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R o m á n i a .
Haboztunk, vájjon leirjuk-e e nevet ? Hiszen 

mi, közgazdasági lap, legfeljebb a közgazda
sági élet perspektíváján keresztül szemlélvén 
a világháborút, a színezést és hangulatkeltést 
a politikai lapokra bízzuk.

De Románia, a szövetséges, a velünk ka
tonai konvenciót kötött álbarát, cserbenhagy 
bennünket, nem istápolja a háborúban két
szeresen 'hiányzó' gazdasági "barátságot, iiem 
segit ki árucikkekben, hanem még karddal is 
ellenünk fordul.

Sic fa fa  tufereI Mennyire előrelátható 
volt ez! Mi megnyugszunk a jő Isten akaratában 
és bízva bizzunk benne, hogy Ö jól intézte 
ezt igy.

Hisz lehetetlenség az, hogy mi veszítsünk. 
Mi, !a becsületesek, mi, akik az isteni tanítá
sokat' az Összes szövetségesek között legjobban 
megszívlelve követtük! Ha veszítenénk, el kel
lene vesztenünk hitünket s akkor — hit nél
kül — nem is érdemes élni se nemzetnek, se 
magyar embernek. Háború előtt és háború alatt 
vígan vándorolt a magyar arany az egykori 
magyar tartományba, Havas-Alföldre, hogy ott 
belőle kardot kovácsoljanak ellenünk, ágyút 
öntsenek és felénk-hozzánk a háború haragos 
fel legeit. Magyar Véreink szolgasorban tízezré
vel éltek ott, kevesen mint vagyonosak. De a 
román petróleumért, benzinérti búzáért és 
nyersterményekért súlyos áfát fizettünk. Fizet
tünk szívesen ■ szükségünk volt rá. Ha meg- 
fizetíett&í Í velünk, jói tették. Az fizet, akinek 
kell véSáSiL Armie r  szövetséges lehetett volna

előzékeny hitelező is, háborúban legalább 
arannyal segíthetett volna a szövetséges, nem
hogy aranyat, amire oly nagy szükség van, 
visz el tőlünk, ha már fegyverrel nem segített. 
Kivitte, elvette Ausztria-Magyarország meg 
Németország aranyát és most, a sors kegyetlen 
iróniájául, a saját aranyunk a háborús bázisa, 
az arany, ami nélkül — mint Montecuccoli 
mondta — nincs háború.

Még az sem esett meg a történelemben, 
hogy népek ellen direkt a saját pénzükön 
viselhessenek háborút. Ez a világháború ezt 
a műfajt is megteremtette Nem válik ember
ségükre azoknak, akik ezt igy eszközölték, de 
bízunk a jó Istenben, hogy nem minket ver 
meg érte.

Mi megyünk előre a becsület, az erkölcs 
és ^  tisztesség szent nevében. Nem eshetünk 
el! Nekünk győznünk kell!

Amikor a háború kitört, megálltak a bankok 
s azt hittük, hogy megáll a gazdasági élet 
vérkeringése, Hogy megáll a vasút, mert nem 
termel szenet a bánya s nem Önti az acélt a 
kohó. Ma nagyobb a bankokra bízott betét, 
mint a háború előtt, dübörögve viszik a vas
kocsik a szélrózsa minden irányába az ellen
ségektől övezett központi hatalmak rettenthe
tetlen katonáit, a kohók izzanak, a bányák 
mélyén döng a kalapács, s ha Románia 
ellenünk támadt, ez igy marad, mert mi hiszünk 
és bízunk az egy Istenben és a magunk acélos 
izmaiban.

