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15 %-os osztalék.
Nem sokalljuk azt, hogy a Galizische Karpathen- 

Petróleum A.-G. a lefolyt üzletévre 15%-os osztalé
kot fizethet.

Tudtunkkal ennek a petróleumbányának borys- 
lawi müveiben a legtöbbet pusztított az orosz. Ennek 
a bányának körzetében játszódtak le azok a szomorú 
hadi események, amelyeknek nyoma mindig üszkö- 
södő házak s magukban álló gyárkémények, ehelyütt a 
petróleumkutak elégetett tornyai, egyszóval pusztulás.

És mégis 15% osztalékot fizethet a pontosan 
7,329.530 korona tiszta nyereségből.

Ez egymagában nagyon örvendetes üzleti ered
mény  ̂ V o te a s  különös alkalom kínálkoznék arra, 
hogy a petróleumipar nagyszerű vezetéséért az ország 
közgazdasága érdekében a nyilv.ánosság hálás köszö
netét tolmácsoljuk. Azonban szemléljük meg csak 
közelebbről ezt a 15%-ot.

E vállalat üzleti jelentése maga is konstatálja, 
hogy kevés kivétellel majd mindene az orosz pusz- 
titási düh áldozata lett és „a tavalyi készleteknek 
csak jelentéktelen része maradt meg. Ezekből s az 
újból megindult termelésből kezdték meg újra az 
üzemet“ s bizony hallatlan siker az, ha oly hamar 
ekkora eredményt tudtak produkálni.

Honnan kerekedett ez a hallatlan eredmény? 
Ha kevesebb volt a termelés mennyisége, — ezt 
maga a vállalat konstatálja máshonnan aligha 
került, mint a piacra dobott anyag árának példátlan 
emeléséből. És bizony állapítsuk csak meg azt a száraz 
valóságot tény gyanánt, hogy a háborúban a legnagyobb 
mesterkedés éppen a petróleumfinomitók részéről 
mutatkozott az árdrágítás tekintetében. A petróleum
finomitók — ebben érdemes versenyt folytattak a 
magyarok az- osztrákokkal — pompás eredménnyel 
dolgoztak és sikeresen megnyomorították a fogyasz
tókat. Példátlan árakat csikartak ki a közönségtől, 
de — ime a példa a Galizische Petróleum A.-G. az 
orosz pusztítás dacára is 15%-os osztalékot rázhat 
ki a mellénye zsebéből.

Mennyiyel más az erkölcs ott, ahol veszteni is 
tudnak. Taiatiliiatna az osztrák-magyar petróleumipar 
üzleti ipartól. Van p. o. egy né

met hatalmas papírgyár, a Papyrus A.-G., melynek 
gyártelepei s erdői Keletporoszországban vannak. Olt 
talán alaposabb munkát végeztek az oroszok, mert 
ott nem maradtak „készletek“, amelyből a háborús 
akció kiindulhatott.

A mi gyáraink s iparvállalataink mohósága azon
ban annyira közismert, hogy senkinek se jut eszébe 
egy-két pillanatig megállni az ilyen üzleti jelentések 
mellett. Itt egészen természetesnek találják, hogy a 
fogyasztókat megnyuzzák. Hogy egyszerre eltüntes
sék az olajat s mellékterményeit, azaz el se tüntetik, 
csak kijelentik, hogy nincs, aztán működtetik az 
archimédesi csavart : felcsavarják az árakat addig, 
mig a kormányoknak is borsódzik a hátuk s elvégre 
maximálni kénytelenek, — fájdalom — mindig a 
tűrhetetlen, igen emelt árban. És a „véletlenül meg
maradt készletek“ ezzel a taktikával annyit, vagy tán 
többet is megérnek és behoznak a konyhára, mint 
az előző évnek egész termelése.

Az 1915/16. év petróleum-ellátása emlékezetes 
marad. A magyar és osztrák finomítók s illetve 
bányák rengeteg olajat hoztak be Romániából. A 
spekuláció szinte dühöngött és tombolt ezen a téren 
s mi elmondhatjuk, hogy se a bányák, se a finomí
tók nem fizettek rá erre a spekulációra. A publikum, 
ez az agyongyötört, kizsebelt közönség itta meg 
ennek á zseniális üzleti tevékenységnek is a levét.

