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Bányászatunk 
a  háború második évében.

Jak ab  D énes, akit a minisztérium a  napokban 
nevezett ki nagybányai bányakapitánynak* de aki a 
kerület ügyeit m ár majdnem két év óta vezeti, halalm as 
jelentésben tárja fel az 1915. óv bányászati eredm ényeit. 
A jelentésből az alábbi részleteket k özö ljük :

Az általános részben m egállapítja a bányakapitány 
a keiületbeli bányászat fejlődésében, 1915-ben, a v issza
esést.

A ma kitűzött vezérelvnek megfelelően, hogy a 
nem zetnek reánk  erőszakolt küzdelm ében, honunk vé
delmében m indenkinek teljes odaadással és vállvetelt 
törekvéssel részt kell vennie, a bányászatot m agát is 
azon tötekvés jellemzi, hogy a háború folytán történt 
n unkaerő elvonás, az anyagbeszerzés fokozott m eg
nehezülése és a forgalom m egszorítása dacára, a ked
vezőtlenebbé vált üzemi viszonyok közepette is a le
hetőség határain  bélül biztosítsa különösen a h^di 
szükségleteket kielégítő bányaterm ények minél töme
gesebb te rm elésé t.'

M inthogy a hadiszübségletek úgyszólván mom en
tán szükségletet képeznek, nagyon term észetes, hogy 
a  megromlott üzemi viszonyok között a  m egcsappant 
munkáslétszám mal a  lehető legnagyobb bánya térni elést 
csak úgy lehetett elérni, hogy a m ég m,e2m aradt 
m unkaerőt m indinkább a fejtésre m ár előkészített kö
zökön foglalkoztassák és a további feltárásokat is csak 
a mom entán szükségesnek megfelelő m értékben esz
közölték ; a  rem ényvájatok, kutató vájatok üzemét pedig 
teljesen beszüntették.

Minden iparkodás dacárff a kedvezőtlen körülm é
nyek  között is legalább az addig elért színvonalon 
m egm aradni, a háborúnak a  közgazdasági életre valló 
nyom asztó hatása m^ktt nem  sikerü lt és a bányászat
ban általában visszaesés jelei mutatkoztak. E rre  a kö 
vetkeztetésre ju tunk, ha bányászati iparunknak az
1915. év végén való adatait az előző éviekkel össze
hasonlítjuk.

A bányászat fej Ódésében az 1915. év folyamán 
beállott visszaesés a  statisztikai adatoknak főképpen 
két adatából állapítható meg és ped ig : 1. a m unkások 
szám ából és 2. a bányaterm elés pén értékéből. A m un
kások ezáma az 1915 év végén 5449, -az 1915. év v é 
gén  4752, az apadás tehát ,69i , ami 12’7%  nak felel 
meg. A bányaterm eiós pénzértéke az 1914. évben volt
20.106.000 K, az 1915. évben 17,256 000 K, ami
2.950.000 K, vagyis .14-6% visszaesést ad. E  két leszűrt 
ad.-it által dem onstrált hanyatlás, a bauxit-bányászat 
fellendülésétől eltekintve, tényleg az összes többi üzem
ágazatnál mutatkozik.

A háború kezdetével beállott s azőta fokozódó igy 
kim utatott hanyatlás azonban csakis 1915. év végéig 
tartott. Azóta; am int most 1916. évi augusztus hóban 
m egállapíthatjuk, a fém szükséglet kielégítése céljából 
az arra  alkalm as fém bányáknak hadiigazgatás alá holye-

zése és egy részének a hadikincstár költségére történt 
üzembevétele fo ly tin  a helyzet lényegesen megjavult, 
ugyannyira, hogy előreláthatólag 1916. évben még ha 
a m unkások létszám ában az 1914. évi állapothoz viszo
nyítva apadás fog is jelentkezni, a term elés m ennyi
sége és pénzértéke az 1913. évi, tehát egészen nor
mális időbeli eredm ényénél is kedvezőbb leend.