Ezt a háborút mi nem veszítjük el!
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HAZAI B & E K  ^
augusztus 25-én, 

A a ltfp flo tt szorgoskodott pénzügy-
■ M M M t f a i J  minisztériumi szobájában a 

mi egyik légrég^f) és leghtibb előfizetőnk, szorgal
mas olvasónk'^és atyai jóbarátunk, Bárdossy Antal 
miniszteri, tanácsos, a pénzügyminisztérium XIV. fő
osztá lynak , a bányászat osztályának vezetője. Rosz- 

rV*ühéú6\ panaszkodott, azt hitték, régi szembaja 
háíítja, de dél felé összeesett. Gyomorrontást hittek, 

''p ed ig  akkor már intett neki a halál. Ott íilt kis elő
szobájában s karját méltóságteljesen keresztbefonta 
mellén, szeme elvesztette fényét, kissé roskatagon, 
egyszerre ijesztően megöregedve szegény. Böckh Hugó 
miniszteri tanácsos Vnutskó és Hamrák tanácsosok
kal próbálták eszméletre téríteni. Talán fáradozásuk 
járt sikerrel, tán még a halál küszöbén is erőt vett 
rajta, a  megöregedett hivatalnokon, a szolgálati buz- 
góság, kinyújtotta a szolga asztalára a kezét, szem- 
melláthatólag iratokért nyúlt, ujjaival iparkodott meg
fogni, beszélt, szemét felvetette, majd ismét össze- 
fonta karjait a mellén. Akkor még nem hitték, hogy 
ez a halál. Az egész pénzügyminisztérium tisztviselő
kara, Karácsony Antal meg Papanek titkárok, Palmer 
főmérnök, főszerkesztőnk és mások rekviráltak orvost, 
megjelentek a mentők, akik hazaszállították lakására 
és mindnyájunk igaz fájdalmára, őszinte részvétére 
és sajnálkozására, váratlanul kilehelte nemes lelkét.

A hazai bányász- és kohász-élet vesztesége ő, 
egy derék, jóravaló ember hunyt el benne, aki éle
tében egyszer követett el hibát egy kartársával szem
ben, de különben makkulátlan, tisztakezü, ragyogó 
becsületességü ember, igazi jó ember volt, az állam
nak mintaszerű, derék hivatalnoka.

Nemcsak a magunk igaz részvétét, hanem az 
egész bányászati és kohász-társadalomnak szive sze
rint szeretettel parentáljuk el-Bárdossy Antalt. Teme
tése augusztus 27-én, vasárnap délután fél 4 órakor 
ment végbe a Batthyány-utca 59. számú gyászház
ból és a farkasréti temetőben helyezték igen nagy
számú barátai és tisztelői jelenlétében örök pihenőre.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Dippold 
Antal okleveles vaskohómérnököt a X. fizetési osztályba 
ideiglenes minőségű tanársegéddé a Selmecbányái 
m. kir. bányászati és erdészeti főiskolához kinevezte.

Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter Baadi Ernő 
m. kir. bányamérnököt a kolozsvári m. kir. kutató 
bányahivataítól jelen minőségében a feruezelyi m. kir. 
kohóhivatalhoz áthelyezte.

A Krupp-gyár báoyavásárlása. A  berndorfl Krupp Artur- 
féle fémipar-részvénytársaság a mitterbergi rézbányamüvet 
megvásárolta. A berndorfl gyár az esseni Krupp-gyárral is 
szoros viszonyt tart fenn, ami abból is  kitűnik, hogy az 
essem. gyár iga-gatója a berndorfi igazgatósági tanácsnak is 
tagja, viszont a berndorfl gyár résztvett a Krupp-gyár által 
nemrégen létesített müncheni ágyugyár alapításában is. A 
mitterbergi rézbánya, amely most beolvadt a Krupp-gyárba, 
termelésének jórészét az uj ágyugyárnak fogja szállítani. 
Az esseni gyár már huzamosabb idő óta arra törekszik, 
hogy üzemét bányák megvásárlása által önállósítsa. Hír 
szerint a Skoda.-mű is követi Krupp'ék példáját és több 
helyütt bánya megvásárlása cóljából tárgyalást folytat.