„A katonaság és az orosz foglyok állították 
helyre a boryslawi müveket“ — mondja a Galizische 
üzleti jelentése. Meghisszük. A többi elpusztított 
müveket is ezek állították helyre. Sőt a derék had
vezetőség bölcs áldozatkészséggel még hatalmas 
vezetéket is épített az olajszállítás könnyítésére. Ka
tonák és foglyok, akiknek egész ellátása a közt ter
heli, dolgoznak azért, hogy végelemzésben meg
kerüljön a 15%, amiken túl s amikből bőséges 
alkalom van a hadinyereség adókötelezettsége előli 
kitérésre, holott a katonaság elsősorban is az ő 
bőrüket menti.

Rideg a tőke és mi ez esetben sokalljuk a 
15% ot. Sok és hirtelen került meg. Kissé szembe
ötlő módon hamar. Annyira gyorsan, hogy szemet szúr, 
mikor a Galizische üzleti nyeresége 1916-ban 15%.
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^  HAZAI HIREE. ^
A szénbányászat köréWH. A munkásmozgalmak 

után ismét élénk a tevékenység a szénbányászatban. 
Mert, habár nyár közepén vagyunk, a gyárak olyan 
erősen vannak foglalkoztatva a hadiszergyártás s az 
ezzel összefüggő iparok terén, hogy a legnagyobb 
munkakifejtés mellett is és az állandó szénbehozatal 
mellett alig akad mód a felmerült igények kielégíté
sére. A szénárak ehhez képest szilárd irányzatot 
mutatnak.

Tarifakedvezmény a petróleanfiMMnitókjiak. Egymásután 
jelennek meg mostanában a magyar és osztrák petróleum- 
finomitók szenzációs mérlegei, közötte nem egy az alaptőké
hez közeljáró nyereségről számol be. Most pedig hivatalosan 
közzéteszik, hogy a magyarországi petróleumgyáraknak a 
Boriszláv-Tusztanovice állomáson feladott nyersolajszállitmá- 
nyaira julius 15-töl kezdődően 1916 végéig kedvezményes 
tarifát engedelmeznek. A többi között díjkedvezményt élvez 
az Almásfüzitő (Standard Oil)> Brassó, Budapost, Orsóvá 
(Fantóék, Bibar-Szilágyi), Pestszentlőrinc (Fantóék, Bihar* 
Szilágyi), Sátoraljaújhely (Fantóék, Bihar-Szilágyi) és Szat
márnémetibe irányított nyersolaj.

Kiséi letek O'aszorszagban a német Iparcikkek 
pótlására. A turini polgármester kezdeményezésére, 
mint ezt lapunknak Bernből jelentik, a lombardiai 
elektromos müvek egy gyár alapítása végett össze
hivattak. Elsősorban az volt a szándék, hogy bizo
nyos elektrotechnikai cikkek tekintetében a német 
ipar nélkülözhetetlensége ellen valamit tegyenek. 
Teofilo Rossi mérnök terjesztette elő az idevonatkozó 
tervet, azonban az amúgy se igen népes gyülekezet 
nem a  legbiztatóbb eredménnyel zárta le tárgyalásait. 
Kétségtelen pedig, hogy Olaszországban erős törek
vés mutatkozik arra, hogy ezirányban valami történ
jék, azonban az eddigi fáradozásokat nem koronázta 
valami jelentős siker.