Az 1915. évi hanyatlásnak az oka a nagy m érkő
zésnek a közgazdasági életre gyakorolt általános nyo
masztó hatásán  kivül, továbbá a népfelkelőknek katonai 
szolgálatra m indiukább és nagyobb m értékben való 
behívásán kivül még abban is keresendő, hogy kerü
letünk két várm egyéje, M áram aros és Bereg várm egyék 
az ország határm enti részei a tá rgyalt évben részben 
még harctéri területet képeztek, m ásrészt többi részei
ben belső hadm űveleti területeknek állapíttatván meg, 
a szabadabb m ozgást igénylő ipari é j  kereskedelm i 
élet elvesztett területeit még vissza nem szerezhette. 
De hogy ez a hanyatlás mily m értékben tulajdonítható 
a  fenti okoknak és mily m értékben más ható körü l
m ényeknek is, most a hadviselés forgatagában igen 
nehéz megállapítani. A bányászat a  jelenlogi rend 
kívüli történelm i időkben abnorm ális viszonyok között 
különleges igényeket és szükségleteket kénytelen k i
elégíteni, nem alkalm azhatjuk tehát reá  a norm ális 
idők rendes m értékét minden jelenségének m egbirálása 
alkalmával.

A m egalkotandó m érleghez ezúttal a  nyers anya
gokat gyűjtjük é3 leszögezzük a felmerülő jelenségeket.

Szem betűnő jele ség, hogy am íg az 1914. évi 
642 főre rugó m unkáslétszám  apadásban a vájárok 
szám a 145 tel szerepelt, addig az 1915. évi 691 főre 
rugó apadásban a vájárok m ár 352-vel szerepelnek; 
vagyis a m unkáslétszám  apadásnak a fele a vájá
roki a  esik.

Ez az apadás tisztán a  katonai szolgálatok céljából 
tö itén t behívások folytán állott elő, am ely apadás, mint
hogy a katonai szolgálatra alkalm asoknak találtak közül 
kerül egyúttal a legm unkabiróbb vájár munkaerő is, a 
term elésben meg is éreztette a hatását, bár a bánya
m üvek mii donképpen arra  törekedtek, hogy a  hadba- 
vonultak foly án  kim aradt term elést a  hftdbavonült 
m unkások időközi pótlásával helyrehozzák. Természetes, 
hogy ez az igyekezet csak ném ileg sikerülhetett, m int
hogy a hiányzó m unkásokat a  kinálkozó anyagból kel
lett venni, úgym int nyugbérezett munkások, tanulatlan 
fiatalkorúak, avagy a bányászatban teljesen járatlanok 
köréből. Ez az rij elem befolyással volt a  m unkás 
m inőségére s ennek csökkenésével a  m unkahatály 
k isebbedésének és a term elésben való aránylagos vissza
m aradásnak is be kellett következnie.'

A külső segédm unkák elvégzésére a gyerm ek- és 
női m unkaerő is nagyobb m érvben vétetett igénybe, 
mint az előző években, egyrészt hogy á hiányzó 
m unkaerőt pótolják, m ásrészt hogy a kisebb testi 
igénylő külső m unkánál foglalkoztatott férfi- m unkáspárt 
helyettesítsék, akik aztán érdem legesebb b án y fez ^ i 
m unkák elvégzésénél legyenek foglalkoztathatók. ^
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Az előző évben még nem állott volt be igen érez- 
hetőleg a  m unk ásh ián y ; az 1915. évben azonban ez 
m ár határozottan konstatálható. H ogy a hiányzó m unka
erő t pótolják, a bányam üvek hadifoglyoknak bánya
m unka céljára való átengedéséért is fordultak a h a d 
ügym inisztérium hoz, de a hiányon ezzel nőm igen lett 
segítve. A- hadifogoly-m unkások a vájár-m unkások 
helyét nem tudják ellátni, az ily m unkában járatlanok, 
csak felügyelet alatt tartva foglalkoztathatók és a  dolog 
term észeténét fogva m unkájukat csak kényszeredve, 
tunyán végzik, a  m unkaeredm ény csekély.