Stern Richánd — a Llpták-gyárban. A L ;pták-gyár, 
mint ismeretes, nemrég ügyvezető-igazgatónak szer
ződtette Cséti Róbertet, a Magyar Aoélárugyár volt 
igazgatóját. M ost azt a hirt kolportálják, hogy a válla
lathoz legközelebb még egy  uj igazgató kerül és pedig 
Stern Ricbárd, aki eddig W eiss Manfréd. csepeli gyá
rának volt á műszaki vezetője és aki néhány héttel

ezelőtt vált csak meg öttől az állásáról. Sternt első
rangú szake-itharnok ismerik a muníciót gyártó iparbari. 
Egyszerű mechanikusból küzdötte fel magát W eiss 
Manfréd gyárának igazgatói .állasába és nagyszámmal 
lövő találmá/iyai — többi közt a sokat emlegetett 
gulyás-ágyú — a nionarchia határain túl is isinértté 
tették a nevét. j

A marosujvári földgázvezeték építése. Marosujvár 
község — mint halljuk — félmillió koronás kölcsönt 
vesz föl a régóta tervezett földgázvezeték kiépítésének 
céljaira. A félmillió koronából 300.000 koronát a 
Kereskedelmi Bank, 200.000 koronát pedig az Auer- 
társaság fog folyósítani. Az építéssel egy budapesti 
céget bíztak meg, amely kötelezte magát, hogy az év 
végéig befejezi a munkálatokat.

Uj nit^ogínflyár. Az osztrák kémiai egyesülés (Österr. 
Vereins für ehem. und metallurg. Produktion) igazgatósága 
elhatározta, hogy Falkenau mellett mésznitrogéngyárat léte
sít. Az uj gyár számára szükséges szénmennyiség biztosí
tása céljából az osztrák ezyesület a Falkenaui Szénbánya 
Részvénytársaság megalapításában, is résztvesz. Ez már a 
második terv, mely az elmúlt hetekben Ausztria nitrogén
iparának fejlesztésére nézVe felbukkant. A Depositenbank 
csoportja utján a legnagyobb osztrák és magyar vegyészeti 
gyárak trösztje határozta el magát a nitrogéngyártás beve
zetésére. Úgy látszik, az érdekeltség mindenhol készül a 
hadseregszállitásból reá eső kvóta biztosítására és sietve 
rendezkedik be a nitrogén gyártására.

Az üldözött geológusok. Nagyon helyes intézkedést 
tett legutóbb a földmivelésügyi minisztérium, amelyhez 
a földtani intézet tartozik. A magyar földtani intézet 
az idén is körútra küldi a geológusokat, hogy az ország 
több területén felvételt tegyenek. Az utóbbi időben 
azonban rossz napok járnak a geológusokra. A nép 
ugyanis látja a térképekkel fölszerelt tudósokat, akik 
folyton a. határokon bolyónganak s rossz szemmel 
nézi őket. Sokszor megtörtént már, hogy a nép 
kémeknek gondolta a geológusokat és nemcsak nem 
támogatta őket munkájukban, hanem még el is verte 
őket. Nehogy a jövőben hasonló esetek forduljanak 
elő, a földmivelésügyi miniszter rendeletet bocsátott ki, 
amely szerint fölhívja a hatóságokat, hogy világosítsák 
föl a népet, hogy a geológusok nem kémek és hogy 
azokat nem szabad megverni, még ha 'térkép is van 
náluk.

Schwíizi vasutak szénetlitása. Zürichből irja lapunk egy 
olvasója, hogy a schveizi szövetségi vasutak 1915 december 
3l*éig mülheim-ruhri és konstanzi cégekkel voltak szerződé
sileg; lekötve a mozdonyok fütéso tekintetében. Az idén nem 
sikerült több éves szerződést kötni, hanem körülbelül a követ
kezők a részletei az újra megkötött szerződésnek: A rajnai szén- 
kereskedelmi társaság Mülheim-Rubrban csak 480.000 tonnás 
szállítási kötelezettséget vállalt ruhrvidéki -szénre, bivkettre 
és kokszra az 1916. év folyamára január 1-től december 31-ig. 
Egyben pótolja a még nem szállított 24 ezer tonna szenet az 
1915. évről. A saarbrüokeni királyi bájiyaigazgat'ság 18 ezer 
tonna saarvidéki szenet szállít március végéig. E határidőtől 
kezdve a jövő év márciusának végéig 70 ozer tonnát szállít. 
A konstanzi Stromeyer cég szintén márciusig 15 ezer tonna 
ruhrvidéki szenet és kokszot, ez évi júliusig 20 ezer tonna 
s ezentúl decemberig 25 ezor tonna ruhrvidéki kokszot és 
szenet szállít. Ugyanez a cég 10 waggon belga kőszén- 
biiket re próbamegrendelést is  kapott.