Nem újítják meq a német szénszindikátust Egész 
Középeurópában élénk figyelemmel kisérték azokat a 
jelenségeket, amelyek mellett újból létre kellett volna 
jönnie a német szénszindikátusnak. Tudvalevő ugyanis, 
hogy ennek az évnek az elején beható tárgyalások 
folytak áz irányban, hogy a jövő évi március 17 ig 
hosszabbítsák meg a széniroda működését. Meg kel
lett elégedni azzal, hogy most julius 31-ig érvényben 
maradjon a régi megállapodás. Nagyon kevés kilátás 
van arra, hogy — bár ez a határidő nagyon rövid — 
végleges rendezést nyerjen a szindikátus ügye. A mi
niszter ragaszkodik ahhoz az elhatározásához, hogy 
minden erejével egy öt esztendei szindikátust hoz létre 
s  elzárkózik minden átmeneti tervtől. Ehhez képest 
a  széniroda működése is egészen uj irányt kell, hogy 
kapjon. Hogy tovább tárgyalhassanak, a jelenlegi 
állapotokat kitolták a jövő évi március 17-ig s a  
széniroda elad szenet a hatáskörébe utalt szénbányák 
részéről. Közben egyre gyérebben érkeznek be a 
bányákhoz intézett kérdőivek, amelyekkel az ötéves 
szindikátus létesítésének kérdése összefüggött s — 
A Bánya esseni jelentése szerint — julius 31-ig ez a 
kérdés csakugyan nem is lesz tisztázva.

Tulajdonképpen miért folyik a verduni csata?. . .  A ver- 
dun i óriási csatának a bányászat az oka. A V erdun és Metz 
közt elterülő B riey-vidék ugyanis rengeteg  vasércet 
re jt m éhében. Ebből táplálkozik a  két ország  (F rancia- 
é s  N ém etország) vasipara. Fontos a  vas békében és 
háborúban  egyaránt, m ert pl. N ém etország évente 
28 millió tonna vasércet termel, am elyből 21 mil'iót a

Briey-völgyből hoz felszínre. F ranciaország  22 millió 
tonna vasércet term el évente, am elyből 15 milliót a 
B riey-völgyből m ég 1870 óta m egm aradt francia rész 
szolgáltat. A világháborúnak kellett jönnie, hogy az 
egész gazdag Briey-völgy ném et birtokba jusson . 
Luxem burg  kohói ma ugyancsak  N ém etországnak ol
vasztják a 6 millió tonna vasércet, 49 millió tonna vas
érc áll tehát ma N ém etország rendelkezésére, mig 
F ranciaország  m egfosztva vastermelésétől, A nglia és a 
tengerentú l kénye-kedvére van utalva. A  rajnai vas
m űvek 100 tonna vasból 92 tonna acélt gyártanak  s 
igy N ém etország körülbelül 45 millió tonna acéllal 
rendelkezik m uniciógyártás, hajókészités és egyéb 
céljaira. A francia bányászok hivatalos lapja szerint a 
ném et nagyipari szövetségek a  békekötésre vonatko
zólag a birodalmi kancellárhoz a  következő bizalmas 
em lékiratot in téz ték : „Ha a  vas- és acélterm elés 
1914 augusztus hónapja óta nem költöztetett volna 
meg, a háború folytatása lehetetlenség lenne. H a a 
Briey-vÖlgyi müvek üzeme m egzávartatnék, a háborút 
elveszíthetnék.“ V erdun bii tokában a ném etek zavar
talan u rak  lennének, mert az egész B riey  völgye
3 milliárd vasércet rejt magában. A franciák  szerint 
ha V erdunt nem foglalnák el a ném etek, de viszont 
ha a  franciák eljuthatnának Metzig, akkor ők lennének 
u rai a helyzetnek, vége lenne a háborúnak, mert el
vennének a császárság  49 millió vasterm eléséből 
42 millió tonnát, az acélterm eléséből pedig aonak 
8Ao-ed részét, miáltal a ném et háborús m uniciós ipar 
m egbénittatnék.

A Rima nyeresége. A R im am urányi Vasmüvek má
sodik háborús nyeresége se fo* alatta m aradni az 
előzőnek. H ire já r, hogy az 1914. évi 10 és az 1915. 
évi 34 koronával szem ben 38 korona lesz az idei év 
osztaléka. Tavaly 6.8 milliót, az idén 8 milliót fo,* a 
vállalat szétosztani részvényesei közt. Tőzsdei hirek 
szerint ez m eg sem közelíti a  vállalat elm últ évi ke
resetét. H a tekintetbe vesszük, hogy a többi m agyar, 
de még inkább az osztiák  vállalatok is módfeletti erőt 
fejtettek, továbbá hasonlóan áll a helyzet a  nagyném et 
vasiparban, ezek a  szám ok nagyon is érthetőkké vál
nak. Az entente állam ok az am erikai vasipart lendítet
ték  fel, m iként értő l m ár oly kim erítően m egem lékez
tünk. A m odern háború elsősorban a vasiparnak ked 
vez s ennek visszfénye m utatkozik a vasipari vállala
tok mérlegeiben.