Az 1914. évbén szervezni m egkezdett m unkásoszta
gok szervezése befejezést nyert és ezek felsőbb helyről 
m egerősitt ettek.

E gyes bányam üvek hadi igazgatás alá vonattak, 
m inthogy term elésük biztosítása és fokozása a hadi- 
szükségíet k ielégítését vannak hivatva szolgá’ni. Ezen 
müveknél a szükséges m unkaerő ä  rendelkezésre álló 
hadim unkások közül rendeltetvén ki, a  m unkáshiány 
már nem olyan nagyon érezhető. E  m ia‘t, továbbá m ert 
a  hadiszükséglet fedezésére hivatott bányák m űvelésé
nek költségeit a katonai kincstár viseli, illetve előlegezi, 
m inden kis bányam ű a rra  törekszik, hogy szintén hadi 
igazgatás alá  vonassák, egyrészt a m üveltetésből tiszta 
hasznot remélve, m ásrészt bányaaaüvének rendszeres 
feltárását várva. Természetes, hogy a feltárást felmutatni 
nem tudó bányam üvek erre vonatkozó iparkodásai 
eredm énytelenek m aradnak.

HAZAI HÍREK. ^
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, k ik 
nek előfizetésük e hó végével lejár, hogy 
a meghosszabbításról gondoskodni szíves
kedjenek.

Elismerő oklevél a hadikölcsönért. A király fel
hatalmazta a pénzügyminisztert, hogy azoknak, akik 
az 1914*ben kitört világháború dicsőséges megvivha- 
tása érdekében kibocsátott magyar állami hadikölcsö- 
nök sikerének előmozdítása körül kiváló tevékenységet 
fejtettek ki és ez által a hazának jeles szolgálatokat 
tettek, elismerő oklevelet állíthasson ki. E felhaalma- 
zás alapján a pénzügyminiszter egész sereg közéleti 
kiválóságnak, főpapoknak, főispánoknak, pénzintézeti 
vezető embereknek adott ilyen elismerő okleveleket.

A győri vaggongyár tökét emel. A győri vaegongyác 
sa já t bevallása szerint az, elm últ évben 1,573.063 k o 
rona tisz ta nyeresége t ért él, 6zemközt a  megelőző 
esztendőben kim utatott 753.277 korona tiszta n y e re 
séggel. E z évben a tá rsaság  16 és kétharm ad száza- 
lék .osztalékot fizet a tavalyi 10 százalék helyett. N yil
ván a  tiszta nyereségnek még további kifizetése cél
jából választotta az igazgatóság  azt az ism ert mód
szert, hogy  alaptőkéjét 10 8 millió koronára felemeli, 
tehát m egkétszerezi és az uj részvényeket term észete 
sen a rég i részvényeseknek p ari árfolyamon engedi át.

Bauxittermelós Magyarországon A magyar bauxit- 
termelés különösen a háboru alatt vált nagy fontos
ságúvá. Erre az aluminiumtartalmu ércre nagy szük
ség van most és igy érthető, hogy a bányászatnak 
ez az ága nem remélt intenzitást és fejlődést ért el. 
A termelés 1915 harmadik évnegyedében indult meg 
és 1916 julius végéig a biharmegyei bauxitbányák 
körülbelül kétmillió métermázsa bauxitot termeltek, 
amelyet a berlini Kriegsmetall A.-G. utasítása alap
ján német ‘gyárakba vittek ki feldolgozás végett, 
Bauxitot bányásznak nálunk a Sádvölgyi Aluminium

Bányatársulat, az Aluminium Industrie A.-G. neu- 
hauseni cég, a Magyar Bauxit r.-t. és gróf Korniss 
Károly.