Egy német bányavállalat hábotus haszna. A Wittener 
Hütten A.-G. (Berlin) 1915. évi mérlege példátlanul 
nagy haszonnal zárult. A  100.000 márka alaptőkével 
dolgozó bányavállalat 1,780.000 márka tiszta nyeresé
get ért el, tehát az alaptőke több mint tizenhétszere
sét kereste meg a kedvező üzleti konjunktúrák követ
keztében. Az előző évi 10%-kal szemben 25 Vo os osz
talékot kapnák a részvényesek.
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A pesti Magyar Kereskedelmi Bank féléyi mérlege, A
•bank igazgatósága augusztus, 26-&n .hozta nyilvános
ság ra  a folyó üzlet év első félesztendejének ny ereség
és veszteség*kimutatását, am ely a . következő :

Nyereség- és veszteség-számla 1916 junius 30-án. 
Jóvedelem: Nyereségáthoz at az előző évből 2,553.291 korona 
30 fillér, ebből levonandó: a tüdőbeteg katonák szanatóriuma 
javára kifizetett iidomány 500.000 korona — 2,0í>3.291 korona 
80 fillér (tavaly 2,468.554 K 99 f) — 415.263 K 59 f. Tiszta 

"kamatjövedelem 7,001'183 K 89 f (6,926.541 IC 41 f) +  74.642 
K 48 f. A banképületek jövedelme 128.879 K 76 f (128.023 K 
32 f) — 43 K 56 f Nyereség a jelzálog- és községi kölcsön- 
üzletböl 1,165 383 K 52 f (1,145.535 K 32 f +  19.848 K 20 f. 
Különféle jutalékok 898.188 K 53 f (787.099 K 81 f) +  

' 111.088 K 72 f! Nyereség külföldi váltókon és pénznemeken 
284.724 K 71 f (310.502 K 42 f) — 25.777 K 71 f. Nyereség  
értékpapírokon és szindikátusokon 600.022 K 52 f (107.234 
K .54 i) +  492.787 K 98 f. Különféle nyereségek 487.258 K 
52 f  (411417 K 14 f) +  75.841 K 38 f. Váltóiizlet-fiókok és 
a kommanditált intézetek n yeresége: a befizetett tőke kama
tai, az összes idevágó személyzeti kiadások és a kezelési 
költségek levonása után 328.400 K 63 f (303.477 K 30 f) +  
24.923 K 33 f. Összesen 12,947.333 korona 38 fillér (12,589.286 
K 25 f) -f- 358.047 K 13 f.

Teher Az ügyvezető igazgatóság, a hivatalnokok ós a 
szolgák fizetése 1,482.353 koron* 91 fillér (tavaly 1,340.274 K 
60 () - f  142.079 K 3L f Költség t s  adó 1,033.431 K 34 f 
(829.630 K 67 f) - f  208.800 K 67 f. Adakozás a háború cél
jaira és a háború által okozott kiadások 414.531 K 77 f 
<100.268 K 71 f) +  344.265 K 06 f. Leirások követelésekből 
20,778 K 04 f (210.094 K 68 f) — 189.316 K- 64 f. összesen  
2,981.095 korona 06 fillér (2,480.266 K 66 f) +  500.828 K 40 f.