A Törd a városi Földgázvezető Részvénytársaság b sren- 
dezése teljesen elkészült. A vállalat moat bocsátotta a 
fogyasztó-közönség rendelkezésére* azt a  szerződést, 
am ely mellett a  gázszolgáltatást vállalja. A belső házi 
vezetéket, a  fütő* és főzőkészüléket és a  m ár meglevő 
kályha- és tüzhely-átalakitást m aga a  vállalat készítteti 
el és a  földgázt a  fogyasztóknak úgy  ad ja át, hogy 
m inden további nehézség nélkül használható legyen.

A beruházás költségét a  fogyasztó viseli, ak i ezt 
6 százalékos kam atozás mellett tízéves amortizációval 
is törlesztheti. A főcsővezeték és a gázm érőig szolgáló 
csatlakozó vezetékek összes beruházó és fentartó költ
sége viszont a  részvénytársaságot terheli. A  fogyasz
tott földgáz árá t köbm éterenkint 10 fillérben állapí
tották meg. Tekintve azonban, hogy a háború alatt a 
gázm érőóra beszerzése akadályba ütközik, a  gázfogyasz
tás diját a  valószínű fogyasztás mértéke alapján átalány
ban állapították meg. E g y  szoba-konyháért a  fogyasztó 
fizet 156 koronát a  fogyasztásért, 48 koronát a  belső 
berendezés törlesztéséért, tehát évenkint Összesen 
204 k o ro n á t; két szoba-konyha u tán  246 koronát, illetve 
60 koronát,' Összesen 306 k o ro n á t; három  szoba után 
330, illetve 78 koronát, évenkint összesen 408 k o ro n á t; .
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ötszobás lakásért 448, illetve 120, összesen 600 koro
nát ; hétszobás lakásért 600, illetve 144, összesen 
744 koronát. A gázkályhával felszerelt fürdőberendezés 
fogyasztásáért évenkint 24 koronát követel külön a tá r
saság . Irodahelyiségekért 90 köbméteren alól 60 koronát, 
m inden további m egkezdett 90 köbm éterért 30 koronát 
kell fizetni. A z átalányösszegek m egállapításánál egy 
szoba gázfogyasztására nézve évenkint 200 napot óa 
naponta hat órai fűtést tételeztek fel, tehát egy  évre 
szobánkin t 60 koronát vettek szám ításba, am ely csszeg- 
bői minden fütőnapra 30 fillér ju t.

Kőzépnémetországban a szénbányászat helyzete csak 
általánosságban m ondható jónak. E ^yes iparokban, 
mint az üveggyártás, meg a.textilipar, a nyersanyagok 
hiánya, mint a  szóda és gyapot, lényegesen csökken
te tte  az üzemet, m iqek folytán a  szénfogyasztás terén 
is visszaesés mutatkozott. Szakasztott ez a  helyzet a 
tég lagyártás terén. (E téren nálunk m ár a  háború k i
tö rése óta ugyanez a helyzet. A szerk .)  Ehhez járu l a 
m unkáshiány, am ely egyre érezhetőbbé válik. A bri- 
kettgyárak  inkább vannak foglalkoztatva.

V iszont egy, Mannheimból érkezett levelünk sze
r in t D élném etországban  semmi zavar nem m utatkozik 
a  szénellátás körül. A R ajna vízállása olyan, hogy a 
folyón való szállitás semmiféle akadályba nem ütközik 
s  a legkülönbözőbb ném et bányavidékekről szállítják 
a  szenet, brikettet a mannheim i kikötőbe. Mégis azon
ban az idén nem látni olyan szénhegyeket itt, m int 
azelőtt. A békeidőbeli iparágak a felhozott barnasze
nek  m integy 80*/o át veszik igénybe, a  különféle koksz- 
fajtákat m ég a  kirakodás közben elhordják. A ruhr- 
vidéki diószén, valamint az anthracit is megleli gazdá 
já t s bizo iy alig várják a kikötőben e szenek érkezését.