Szerbia rézércei. A m ajdanpeki szerb bánya réz
ércét túlnyom óan a Felső m agyarországi bánya- és 
kohómü dolgozza fel, amely a Kereskedelmi Banké. 
A susáki ólomkohót rézkohóvá alakították á t és a 
Szerbiában nyert ércet itt dolgozzák fel. Przibram -ban 
is rézkohót rendeztek be legutóbb. A karint Iái Litta i- 
ban szintén rétkohó  létesült, am ely szerbiai ércet dol
goz fel. W etzler Bernát felvidj ki m agyar konzerv- 
gyáros konzervgyára m ellett szintén rézérckiválaeztó 
üzem et rendezett be és horganygyára t is akar létesíteni.

A Magyar Zsirköbánya r.-t. az egyre fokozódó 
keresletre való tekintettel — mint értesülünk — 
Pelsőcön egy modernül berendezett ásványőrlő mal
mot állít fel.

A Gaál István reszelőflyár r.-t., amely tavaly az 
eddigi 842.000 korona alaptőkéjét a 200.000 korona 
n. é. törzsrészvényeknek 80Ö0 koronára való lebélyeg
zése által 450.000 koronára szállította le, 1916 junius 
30 án lezátt m érlegében 6750 korona tiszta nyereséget 
mutat ki, mig előző üzleti évét 122 458 korona veszte
séggel zárta.

A Leszámitolóbank félévi mérlege. A Magyar 
Leszámitoló és Pénzváltó Bank igazgatósága szep
tember 18-án megtartott ülésében megállapította az 
1916. üzletév első felére vonatkozó mérlegét A kő
vetkezőkben közöljük a nyereség- és veszteség
számlát, amelynek egyes tételei mellé összehason
lítás kedvéért hozzátesszük a megelőző esztendő 
első felére vonatkozó adatokat is:

Jövedelem: Kamatszámla: Bank- és áruosztály 
2,688.894-31 (2,322.57478) korona. Jutalékszámla: 
Bank- és áruosztály 850.028*87 (705.358 84) kor. Jel
zálog- és községi kölcsönözhet 307.01178 (302.409’45) 
korona. Értékpapír és értékpapírbizományi üzlet, 
valamint társasvállalatok 194.05022 (84 572 91) ko
rona. Fiókok jövedelme 327.809'51 (410.20151) ko
rona. Külföldi váltók és pénzek 102.984-30(146.678 58) 
korona. Budapesti és vidéki közraktárak 257.244 85 
(186.754-50) korona. Budapesti ingatlan jövedelme 
50.140*50 (54.040*50) korona. Összesen 4,784.224*35 
(4,193.251-07) korona. — Kiadás: Adók 363 439 61 
(294.850 45) korona. Tiszti fizetések és összes költ
ségek (bank és áruosztály) 1,738 940*62 (1,301 668$6) 
korona. Kétes követelések leírása 215.000 (245.0ÖÖ) 
korona. Összesen 2,317.386r23 (1,901.519*41) korona. 
Eszerint az 1916 első félévi nyereség 2,466 838*12 
(2,291 731*66) korona. Nyereségáthozat az előző évről 
1,110.178*43 (512.033 75) korona. Össznyereség: 
3,577 011 55 (2,803.765-41) korona.

Fenti adatokból látható, hogy az első félesz
tendő a nyereségáthozat betudásával 3,577.011 55 
korona nyereséggel zárult, a megelőző üzletév első 
felének 2,803 765*41 korona összegű eredményével 
szemben, ha pedig a nyereségáthozat idei többletétől 
eltekintünk, akkor az első félév tiszta eredménye- 
képen 2,466.83812 korona mutatkozik, vagyis 
175.106 46 koronával több, mint az 1915. esztendő 
megfelelő időszakában A nyereség főleg a bank és 
bizományi üzletből ered. A betétállomány éppen úgy, 
mint a többi nagybankban, itt is erősen emelkedett. 
A múlt év első feléről szóló kimutatásban még csak 
176*5 millió korona betétet mutatott ki az intézet, 
mig az idei első félévben a betétállomány meg
haladta a 300 milliót. A közraktári vállalatok is igen 
szép eredményeket produkáltak. A bank áruosztálya 
ezúttal is a bizományi üzlet keretében mozgott, de 
a tavalyi félévi mérlegben kimutatottnál sókkal na
gyobb nyereséget ért el.