Ezekből á' számadatokból látható, hogy, figyelmen kivül 
hagyva a múlt évről áthozott nyereséget, az idei első félév 
bruttó eredménye 10,894.042 le róna 08 fillérre m g. Ebből a 
2,981 .Q9-5 korona 06 fillér kiadást lovonva, 7,912.947 korona 
02' fillér tiszta nyertséigmutatkozik, ami »z 1915-iki félévi 
haszonnal szemben 272,480 ^orona 42 'fillér nyereségtöbble
tet jelent. Hozzászámítva a m últ évről áthozott nyereség-' 
feleslegot, az első félév összes eredménye 9,966.238 korona 
32 fillért tesz ki. E nyereségben csak igen kis mértékben 
szerepelnek finanszírozó üzletek eredményei, a nagyobb 
üzletek közül pedig csak a negyedik hadikölcsön eredmé
nyét számolták el.

Angol tfke a galíciai olajpiacon. Galíciában tudvalévőén 
számos petróleumiparvállalat van, amelyeknek a részvényeit 
angol és francia kapitalisták bírják. íg y  a Premier Oil and 
Pipe Line Company tisztán angol vállalat. E társaság Lon
donban székelő igazgatóág#* most azt határozta el, hogy 
az elsőbbségi részvények tulajdonosai, akik nagyobbára 
osztrákok és néznétek, ezentúl részvényenként csak egy sza
vazattal bírjanak, holott azelőtt kettővel rendelkeztek. Ezzel

az eljárással azt akarják elérni, hogy a tulajdonukban levő 
törzsrészvényeik utján döntő befolyást gyakoroljanak a vál
lalatra és a kisebbségbe jutott osztrák és német részvény- 
tulajdonosok eddigi mértékadó befolyását a vállalat vezeté
sében megtörjék.

A kénsav használatának eltiltása ásványolaj termékek elő* 
állításánál. A hivatalos lap augusztus 29. száma a minisz
térium rendeletét közli, amellyel ásványolajtermékek előállí
tásánál kénsav használatát eltiltja. Nem terjed ki a tilalQm 
a katonai, vasúti, vagy hajózási intézmények részére szük
séges erősfényii világitó kőolajra, benzinre, hpngerolajra és 
automobilolajra. A gyógyászati célokra szolgáló olajokhoz is 
szabad kénsavat használni. A. rendelet kibocsátása e ’őtt kén
savval előállított világitó kőolaj akadálytalanul szállith itó.

A szénpiac helyze e. Bécsi jelentés szerint — ha kom
plikáció, például bányaüzemszünetelés, közbe nem jön — 
az ipar (s  háztartás céljára az idén is kellő mennyiségű 
szén fog rendelkezésre állani. I’>.t a feltevést a statisztika 
is igazolja. A k'-ltös monarchiában a termelés dolgában a 
háború óta nem volt lényeges változás. Magyarország és 
Ausztria 1914-ben 15 miilió tonna kőszenet termeit, mig az 
előző évben 16 4 millió volt az eredmény. Tavaly óta azon
ban ismét növekedett a termolés. A barnaszén-termelés a 
háború első óvében 27 millió tonnáról 23 7 millióig csökkent,
1915-ben 22 millió volt a termelés, ebben az cvbon pedig 
valószínűen annyi lesz, mint 1914-ben. A német statisztika 
szerint Németországban a leud s évi termelés 191 millió 
tonna volt, mig 1914 ben 161 milliót, 1915-ben 175 milliót 
termeltek. A háború előtt Angliából 9—10 miihó méter
mázsát importált a német piac, a kettős monarchia pedig 
körülbelül egy millió tonnát. A világpiacon egyébként az 
angol szén tetemes drágulása a Icgcmlitésreméltóbb esemény, 
mert az angol széntermelés, amely a háború előtt 292 millió 
tonnát tett ki, 1914 ben 22, 1915-ben 35 millióval csökkent. 
Közben az angol szénszükségíet 20 millióval gyarapodott, 
aminok következtében az export céljára 55 millió tonnával 
kevesebb maradt.

