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Egy régi kincstári sóbánya.
Fráter György halála után Erdély tudvalevőleg 

Ferdinánd király hatalmába került s ott is maradt 
1552—1556-ig. Mivel az udvarnak első sorban is 
pénzre volt szüksége, Erdély jövedelmét is biztosan 
akarta tudni, hogy nagyobb adót vettessen ki rá. 
Erdély pedig jobb helyzetben volt, mint az anyaország. 
Ferdinánd király kormányzói is jól megszedték itt 
magukat. Az egri hős, Dobó István is kivette részét 
a zsákmányból. Bornemissza'Pál veszprémi püspök, 
aki királyi biztosként járt Erdélyben, annyira nekilátott 
a gyűjtésnek, hogy kocsiszámra vitte ki a kincseket, 
holott — saját bevallása szerint — irótollán kivül 

,s£mmü...,s£...hozott Méltán mondja tehát egy 
egykorú —  Ftfrgáeh Ferenc, — Hogy ezek
inkább Erdély zsarolóinak, mi'ríí kormányzóinak te
kintették magukat. Az udvar az átvétel után rögtön 
akarta tudni, mennyit jövedelmez Erdély, azért 
Bornemissza Pált és Wernher Györgyöt királyi biz
tosok gyanánt leküldötte, hogy járják be Erdélyt, 
irják össze mindennemű jövedelmét, tegyenek min
denről kimerítő jelentést, nyújtsanak be tervezetet, 
miképp lehetne a jövedelmet szaporítani. A biztosok 
jelentése másolatban reánk maradt. A jelentés szerint 
a biztosok élőézör felkeresték Castoldot, Erdély akkori 
parancsnokát, hogy vele küldetésük felől tanácskozza
nak. Castoldo azt ájánlotta nekik, hogy járják be 
sorba az erdélyi arany- és sóbányákat, irják össze, 
amit ott tapasztalnak, jelöljék meg, hol és milyen 
javításokra van szükség.

A biztosok ennek értelmében jártak el, megnéz
tek minden bányát. Ismeretes, hogy Fráter mily ügyes 
kincstartó volt ; ha pénz kellett, bárhonnan is elő- 
kerítette, kortársai azonban pénzvágyónak, fukarnak 
tartották, azt hiresztelték, hogy magának gyűjt. Fráter 
a kincsekét az ország javára használta fel, de a köz
hangulat eííéne létt. A biztosok most kiaknázták a 
helyzetet, Fráternek tulajdonították a bányák elhanya
golását, azt állították, hogy zsarolásai miatt a mun
kások elköltöztek. Jelentésükben lépten-nyomon 
gáncsolják, természetesen, hogy saját reformjaikat 
anná l nagyobbaknak tüntethessék fel.

Ä biztosok a sóbányákat nézték meg először.

Tordáról indultak ki. Torda után Kolozsra mentek. 
Minket legjobban érdekel ezen bányának a helyzete. 
Lássuk tehát, milyen volt az 1552-ik évben a kolozsi 
sóbánya.

A bánya — mondja a jelentés — nem messze 
van a várostól, illetve falutól, mert 22 portánál nincs 
több benne, holott Fráter idejében 63 volt a porták 
száma. A lakosság az ő zsarolásai miatt kiköltözött. 
A só szilárd, kissé földes, a törökök azonban ezt 
jobb szeretik, mint a tordait, a tordainál sósabbnak 
tartották. A só három ölnyire van a földtől, a bánya 
mélysége 48, szélessége 23 öl. A vicekamarárius akkor 
Zilahi Ferenc volt, aki egyszersmind Kolozsmonostor- 
nak és az almási várnak is felügyelője. Fizetése évi 
100 frt, ezenfelül magának, szolgáinak és lovainak 
ellátása.

A vágók, akár hazaiak, ak'ár külföldiek, 100 kocka 
só kivágásáért 12 dénárt kaptak, minden százra 12-őt 
tettek ráadásul.