A Worthington szlvattyugép r.-t. (a new yorki Honry 
P. W orth iogton  Company Ld. m agyarországi vállalata)
1916 m árcius végén lezárt m érlegében 11.912 K tiszta 
nyereséget mutat ki, az előző évi 2754 K-val szomben. 
O sztalékot a tá rsaság  éppen úgy, mint tavaly, az idén 
sem fizet. A vállalatnak 1,000.000 K alaptőkéje van, 
am elyből 175 000 K  m ég nincs befizetve, 750.000 K  
pedig  a szabadalm i és üzleti jog  (problem atikus) érlé<e 
cimén szerepel a vagyontételek között.

Cégjefiyzésl hírek, Coburg Fiilöp herceg-féle bánya- ós 
kohómü r.-t. Goldslein Oszkár tisztviselőjét cégjegyzési jo
gosultsággal ruházta fel. Unió petróleumipar r.-t. Rohn 
Tivadar tisztviselőjét a cégjegyzékből töröltette.

A gépolaj háborús ára. A petróleum fm omitó vállala
tok legutóbb publikált mérlegei bizonyítják, hogy a 
vállalatok m itsem .m ulasztottak a  háborús árdrágítások 
terén  és bér egyes petró leum term ékei ára  maximálva 

'"Van, a  g yárak  m égis képtelenül nagy nyereségre tot- 
tek. szert a  háború alatt. Az árak  em elkedésének illusz
trá lására  közöljük, hogy a belföldi gyenge kvalitású 
hengerolajért ma 300 koronát kérnek" egyes gyárak , 
holott békeidőben 30—35 koronát kaptak érte. Az 
árak  tehát éppen m egtízszereződtek a háború alatt. 
E rre  az óriási árem elkedésre nem volt és ma sincs 
ok, m ert a  nyersolajterm elés sem csökkent, a gyártási 
eszközökben sincs hiány és csupán a vállalatok kap 
zsisága okozza a szörnyű drágaságot.

Szállítás. A szentgotthárdi dohánygyár igazgató
sága  az 1917. évi jariuár hó 1 tői 1917. évi decem ber 
hó 31-ig terjedő egy évi időtartam  alatt szükség  endő 
s évenként m integy 3600 métei mázsát kitevő hazai 
szárm azású, első m inőségű kőszén szállítására nyilvá
nos Írásbeli versenytárgyalást hirdet.

Az ajánlatok lepecsételt borítékban „Ajánlat 
1090/1916. szám ú versenytárgyalási hirdetésben kiirt 
kőszénre“ címmel legkésőbb 1916. évi október hó 9-én 
délelőtt 10 óráig fenti címhez közvetlenül vagy posta 
utján nyújtandók be, am ikor a nyilvános verseny tárgya
lás meg fog  tartatni.

A bánatpénz az egy évi szállítási összérték 5°/o-a 
készpénzben vagy állami letétre alkalm as értékpapí
rokban. a  versenytárgyalási h irdetés szám ára való h i
vatkozással valam ely adóhivatalnál, vagy a  budapesti 
állam pénztárak bárm elyikénél legkésőbb a versenytár
gyalást megelőzőleg teendő le és az erről szóló nyug ta 
a zá rt ajánlathoz csatolandó.

Uj rézgállcgyár Felsőmagyarországon. Eperjesen megalakult 
Főnixhutai Rézgálicgyár r.-t. név alatt egymillió K alaptőké
vel egy uj ipari vállalat, melynek céJja a hornádvölgyi 
Pönixhuta község határában fekvő felhagyott régi rézbányák 
ércéből és salakból rézgálicot gyártani. A részvénytársaság 
alapítói között .van a m. kir. földnxivelósügyi kormány, ki 
az alaptőkéaek felét jegyezte.

