak szolidaritásból kap
csolódtak bele a mozgalomba.

Mi hisszük és reméljük, hogy az érdekeltek is 
okultak a bajokon és ezzel a munkáskérdés a háború 
tartamára megoldottnak tekinthető. De erről az intéz
kedésről minden elismerésünk mellett azt lehet mon
dani, hogy egy hibája mégis csak van, hogy nem 
korábban jött. — Debuisset pridem.

^  HAZAI HÍREK. ^
Halálozás. Fekete Lajos miniszteri tanácsos, nyu£. 

főiskolai tanár, stb. junius 29 én rövid szenvedes 
után végelgyengülésben Selmecbányán elhunyt.

A Magyar Ágyugyár. Ha van alkotás, amely talpra
esett és helyénvaló volt, s amelyet igazán a 12-ik 
órában létesítettek, ez a győri Magyar Ágyugyár. 
Éppen a háború kitörésekor jutott a megvalósulás 
stádiumába s azok, akiket az élére állítottak, bizony
bizony felgyürkőztek, hogy a gyár teljesítőképességét 
még a háborúban biztosítsák és miközben gyártanak, 
magát a gyárat is fejlesszék. A fejlesztés szemünk 
előtt történt, s elhatározták, hogy alaptőkéjét 26 mil
lióra emelik s ez mindenesetre méltánylandó elhatá 
rozás akkor, amikor egy újonnan keletkezett gyárnál 
egészen természetes jelenséggel, ypszteség kimutatá
sával állunk szemben. A vadonatúj ágyugyár ugyanis 
egy, a befektetett alaptőkéhez viszonyítva egyáltalán 
jelentéktelen százezer koronányi veszteséget mutat ki 
mérlegében s dacára ennek — a monarchia mostani 
létét s nem létét eldöntő háborúban — vannak 
hazafiak, akik áldozatkészséggel befektetnek ujabb és 
ujabb tőkéket, hogy ágyút öntsenek s a hadsereg 
harcképességét állandóan fentartsák. Igaz, hogy ez 
a befektetés egyben éppen a háborúnál fogva nem 
„lesz" céltalan és hiú befektetés. De azok a köz
gazdászok, akik a mérlegekben piszkálni szeretnek, 
ez egyszer rossz helyen tapogatództak. Az a bizalom, 
amely az ágyugyár irányában mutatkozik, úgy véljük, 
annak a szolid és nyugodt üzletvezetési módnak is 
tudható be, amely az ágyugyár vezetőségének két
ségkívül a természetében látszik lenni. Elnöke nagy- 
sötétági Hoffmann Hugó, akit a monarchiában szél-

tében-hosszában mint a legbecsületesebb katonát 
ismernek, egyénisége bélyegét nyomta az Ágyugyár 
institutiójára. A legtökéletesebb modern ágyú meg- 
szerkesztője, báró Skoda pedig részben a geniali- 
tását, a gyártás tekintetében való tapasztalatait és 
pénzét is vitte abba, hogy Magyarországnak „jó“ 
versenyképes ágyugyára legyen. És ez meg van. 
Hallgasson hát el a kicsinyeskedő kritika, ez az 
ágyugyár mintaszerű, helyét megállja s nekünk, 
magyaroknak, mindenesetre örülnünk kell, hogy 
létezik.

A Kovalföldmüvek r.-t. szurdokpüspökii kovaföld- 
gyárán  kivül ju liu s 1-én üzembe helyezte a legm oder
nebbül berendezett gyöngyöspatai te lepét is. A gyár
10 millió drb szigetelő és válaszfallemez előállítására 
van berendezve. 80—100 m unkást foglalkoztat és az 
üzeméhez szükséges nyers kovaföldet úgy , m int a 
szurdokpüspökii telep, a tá rsaság  sajá t bányáiból nyeri. 
A tá rsaság  mind a két gyártelepén , illetőleg bányáiban , 
nyers és őrölt kovaföldön kivül égetett könnyű szige
telő és hangfogó fali téglákat, válaszfal- és szigetelő- 
lemezeket, csőburkolati célokra, vasbeton-m enyezetek- 
hez való betétköveket, padozat-alátétlem ezeket stb. 
termel. G yártm ányai megbízható hőszigetelők ós h an g 
tompítók, igen csekély sú ly  mellett rendkívül sz ilá rd 
sággal bírnak, abszolút tüzbiztosak, jól lehet szegezni 
vagy csavarral m egerősíteni, m ert a faragást, vésést, 
fürészelést állják és akárm ilyen kötő íny  aggal jó l 
falazhatók. A  társaság  bőven el van látva m egren
delésekkel, főleg állami szám lára.