Hajózási hir. A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási 
Részvénytársaság igazgatósága közhírré teszi, hogy szem ély
szállítással összekötött menetrendszerű lehel-járatait Szolnok 
és Csongrád között kis viz miatt folyó évi augusztus 20-ával 
további intézkedésig megszüntoti. A nevezett vonalon tehát 
e naptól kezdve az összes személy-, podgyász- és áruforgalom 
szünetel. Továbbá közii, hogy a személybajó-járatok menet
rendjét Orsóvá ós Rustsuk között f. évi augusztus hó 25 tői 
kezdődőleg akként módosítja, hogy a gőzösök Orsováról 
Rustsukra reggel 6 óra helyett délután 4 érakor, Rustsukról 
Orsovára pedig déli 12 óra helyett reggel 5 ó;- kor indulnak. 
Radujevác és Bjeölij állomásokat a gőzösök további intézke
désig nem érintik. A társaság személyhajói ezen jiratokban 
úgy le-, mint felfelé hetenkint háromszor közlekednek, és 
pedig Orsováról minden vasárnap, kedden és péntökeö, 
Rustsukról pedig miuden vasárnap, kedden és c,ütöriökön.

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

BWDAFEST, J* Btí^afoki-ut 13533. hráz. ZZE ZZlZZ

*

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦ •
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X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die Kohlenversorgung der schweizerischen Bundesbahnen.
Am 31. Dezember 1915 w aren die V erträge der Bundes 
bahnen mit der Rheinischen K ohlen-, Handel- und 
R,eédereigesellschaft in M ülheim -Ruhr und mit der F irm a 
M. Stromeyer, L agerhausgesellschaft in K onstanz u n d ' 
K reuzlingen, über L e fe ru n g  von Lokom otivfeuerungs- 
m aterial abgelaufen. D er A bschluss m ehrjähriger V er
träge w ar nicht möglich; es konnten nu r die folgenden 
Abkommen getroffen w erden :

mit der Rhe nischen K ohlenhandel-G esellschaft in 
Mülheim R ühr ein N achtragsvertrag  über die Lieferung 
von im ganzen 480.000 Tonnen Ruhi kohlen, R u h r
briketts Ui d Koks' in di r  Zeit vom 1. Jan u a r bis 
31. D ezem ber 1916; ferner sollen die rückständigen 
M engen mit insgesam t 24.273 Tonnen nachgeliefert 
w erden ■,

mit der Königl. Bergw erksdirektion in  S aarbrücken 
Abkommen über die L ieferung von 18 000 Tonnen 
Saarkohlen bis Ende März 1916, sowie Abkommen über 
din Lieferung von 70.000 Tonnen Saarkohlen in der 
Zeit vom 1. A p r i l  1916 bis 31. Mär* 1917;

mit der F irm a Strom eyer in K onstanz Abkommen 
über die Lieferung von 15.000 Tonnen R uhrkohlen und 
Koks bis Ende März 1916, 20.000 Tonnen R uhtkohlen  
und Koks in den M onaten A pril bis Ju li 1916,
25.000 Tonnen R uhrkohlen und Koks in  den M onaten 
A ugust bis Dezem ber 1916; im w eiteren w urden bei 
dieser Firm a zehn W agen be'gische Steinkohlenbriketts 
zu V ersuchszwecken bestellt.

Eine Soaiterdividefldo beim 8tahltr«st W ie unser Berliner 
Berichterstatter meldet, man kann sich nichts Bezeichnende
res für die 'wirtschaftliche Entwicklung Amerikas denken 
als die FinanzauBwéíse des Stahltrnsts : Zu Anfang des Krie
ges die denkbar ungünstigsten Erscheinungen, B triebsein- 
schiänkungen, Ausfall der seit 1906 regelmässig ausgeschüt- 
toten Dividende, Sturz des Aktienkurses etc. Heute, nach 
zwei Kriegsjahren, hat'sich das Bild von Grund auf geändert. 
Der Auftragsbestand ist nahe an 10 Millionen Tonnen heran
gekommen und hat damit, ebenso wie die Betriebsgewinne, 
eine noch nie erreichte Höhe. Gleichzeitig werden überall die 
Fabriken vergrössert. Und, was für die Aktionäre die Haupt
sache ist: die Gesellschaft schüttet für das Quartal einen 
Extrabons von -1 p. Ct. aus. Von Monat zu Monat ist das 
Ergebnis der Gesellschaft weiter gestiegen, um in dem einen 
Monat Johi so' hoch zu werden, wie früher in normalen 
Zeiten in einem ganzen Vierteljahr. Da die Sonderausschüt
tung von 1 p. CL nur 5 MiHionen Dollars beträgt, so kann die 
Gesellschaft einen: unverteilten Gewinnvortrag von rund 
50 Millionea Dollars1 auf neue Rechnung vortragen.