Óriási szémzükeéfllet N agyon jó l tudtuk  e m á r  több 
ízben jelentettük is, hogy A ngliában csökkenő irány
zatot m utat a  szénterm elés és szövetségesei is szükiben 
vannak a szénnek. íg y  van ez Spanyolországban is, 
ahol D urham -kokszot használtak m integy 400 ezer 
tonná t. Ezek a müvek alighanem  a  dupláját fogják 
űzetn i sz eddigi áraknak. E g y  átcsem pészett h íradás 
szerin t Cardiffban alig adnak ki szénkiviteli engedélye
ket, m ert alig  van elszállítható szénm ennyiség. Ez 
nagyon szomorú tény O laszországra, amely kerek  fél
millió tonnával kevesebb szenet kapott a  folyó évi 
ja nuártó l m ájusig, mint tavaly ez időben, pedig m ár 
ekkor is hatalm asan visszam ent O laszország szénbevi
tele. H asonló a  kép F ranciaországban és bizony van 
is  ezért m it hallgatn ia szövetségeseitől Angliának.

Magyar Sotoy-mBvek r.-t. Pick Valdemár dr. gyárigaz
gató, továbbá Bethlen Pál gróf, Benes József, ’Herczfeld Al
fréd, W eisz Fülöp és Landau Miksa igazgatók cégjegyzési 
jogosultságukat bejegyeztette.

Téglagyári érdekeltség. A Magyar Bank- és 
Kereskedelmi R.-t. megszerezte az Újlaki téglagyár 
részvényeinek majoritását. Mint halljuk, a Magyar 
Banknak az a terve, hogy téglagyárait egységes rész
vénytársasággá olvassza össze, mert igy kisebb 
üzemi kiadások mellett, gazdaságosabban használ
hatnák ki a gyárak a háborút követő időkben vár
ható nagy építkezési konjunktúrát. A Magyar Bank 
érdekkörébe tartoznak most már az Újlaki, a Kő
bányai gőztéglagyár, amely legutóbb a Budapesti 
tégla- és mészégetőgyárral fuzionált és az István- 
téglagyár.

Vasfogyasztás. Az osztrák vasmüvek forgalma az elmúlt 
juniusban kissé megcsappant, mindenesetre azonban a tavaly 
juniusban elért mértéket meghaladta, de az idei májusi el
szállítással szemközt némi hanyatlást eredményezett. A rúd- 
vas forgalma májusban 530.000, juniusban csak 470.000 má
zsára rúgott Ámde mig májusban 37, juniusban csak 22 
volt a munkanapok száma, amiből az következik, hogy má
jusban állag csak 20.500, juniusban 21.300 mázsa vasat szál
lítottak. A vasmüvek az eddigi legnagyobb forgalmat 1912 
első felében, vagyis közvetetlenül a Balkán-háború kitörése 
előtt booyolitották le, ugyanis 4 2 millió mázsa mindennemű 
vasfélét szállítottak el, az idén azonban az egész vas for
galom eddig 4'4 millió mázsára nőtt.

A belga szén drágítása. A belga szénpiacon — mint 
ezt nekünk Berlinből jelentik — a szénnagykereskedők 
fokozott kereslete nyilvánul meg. A szénbányák augusz
tustól kezdődően tonnánkint 2 frankos árdrágitást ter
veznek. A koksztermelés nem kielégítő, mert a keres
lettel szemben a- készletet majdnem teljesen elhasz
nálták.

A fémipar nyeresége. A D eutsch-L uxem burg ische  
B e rg w e rk sg ese lh ch a tt 5 százalékos osztalékot fizet. 
A  V erein ig te  S tahlw erke, von der C yp tn  valószínűen 
20 százalékot fizet a tavalyi 10 százalékkal szem bon.

Esrópa réz készlete. A Merton & Co. jelentése szerint, 
Európa rézállománya julius 1-én 13.828 tonnát tett ki, mig 
junius 15-én csak 12.000 és május 3L-én 3600 tonnát.