A német Retróíeum*monopólium előkészítése. A ném et 
petróleum -Válíalatok a  viszonteladókkal olyan értelm ű 
szerződést íra ttak  alá, am ellyel azok kötelezik m agú
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kát, hogy 1920 decem ber 31-i_r ös-zes petróleum szük- 
séglotüket kizáróan az illető társaságnál fogják be
szerezni. A ném etországi keroskedelemvédő és rabat 
takarékegyesületek m integy 40.000 ném et petróleum
eladónak körlevelet küldtek, hogy a szerződést a né
met petróleum társaságok foíszólitása ellenére a kötele
zőt ne írják  alá, mert a jelenlegi viszonyok köiött 
birodalmi petróleum  monopólium létesítése valószínű.

A Fegyvergyár tőkeemelése. A Fegyver- és G épgyár 
r.-t. igazgatósága szeptem ber 14-én tarto tt ülésében 
m egállapította a lefolyt üzlotév mérlegét, mely 500.000 
koronának az értékcsökkenési »lapba való helyezése,
— ö ts/ázezer koronának egy, elesett tisztek özvegyei
nek és árváinak «egélyozésére szánt a 'apitvány szá
m ára való kihasitása, valam int egym ill ó koronának 
adótartalékba való helyezése után — 1,573.0G304 ko
rona nyereséggel zárul. A szeptem ber 30-án m egtar
tandó közgyülésnek — az alapszabályszerü levonások 
megejtése után — 50 koronás osztalék kifizetését fogja 
az igazgatóság  javasolni. A gy ár term előképességének 
fokozása végett uj építkezések és gépberendezések 
céljaira fel fogják emelni az al-p tőkét 5 4 millióról 
10-8 millió k o ro n 'ra  és az uj részvényekre szóló elő
vételi jogot felajánlják a  mostani részvényeseknek, 
oly módon, hogy azok az uj részvényeket névértékben 
fogják m egszerezhetni. A részvények uévértéke 300 
korona, mai árfolyam uk 1370 korona.

Az alpesi bányatársaság igazgatótanácsa szept. 18-án 
tarto tta meg ütését. Az első félév eredm ényéről ezen a 
gyűlésen szám oltak be. A bányatársaság  1915-ben, 
1914 gyei szemközt, a következő eredm ényt érte el: 
Ércterm elés 18.443 (15.699) millió mázsa, ryersvas  5309 
(4614), hengerelt áru  2508 (2427) millió mázsa. Bruttó 
nyereség  31,994 000 (21,118.000) korona, tiszta nyereség 
19,385 000 (8,810.000) korona. Amint látható, 1915-ben 
az ércterm elés 1914-gyel szem ben csak 17 százalékkal, 
a bruttó  uyereség  ellenben 52 százalékkal fejlődött. Ez 
az irányzat az uj üzleti beszám olóban kétségtelenül 
még ridegebben fog kidomborodni.

Svájc ellátása német szénnel. Berlini tudós'tónk je 
lentése szerint a svájci lapok élénken kommentálják 
a ném et és svájci me* bízottak között jelenleg folyó 
kereskedelm i tárgyalást, am ely Svájc szén« Hatását is 
felöleli. A köztársaság  1913 bán 1.59 millió tonna 
kőszenet, 0.37 millió tonna kokszot és 0 88 millió 
tonna brikettet im poitált Németországból. 1914-ben ez 
a m enny isé j alig változott. Az adatok visszatükrözik 
azt, hogy N ém etország volt Svájc legnagyobb szén- 
szállítója. Mellette F ranciaország, Belgium, némi tekin
tetben A usztria és M agyarország (barnaszén), Hollan
dia és A nglia szerepelt kisebb m ennyiséggel. Francia- 
ország 1913 bán 196 314 tonna, 1914-bou c ;ak  120 673 
tonna kőszenet szállított Svájcnak. Belgium 1913 bah 
130.494 tonna, 1914-ben m ár csak 77.415 tonna kősze
net exportált Svájcba.