A rézipar fejlődése Bajorországban. M ár adtunk h iit 
arról, hogy M ünchenben a  K rupp-gyár állít fel n agy 
szabású rézkohót s müvet s máris arról adhatunk hirt, 
hogy újabban N ürnbergben hasonló céllal alakult vá lalat, 
melyben a B ayerischer V ereinsbank, a  W aserm ann-bauk- 
ház s a H irsch K upfer u. M essing-W ek vesznek íész t, 
hogy a N eum ayer-féle kisebb műből versenyképes 
nagy  g yára t létesítsenek. Ez alapítás je lentősége abban 
csucsorodik ki, hogy a nagy  H irsch cég a háború 
alatt bevált N eum ayer-féle g y ára t segíti nagyobb tőke
erőhöz.

Cégjegyzési hír. E gyesült tégla- és cem entgyár r.-t. 
Schw&rcz Mór cégjegyzési jogosultságát bejegyeztette.

FelsSsziléziai koksz Magyarországé*. Berlini jelentés szerint 
a koksz iránt az elmúlt hónapban igen élénk volt az érdek
lődés ; cukorgyárak, burgonyaszáritók és egyéb mezőgazda- 
sági üzemek igyekeznek kokazszükségletüket minél gyor
sabban fedezni. Magyarországból és Ausztriából is élénk az 
érdeklődés. A semleges országokból szintén jelentékeny 
megrendelés érkezik. Úgyszintén nagyon keresik a mellék
terményeket is, miután a kénsavas ammóniáknak, mint mű
trágyának a felhasználására a mezőgazdaság a megelőző 
mértéken felül van most ráutalva. A kátrány ős kátrány- 
termények ára igen szilárd.

Berlin város szénellátása. Lapunk német részében 
szószerint közreadunk egy nekünk beküldött közle 
ményt, mely hírül adja, hogy a berlini szénkereske
dők egyesülete mint r.-t. nem kevesebb üzemi feles
leggel zárta 1915— 16. évi üzletévét, mint 863.177 
márkával, holott az előző évben éppen egy negyed 
millióval kevesebbet keresett. Ha egy pillanatra ösz- 
szehasonlitjuk a berlini szénkereskedelmet Budapesté
vel, látnivaló, hogy a budapesti szénkereskedők hason
líthatatlanul jobban dolgoznak, mint a németek. 
Berlin lélekszámát, igazi világvárosi mivoltát, a mienk
hez képest bátran szédületesnek mondható iparát 
véve számba, mi az, mikor az egész szénüzlet még 
csak 1 millió márkát se hoz a kereskedőknek együtt



1916 julius 23. (26 szám.) A K Á N Y A 3

véve? Persze Berlin város képviselőtestületében nin 
csenek szénkereskedők. Érdekes, hogy a jelentés sze 
rint Nagy-Berlinben is súlyos nehézségeket és gon
dokat okozott a szükséges égőanyagoknak felhozatala 
Az 1915-iki szárazság viziutak kihasználásának lehe
tőségét csökkentette. Volt.idő, mikor attól tartottak, 
hogy nem tudják ellátni kokszszal Berlint. Konstatálja 
a jelentés, hogy a normális viszonyok helyreálltáig a 
berlini szénpiac helyzetének iniképeni alakulásáról 
képtelenség biztos képet nyerni

UJ műtrágyagyár Németországban. A felsőszilóziai kokszmü 
és kémiai gyár Stettinben nagy kémiai gyárat létesít, molv 
tőképpen műtrágya (szuperfoszfát) előállításával fog foglal
kozni. A felsősziléziai kokszmü nincs köz vetetlenül érd ököl ve 
a vállalkozásnál, közvetve azonban igen, még pedig a Kocthon- 
féle társaság utján. Ez a társaság ugyanis, amely főrész
vényese az uj gyárnak, 1914 ben a felsősziléziai kokszmü- 
voknek engedte át a Kocthten félc részvények majoritását.

A petróleum helyzete a világpiacon. N yerso la jterm e-  
lés Galíciában, A, galiciai petróleum iparban élénk üz
leti élet folyik. Á llandóan nagy  az érdeklődés ottani 
bányaterületek irán t s szinte nap-nap után keletkeznek 
ujabb alapítások. Eltekintve attól, hogy a nyersolaj- 
térmelők finomítóinak egyesülését is csak most vezet
ték be a kereskedelm i cégjegyzékbe, egy  nagyobb 
ném et finomitó éppen a napokban szerzett meg 4 és 
fél millió koronáért. Az elszállítást nagyszerűen m eg
oldották s a nyersolaj ára  jelenleg 19'20 K. Nem m in
den érdek nélkül való az a. hír se, hogy küszöbön áll 
a galiciai nyersolajterm elők kényszerszindikátusa tény
kedésének elkezdése is.