A sziléziai bányaipar balkáni terve. A felsősziléziai 
bányaipar a Balkán államokkal és Törökországgal a 
háború előtt is élénk összeköttetésben volt. A háború 
óta — mint ezt berlini tudósítónk irja -r- még élénkebb 
az összeköttetés és minden törekvés odairányul, hogy  
ezt még inkább növeljék. A felsősziléziai szénipar már 
is feladatául tűzte ki, hogy az angol szenet, amely a 
háború előtt nagy szerepet játszott a Balkán-államok 
szénellátásában, végképpen kiszor.tsa a balkán-piacok
ról. Mostanában, amennyire ez lehetséges, a Balkán- 
államokat és Törökországot elsősorban felsősziléziai 
szénnel látják el és ha a viziutakat kellőképpen ki
használják, akkor az export a jövőben még élén
kebb lesz.

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz. ZZSXlXlZZ
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Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vőrösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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Uj kémiai gyár. Berlini levelezőnk jelenti, hogy 
a felsősziléziai koksz és kémiai gyár Stettinben egy 
uj kémiai nagy-gyárat létesít, amely egyéb vegyiter
mékek mellett főképpen műtrágya-előállítással (super- 
foszfát) foglalkozik. Az említett gyár nem közvetlenül 
érdekelt a vállalkozásban pénzügyileg, hanem köz
vetve, a Karl Koethen r.-1. utján, amelynek részvény
többségét 19Í4 ben megszerezték. Ez a gyár-pedig 
Freibergben és Greiffenbergben már előállít super- 
foszfátot és ezenkívül az utóbbi helyen kénsavat.

A szerbiai bányák kiaknázása. Az osztrák-magyar katonai 
igazgatás Szerbiában jelenleg a következő bányákat tartja 
üzemben: Babé melletti ólombányák, itt naponkint 100 vag- 
gon ólomércet tárnak fel. A bányától Ralja vasuti állomásig 
egy 9 km. hosszú keskenyvágánju vasutat épitettek. Ólmot 
ezenkívül még a Ripanje vidékén Crveni Brego mellett fekvő 
telepeken és Rudnikban is  termelnek.

Vlaskopo'jeban, Belgrád mellett, egy barnaszénbánya 
van katonai üzemben. Itt naponkint 30 vaggon szenet ter
melnek, mely Belgrád város szükségletére fordittalik. A szerb 
vasutabnak szénnel való ellátására most az Ibar völgyében 
Uese mellett kutatnak kőszén utáD. Ha az eredmény ked
vező lesz, úgy egy 46 km. hosszú görpályát Építenek, hogy 
a szenet a rendeltetési helyekro szállíthassák.

A majdanpeki szénbányát, mely a bolgárok által meg
szállott területen fekszik, az osztrák államvasuttársaság tartja 
üzemben. Iit naponkint 3 vaggon tiszta rezet és 2 vaggon 
kénkavicsot termelnek, amely utóbbi robbantószerek gyár
tására szolgál. Ezt az anyagot azelőtt Spanyolországból sze
reztük be. Az osztrák-ma gyár államvasuttársaság tulajdonát 
képezi a rabicai keiülelben levő dobripotoki bánya is, ahol 
most katonai, üzemben antimont termelnek.

Ljuhova, Csacsak és Kraljevo mellett legutóbb chróm 
után kutattak. Az eredmény kedvező. Végül legközelebb 
m egkezdik a malomköveknek a Trsztenik melletti bányák
ból a monarchiába való szállítását. Ezek a malomkövek tel
jesen pótolják a drága francia köveket, amelyeket eddig 
nálunk használtak.

Svájc petróleumbevitele. E gy  im ént m egjelent k i
m utatás szerint, t>mióta a  közgazdasági hivatal á ru 
osztálya petróleum  és benzin behozatalával foglalkozik, 
M agyarországból és A usztriából és a  kettős m onarchián 
á t 10.003 tonna petróleum ot, 2186 tonna benzint, 
3014 tonna benzolt, összesen 1162 ciszterna földolajat 
im portáltak a  svájciak. N ém etországból 803 tonna 
benzint és 800 tonna benzolt, A m erikából 719 tonna 
petróleum ot hozott be Svájc áruosztá 'ya.