Majorit&tsk&mpfe in der rassisch«! Petroteanindustrie. 
Innerhalb der russischen Petroietim indusirio spielen 
sich gegenw ärtig  V orgänge ab, die über die engeren 
russischen L andesgrenzen h inaus lebhaftes In te resse»  

[beanspruchen. In  ih re r G eneralversam m lung— wie uns 
berichtet wird — hatte die N aphtaproduktions G esell
schaft G ebrüder Nobel in für die ausländische Öffent
lichkeit übberraschender W eise die Erm ächtigung zur 
E rhöhung des gegenw ärtig 30 Millionen Rubels betra 
genden G rundkapitals um den gleichen Betrag, also 
eine Verdoppelung, durchgesetzt, obwohl die P ete rs
burger G rossbanken energ isch  dagegen ankämpften. 
Man frag te  sich mit R echt nach den Zwecken einer so 
starken  Kapitals&usdehnung, ohne zunächst darauf eine 
Antwort zö erhalten. Inzw ischen komm t einiges L icht 
in d ie  Sffche. E s ergibt sich näm lich, dass die Nobel- 
Gesellschaft ein© K apitalserw eiterung vornehm en will, 
offenbar um einer M ajorisiening durch  eine andere 
russische Petroleum gruppe, näm lich der R ussian G ene
ra l Oil Corporation entgegenzuw irken: A ngeblich soll 
die  ju ss isc h e  R egierung mit dem V orgehen der Nobel-

Gesellschaft einverstanden sein. Zwischen der Nobel- 
G esellscbaft und der R ussian  G eneral Oil Corporation 
scheinen sich in teressante Kämpfe zu r gegenseitigen 
S icherung von Aktien abzuspielen. So sind  nach uns-e- 
rer Londoner Inform ation im M orgenblatt u n g e 'äh r
800.000 L  St. Aktien der R ussian G eneral Oil Corpo
ration aus dem Besitze eines russischen B ankenkonsor
tiums an die Nobel-G esellschaft übergegangen u nd  
um gekehrt hat die R ussian  G eneral Oil Corporation in 
den letzten Jah ren  nach und  nach 15.000 Nobel-Aktien 
an sich gebracht. Bei der Nobel-Gesellschaft handelt 
es sich um ein schon altes U nternehm en, errich tet im 
Jah re  1879, w ährend die R ussian  G eneral Oil C orpo
ration eine G ründung erst aus dem Jah re  1912 ist.

K, TELEFON
45- 26 .

ponyva- é s  z s in e g á r u -k e r e sk e d ő

SCHILLINGE!* MIKSA
B udapest, V., R udolf-rakpart 7. s z .  

Z s á k -  é s  p o n y v a k ö lc a ő n ié s *

F Ő A K N Á S Z T
mielőbbi bel pésre keresünk, ki robbanóléggel küzdő 
üzemeknél meredeken dűlő telepek előkészítésé
ben és lefejtésében gyakorlatot szerzett. Bizo- 
nyitványmásolatok kai felszerelt kérvények a fize
tési igények és nyelvismeretek megjelölésével a

Magyar Királyi Folyam- es Tenger- 
hajózási R.-T. drenkovai köszénbányái

címére Drenkovára küldendők. ---■ =