A  rom án petro leum ipar  háborús fejlődéséről m ár 
irtunk néhányszor s kiáltó szám okkal jellem eztük hal
latlan lendületét. ím e néhány adalék ism ét Az A stra 
Romána alaptőkéje 60 millió lei, egy  lói kb. egy frank, 
vagyis ^eveaefebmifít égy korona békeidőben’ de most 
m agasan  a  korona-érték felett á l l ; ez a  60 milliós alap
tőke most 32 és fél millió lei hasznot hozott eg y  év 
allatt. Ez persze bruttó haszon. Ámde a tiszta haszon 
se kevesebb, mint 24 millió, ami a  szintén háborús 
előző évi tiszta nyereséget 9 millióval múlja felül. A 
Rom ana America szintén egy román petróleum ipari 
érdekeltség, 25 milliós alaptőke mellett 15 milliós nye
reséget számol el. Az egészen kicsi Saturn novü 4 
milliós alaptőkéjű társaság  alaptőkéjének felét, 2 millió 
leit keresett egy év alatt.

A z  orosz petróteum piac  se m utat valami elszomo
rító k£pet. A bakui nafta-társaság  9 millió rubeles 
nyereségre tett szert a lefolyt évben s  részvényenként 
60 riibeles osztalékot fizet. Ú jabban az orosz nafti- 
iparnak fényes perspektívát nyit az orosz vasutak 
Csődnek mondható szállítás-képtelensége. E lhatározott

dolog, hogy nyáron ezentúl a  viziutak felhasználásával 
az északi vidékeket nyersolajjal fogják ellátni s ezen- 
tul a  szenet naftatüzeléssel váltják fel. Része van eb 
ben bizonyára a lengyol szénvidékek elvesztésének is. 
A nyersolaj á ra  51-ről 59 és fél kopekre szökött pudon- 
ként s a bakui term elés m ennyisége februárról m ár
ciusra 4 millió púddal 34 és fél millióra emelkedett.

A z am erikai petró lcuw piac  expansiv erejét mutatja 
az a körülm ény is, hogy a nálunk is ism ert Standard
Oil Oo megszerezte újabban a syriai pelróleum terüle- 
teket is korm ánykoncessió utján, m inekutána az ottani 
El Mokrin melletti fúrásokat, melyekről ogyébként mi 
már több ízben irtunk, a háboru miatt beszüntették. 
A Standard se panaszkodhatik  ros^z üzletm enet híján,
25 millió dolláros nyereséget ért el, 75 millió alaptŐko 
mellett.

A m a g ya r  és osztrák pcttó leu m i/yá ra k  tudva
lévőén egyre élesebb harcot folytatnak a drohobici 
kincstári finomitó ellon, az osztrák közm unkaügyi 
m inisztérium azonban szilárdan védi a közönség cs 
vele együtt a kincstár érdekét. Sikerült az érdekelt
ségnek kivinnio azt, hogy a drohobici állami finomitó 
az eddigi 2700—2800 ciszterna helyett csak 1150 cisz
ternát dolgoz föl havon kint és a term elésnek csak 40 
százalékát foglalja le. Ez az engedékenység fölhábori- 
totta a finom itógyárakat és a legmegokolatlriiiabb kéré
sekkel álltak elő az osztrák közm unkaügyi minisz
térium m al szem ben. Az állami verseny teljes kiküszö
bölését szeretnék elérni, azonfelül a kincstári íiiiomitó- 
pyárnak  szállított nyersolaj á rá t is szeretnék felemel
tetni, Örvendetes, hogy az osztrák korm ány a nyomás 
alatt nem pubult meg és folytatja a közönség érdeké
nek a  megvédését, ami abban i'8 nyilvánul, hogy a 
petróleum- és a benzinterm elésnél nyert melléktermé- 
nyékét saját üzemben akarja feldolgozni. Ebből a cé l
ból 800.000 korona tőkével önálló állami gyárüzem et 
fognak létesíteni.