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Obersohleslsche Elsenbahnbedarfsgeselhchaft Man
telegraph iert uns aus Berlin : Die in  B reslau abgehal- 
tene ausserordentliche G eneralversam m lung der O ber- 
scolesischen Eisenbahnbedarfs-A ktiengesellschaft b e 
schloss, die auf G rund eines Beschlusses der. Inderen  
G eneralversam m lung inzwischen angekanften nominell 
eine Million M ark A ktien des eigenen U nternehm ens 
änderw eitigt zu verw erten, und zw ar sie auf den E r
w erbspreis für die F abrik  Jachnann  zu einem noch 
zu vereinbarenden K urs in Z ahlung zu geben. D er 
V orsland berichtete dass säm tilehe Abteilungen der 
Gesellschaft auch für Friedenszw ecke mit lohnender 
A rbeit fü r längere Zeit versorg t seien. D er G esam t
auftragsbestand betrage zurzeit 60 Millionen Mark, so 
dass in  diesem Jah re  etw a 100 Millionen M ark Um
satz  erzielt w erden dürften.

Vom englischea Elsenmarkt Dem nahe bevorstehenden 
Birminghamet VierteljahrBmarkt — w ie unserem Blatte ge
meldet wird — stellt man mit Spannung entgegen, weil 
man bei diesem Anlass, wenn nicht früher, die Entscheidung 
der Regierung über die nachgesuchte Bewilligung höherer

Höchstpreise erwartet. Dem Umstande, das die Regierung- 
mit ihrer Entscheidung schon lange gezögert hat, wird 
stellenweise entnommen, dass sie keine Erhöhung zugestc- 
hen werde. Dagegen glauben die Roheisenerzeuger, dasa 
ihre Ansprüche auf höhere Preise wohl begründet seien 
und Anerkennung finden werden. Einstweilen lehnen sie  
Abschlüsse zu den heutigen Höchstpreisen ab. Allenthalben 
sind die Vorräte von Roheisea gering, von Hämatit gleich  
Null, indem die Nachfrage wesentlich grösser ist als die 
Hervorbringung. Infolge des anhaltend steigenden Bedarfs- 
der Regierung ist Stahl knapper geworden denn je. Für 
private Verwendung steht weniger und weniger zur Ver
fügung. Man rechnet jetzt auf etwas grössere Zufuhren von 
amerikanischem halbfertigem Stahl, der aber nur zu sehr 
hohen Preisen erhälilich ist.

Pläne der elektrotechnischen Industrie in Italien.
Der Bürgermeister von Turin — wie uns aus Bern 
gemeldet wird — hat kürzlich eine Anzahl ober
italienischer Fachleute der elektrotechnischen Industrie 
zu einer Besprechung eingeladen, um die Gründung 
einer Fabrik gewisser elektrotechnischer Bedarfs
gegenstände in Turin selbst anzubahnen. Es sind 
mehrere, aber nicht viele Industrielle und Ingenieure 
der Einladung gefolgt, und es trat die Geneigtheit 
zutage, dem Plan Teofilo Rossis näherzutreten. Wie 
es heisst, ist sogar schon ein gewisses Mass von 
Kapital für den natürlich in der Hauptsache gegen 
die deutsche Einfuhr gerichteten Plan gewonnen. 
Es darf aber auch nicht verschwiegen werden, dass 
schon bisher grosse Anstrengungen gemacht wurden, 
jene elektrotechnischen Bedarfsgegenstände aus 
Deutschland zu ersetzen; aber es war ihnen keinerlei 
Erfolg beschieden.

Ríraa-Marányer Eisenwerk »fl esel Isda ft Das Geschäftsjahr
der Rima-Murányer EisenwerksgeseHschaft ist am 30. Juni 
zu Ende gegangen. Die Gesellschaft war während des ganzen 
Jahres voll beschäftigt und hat die höchsten Umsätze erzielt. 
Nach der Verordnung des ungarischen Finanzministeriums 
ist es der Gese lschaft untersagt, mit der Dividende über das 
Höchstmass der dem Kriego vorangegangenen letzten drei 
Jahre hinauszugehen. Die höchste Dividende dieser Periodo 
betrug 38 K oder 19 Prozent. Demgenoäss dürfte die Dividende 
für das Geschäftsjahr 1915/16 gleichfalls mit 38 K vorge
schlagen werden.