A K A N  V A

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábele sodrony- és sodronykótél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13633. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágítási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦ •
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DEUTSCHER BERICHT. X
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Niederlausitzer Brikett-VerkauFs-Gesellschaft. W ie i>n
G eschäftsbericht für 1916 —16 ausgeführt wird, hat dio 
E ikenn tn is  der Bedeutung des K ohlenbergbaus für di > 
K riegsw irtschaft dazu geführt, dass ihm von allen 
Seiten- eine allerdings auch unbedingt notw endige w eit
gehende U nterstützung, besonders in der A rbeiterfrage, 
zuteil Avurdo. So ist es auch den W erken der G esell
schaft gelungen, ihre K ohlengew innung und B riictt- 
erzeuaung im B erichtsjahr zu steigern, allerdings unter 
E inschränkung der A braum betriebe und un ter In an 
spruchnahm e der bei K riegsbeginn verfügbaren grossen 
Vorräte abgedeckter Kohle. W ährend des Berichtsjahrs 
sind von den G esellschaftern 5,27 (i. V. 4,G7) Millionen 
Tonnen Braunkohlenbriketts hergesleih worden. D er 
M ehrabsatz im J a h r  1915—16 gegen 1914—15 betrug 
284 400 t. Die Beteiligung für das lautende Geschäfts 
ja h r stellt s c h  auf 5,91 (5,64) Millionen Tonnen. Auch 
im neuen G eschäftsjahr werde nach m enschlicher V or
aussich t die K ohlenversorgung D eutschlands und seiner 
F reunde ausre ichend . sein, wenn auch naturgemä-äs in 
besondern Fällen mit einer K nappheit werde gerechnet 
werden m üssen.

Binzin- und Petroleumknappheit in England. D a ily  M ail ver
öffentlicht einen Artikel über die Folgen der .Einschränkung 
des Benzin- und Petioleumverbrauches in Lonion, der ntm 
auf 50 Prozent des gewöhnlichen Verbrauchte und fiir 
Geschäftsleute auf 40 Prozent des gewöhnlichen Verbrauches 
herabgesetzt worden 19t. Das Blatt nennt dies die vielleicht 
grüsste Änderung, die der Krieg hervorgebracht habe. In der 
Tat wird durch den Wegfall der mit Benzin und Petroleum 
botriebecen Omnibusse der Verkehr io der Riesenstadt ausser
ordentlich gehemmt, zumal zahlreiche Geschäftsleute gerade 
mit Rücksicht auf die Omnibusse in weit entfernten Vierteln 
ihre Wohnungen genommen haben.

Der Geschäftsgang In der Schraubenindustrie. Bis in die
Mitte des V orjahres hatte nur ein Teil der Schraub n 
industrie den Ü bergang zu tech< ischen E inrichtungen 
gefunden, welche die A usführung um fangreicher Heeres- 
lieferungen ermöglichten. Seither hat aber auch der 
restliche Teil der U nternehm ungen die Betriebe diesem 
Zwecke zugeführt und infolgedessen sind die Fabriken, 
wie erlt ä t wird, vollkommen beschäftigt. D er Absatz 
an norm a 'er H andelsw are ist allerdings bei allen 
SchraubenerzeugeiM  in erheblichem  M asse zurückge- 
gangen, denn der Stillstand der Bautätigkeit bat geringe 
E inkäufe seitens der E isenw arenhändler und  der 
Schlosser im Gefolge gehabt. Ein E rsatz wird aber für 
diese ausbleibenden Bestellungen auch durch  grossero 
Auft äge der M aschinenfabriken gefunden, die fort
laufend teils zu r H erstellung neuer M aschinen, deren 
die P rivatindustrie bedarf, teils für direkte ärarische Auf
träge die verschiedensten Schraubenso:ten benötigen. 
Infolgedessen ist auch die bei einzelnen Fabriken im 
Vorjahre zeitweise vorgenom mene Einschi änkung der 
Betriebe scho.i seit längerem  fallen gelassen worden.