Az Oberachleslsohe. A nálunk is erősen érdekelt 
Oberschlesische Eisenba''nedarfgesellschafc — mint ezt 
nekünk berlini levelezőnk jelenti — Breslauban m eg
tartotta rendkívüli közgyűlését, melyen elhatározta, 
hogy egy korábbi közgyűlési határozatához képest 
m egvásárolt 1 millió névértékű saját vállalati részvényt 
áruba bocsájt a Jachm an féle vállalatnak. Az elnök a 
részvényoseknek arról is felvilágositást adott, ho^y a 
müvek még békés szállításokkal is jó vannak foglal
koztatva, am ennyiben az összes m egrendelések 60 
millió m árkát képviselnek s igy az idén 100 milliós 
forgalom elérése biztosnak lá ’szik.

A német káliipar válsága. N agyon súlyos helyzetben 
van a ném et kálibányászat, am ely évenként csaknem 
200 millió m árkát jövedelmezett. Két év alatt nem 
kevesebb, mint 100 millióval csökkent a német káli
term elés, ami bizonyára oly hallatlan mértékű vissza
esés, am ely a legkom olyabban foglalkoztatja az összes

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

BUDAPEST, I«, Budafoki-ut 13&33. hrsz. w-«, w-12,«0̂ »-*,
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Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
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ném et birodalmi érdek s korm ányköröket. N em csak a 
m unkáshiány s a forgalmi korlátozások okozói e ba j
nak, m égc ak nem is a kiviteli tilalom. Sokkal inkább 
a kálibányászat oly törvényhozási szabályozásai, amely 
az aknam üvelés tekintetében olyan szigorító intézke
déseket léptetett életbe, hogy bjztos rom lását idézné 
ölő ennek a virágzó iparágnak. É ppen  ezért elhatáro
zott dolog, hogy uj kálitörvényt létesítenek.

Mérlegek, A  magyar ruggyantaárugyúr r.-t. tiszta nyere
sége 1,920.027‘07 K (tavaly 1,538.456'72), amelyen fölül még 
az 1914. évből eredő nyereség-áthozat, 667.901'52 K áll ren
delkezésére. A vállalat megengedett legmagasabb osztalékot:
33 K-át (16V2°/o) fizet, a fennmaradó nyereségből a rendes 
tartalékalap növelésére ugyancsak 750.000 K-t fog fordítani, 
úgy hogy ezen két tartalékalap az uj kibocsátás által 
6,Of.O.OOO K-ra emelt alaptőkének teljes magasságát fogja el
érni, a maradványt: 53.425 89 K-t uj számlára viszik át.

A  Borsodi acél- és acélszerszámgyár r.-t. 1915-ben 
965.100 K alaptőke mellett mérlegét 22.829 K veszteséggel 
zárta, mig 1914-ben 2594 K volt a vesztesége, ami mellett 
a 710.200 K (az előző évben 690.166 K) értékkel beállított 
kohó- és gyárteleppel szemben az értékcsökkenési alap 
mindössze 44.064 (20.054) K.

.á Bantlin-féle vegyi gyárak r.-t. 1915. évi nyeresége
175.112 K, amit a múlt évi nyereaég-áthozat (65.603 K) nö
vel. A bőséges tartalékkal rendelkező vállalat 10.506 K-t 
fordit igazgatósági jutalékokra. A fennmaradó 120.000 K-ból 
pedig részvényenlcint 30 K (6n/o-os osztalékot) űzet.

A  Hydroxigéngyár r.-t. 1915. évi mérlegében kitüntetett 
nyereség a múlt évi áthozattal (3134 K) együtt 59.204 K-ra 
rúg. Az osztalék 5°/o.

A  M átrai Antal és társa r.-t. 2305 K nyereséget mutat 
ki a lefolyt üzletévben, 450.000 K részvénytőke mellett.

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Eine neue chemische Fabrik in Stettin. Di
Oberschlesischen Kokswerke und Chemischen Fabri
ken erbauen gegenwärtig in Stettin eine neue che
mische Grossfabrik, die neben anderen chemischen 
Erzeugnissen haupsächlich Düngemittel (Superphos
phat usw.) hersteilen soll. Die Oberschlesischen 
Kokswerke sind finanziell nicht unmittelbar an dem 
Unternehmen beteiligt. Die Oberschlesischen Koks
werke haben bekanntlich Anfang 1914 die Aktien
mehrheit der Karl Koethen Akt-Ges. erworben, die 
ihrerseits in Freiberg i. Sa. und in Greiffenberg 
i. Schl. Superphosphatfabriken sowie im letzteren 
Orte eine Schwefelsäurefabrik vertreibt.