DI«. Kohlen- und Eisere?nfuhr Frankreichs. Frankreich ist  
gegenwärtig mit der Deckung seines Kohlen- und Eisen
bedarfs weit stärker auf andere Länder angewiesen alj vor 
dem Kriege, weil ein sehr erheblicher Teil seiner Zechon und 
seines Eisenwerkes in dem von Deutschland besetzten Gebiet 
liegt. Nach der englischen Statistik lieferte z. B. England 
im ersten Halbjahr 1916 8,616.000 t Koble nach Frankreich 
gegen 8,596.000 t im ersten Halbjahr 1915 und 6,927.000 t im 
ersten Halbjahr 1914. Die aus England bozogene Kohlen
menge war hiernach in den in dio Kj iegszeit fallenden Zeit
abschnitten rund 25 Prozent höher als in der oben angeführ
ten Friedehsperiode des Jahres 1914. Über die Einfuhr von 
Eisenerzeugnissen nach Frankreich gibt der E conom iste  
fran<?ais folgende Ziffern

1918 1914 1915 

Roheisen . . . 32.669 15.885 166.709 1
Barren, Knüppel,-Stabeisen . . 19.379 16.888 580.430 t 
Maschinenstahl und Maschinenei 6.903 5.160 64.831 1 
Rohblech aus Eisen und Stahl . . 13.760 6.652 76.230 t

W eissblech aus Eisen und Stahl. 19.460 24.878 68.340 t 
Eisen- und Stahldraht 6 08S 7.407 44.511 t
Schienen 1.792 547 40.678 1

Die gewaltige Steigerung der Einfuhr im Jahre 1915 
springt in die Augen. Ohne einen Import in solchem Umfange 
wäre vor allen Dingen die französische Munitionsinduslrie zu 
ganz unzu Üngliclien Leistuugen verurteilt. Der Hauptleil der 
Eisenimporle stammt aus England. Es lieferte 1915 677.560 t 
(1914 52.360 t, 1913 56.757 t) Eisen und Stahl. Aus den Ver- 
oinigt.-n Staaten kam.-n 143.770 t gegen nur 3217 t bezw. 2991 1 
in den beiden Vorjahren. Auch Spanien spielte eine gewisse 
Rollo, indem sich seine Lieferungen auf 65.510 t (gpgen 1299 
bezw. 14G t) steigerten. Aus England, den Vereinigten-Staaton 
und Spanien wurde a also 1915 insgesamt nahezu 900 000 t 
Eisen und Stahl eingefiibrt, während 1913 aus diesen Ländern 
nur etwa 60.000 t bezogen worden w aen .

Kapitalerhöhung bei der Hannoverschen Waggonfabrik 
Akt.-Ges. In der S itzung dos A ufsichtsrates berichtelo 
der Vorstand, dass der A m hau der W erke vor und 
während des K rieges uuablässig gefördert und auch 
ein neuer Fabrikationszw eig aufgenom men ist, der 
u tnfangreiehe Landanbäufe und neue A nlagen notw endig 
machte. In dem bisherigen wie auch im neuen Tätig
keitsgebiet der Gesellschart sei die Beschäftigung starlc. 
E iner auf den 12. Septem ber nach H annover einzube
rufender G eneralversam m lung wird zur Beschaffung 
der für die Erw eiterungszw ecke notw endigen Mittel 
vorgescblagen, das A ktienkapital um 1,25 Millionen 
Mark auf 3,75 Millionen Mark zu erhöhen. Die neuen 
Aktien mit D ividendenben chtigung vom 1. O ktober 1916 
soll ein Konsortium zu 175 Prozent üb;rnehm en und 
den Aktionären im V erhältnis von einer jungen  auf 
zwei bishorige Aktion zu gleichem Preise zur Verfügung 
stellen.
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