Die Berliner KohlenversorguRg. Vereinigte Berliner Kohlen
händler-Akt.- Ges. erzielte, im Jahre 1915/16 einen Betriebs- 
gewinn von 863.177 M. (613.897 M. in 1914/15). Handlungs- 
Unkosten nahmen 228.335 M (360.Q27), Abschreibungen 
202.241 M. (69.789) in Anspruch. Für Kriegsfürsorge wird 
ein Betrag von 25.419 M. zurückgestellt (—). Es ergibt sich 
ein Ueber6chuss von 174.020 Mark (156.170), wovon nach 
Dotierung des Reservefonds mit 20.000 M. (15.000) und 
Ausschüttung einer Dividende von wieder 7 pCt. ein Betrag 
von 5357 M. (7826) auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
Im Geschäftsbericht schreibt die Verwaltung u. a., - dass 
sich die Preise für Pferde, wie auch für sonstiges Betriebs
inventar und für Futtermittel im letzten Jahre unaufhaltsam 
in steigender Richtung bewogt haben. Da die Preise gegen
über den Friedenspreiseil kaum noch in Vergleich gestellt 
werden können, so machen sich auf die während des Krie
ges in grossem Umfange notwendig gewordenen Anschaf
fungen ganz besondere Abschreibungen notwendig, wenn 
bei Wiederkehr des Friedens die vorhandenen Vermögens
werte mit den Tageswerten in Einklang stehen sollen. Die

Einfuhr der benötigten Brennmaterialien nach Gross-Berlin 
verursachte viele Schwierigkeiten und Sorgen. Durch die 
Trockenheit im Sommer 1915 konten nur verhältnismässig 
geringe Mengen auf dem W asserwege nach Berlin bezogen 
warden. Die Fahrzeuge blieben teilweise wochenlang unter
wegs liegen, um alsdann bei günstigem Wasserstand in 
grossem Umfange zusammen in Berlin einzutreffen, wodurch 
Liegegelder in empfindlichor Hölle unvermeidlich wurden. 
In .nlichcr W eise, wie die Wasserhältnisse auf die Fluss- 
tran.sporte einwirkten, wurden die Bahnlieferungen vielfach 
durch Streckensperren unterbrochen und durch Wagen- 
margel ersehweit. Ueber die Frage der Versorgung Groas- 
Berliu3 mit Kohlen bemerkt die Verwaltung im Geschefts- 
bericht weiter folgendes : Im Herbst 1915 war in den Vcr- 
braucherkreisen von Gross-Berlin die Befürchtung aufgetaucht, 
dass die nötigen Mengen, besonders in Koks, für eine aus- 
reich, nde Versorgung von Gross Berlin mangeln könnten. 
Diese Befürchtung, die von Eingeweihten von Haus aus 
nicht geteilt wurde, erwies sich aber bald als grundlos, 
und die Tatsachen bewiesen, dass ausreichende Mengen für 
die Versorgung von Gross-Berlin zur Verfügung standen. 
Jedenfalls waren wir in der Lage, bei einigermassen recht
zeitiger Bestellung nicht bloss den Bedarf unserer ständigen 
Abnehmer in vollem Umfange zu befriedigen, sondern auch 
an verschiedenen Stellen aushilfsweise einzuspringen, wo 
aus irgendwelchen Ursachen die Versorgung in Gefahr 
zu geraten schien. Solange normale Zustände nicht wiedér- 
kehren, ist eine Voraussage für die weitere Gestaltung der 
Verhältnisse am Berliner Kohlenmarkt immöglich, und 
wir können daher heute dio Entwicklung unseres Ge
schäfts für das laufende Jahr ebensowenig übersehen 
wie im Vorjahre. Allerdings kann auch in diesem Jahre 
kein Zweifel darüber bestehen, dass die Sicherheit für 
eine ausreichende Versorgung in Brennmaterialien von 
Gross-Berlin wenigstens für alle diejenigen Abnehmer 
gegeben ist, die wegen Eindeckung ihres Bedarfs 
rechtzeitig Vorkehrung treffen. Die Aktiven der Bilanz 
zeigen Kassenbestand und Giroguthaben von 222.2S0 M. 
(Kassenbestand i. V. 10.521 M.), Beteiligungen mit 1,280.000 
M. (1,357.054), Aussenstände mit 937.665 M. (1,285.839), 
B etrieb svorsch üsse an Tochtergesellschaften 123.307 M- 
(529.565). Kreditoren stehen unter den Passiven der Bilanz 
mit 1,157.452 M. (1,612.703) verzeichnet.
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