A sót részint kocsin szállították el, részint hajón. 
A kocsin való szállításnál 100 darab só ára 4 forint 
volt, négy darabot ráadásképpen kapott a vevő az 
esetleg töröttek pótlására.

Ha a kolozsi sóbánya állapotát más bányával 
összehasonlítjuk, a fizetésben, a sókockák nagyságá
ban, árában eltéréseket találunk. Nincs két bánya, 
amelyik egyforma szabályzattal birna: A királyi biz
tosok ezt helytelennek tartották, kívánták, hogy egy
öntetűséget kell behozni. Kívánták, hogy legyen egy
forma mindenütt a sókocka nagysága, a munkásokat 
pénzzel és ne sóval fizessék, a lakások legyenek tisz
tességesek, a munkások csak annyi sót vihessenek 
haza, amennyire otthon szükségük van. Ez újításodtól 
nagyobb jövedelmet vártak, mert most annyit* se 
kapnak, amennyit Fráter György felterjesztett. Frater 
szerint a sóbányák évenkint 40.000 forintot jöveÄI- 
meztek, holott ez nem áll. Mig Erdély jó viszonyban 
volt a törökkel, több sót vittek Szeged, Temesvár, 
Lippa fe lé ; most nincs kivitel, az erdélyi nemesség 
pedig régi szokás értelmében a sóért semmit sem 
fizet. Ha a kívánt reformokat keresztülhajtják* a bizto
sok remélik, hogy a bányák jövedelme is nagyöb- 
bodni fog.
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^  HAZAI HÍREIK. ^
Halálozás. Murányi Iván, kereskedelmi" tanácsos, 

a Keleti és Murányi vegyészeti cég beltagja, rövid 
szenvedés után meghalt. Az elhunyttal a magyar vegyé
szeti gyárosok egyik agilis, nagytehetségü tagjukat 
vesztették el.

A postatakarékpénztár! csekkfizetós reformja. A postatakarék
pénztár rászánta magát arra a reformfa, hogy a csekk-rendel- 
kezések folytán kiállított fizetési utalványokat az utalvány 
kézbesítésével egyidejűleg a címzett lakásán ki is fizetik. 
A kiadott közlés szerint csak az 1000 koronát meg nem 
haladó csekk*utalvánj ohat fizetik a címzett lakásán és csupán 
Budapesten vagy olyan vidéki postahivatalok székhelyén, 
ahol a postautalványoknak a címzettek házánál való kézbe
sítése és kifizetése be van rendezve. A csekk-utalványokért 
kifizetési dij fejében 10 koronáig 5, azontúl pedig 10 fillér jár, 
mely összegekkel az érdekelt csekk-számlatulajdonosok c e k k -  
számláját a postatakarékpénztár minden egyes kiutaláskor 
megterheli. A postai kifizetési dijak előzetes levonásának 
megtörténtét a csekkfizetési utalványok hátlapjára a posta
takarékpénztáráltál felragasztott postai irankojegyek fogják 
feltüntetni és igazolni. A külföldről eredő és a m. kir. posta
takarékpénztárnál meghatalmazás folytán kézbesített telepített 
postautalványok után az előirt kifizetési dijat a postatakarék
pénztár ugyancsak a csekk-számlatulajdonosok csekk-számlája 
terhér® számolja el. A postatakarékpénztárnál kezelt hadi- 
kölcsön-kötvények esedékes kamatszelvényeinek értékét a 
postatakarékpénztár teljes összegében a kifizetési díj levonása 
nélkül utalványozza ki, a posta pedig ez esetben az előirt 
kifizetési dijat a címzettől utólag szedi be.

Tőkeemelés. Ä Phönix kénsavgyár elhatározta 
500.000 koronás alaptőkéjének felemelését.

Jtfszéq-tárwsáa ..a lap ítót, tervezik a  folaősziléziai 
Pless-féle kőszénbányak termékei nagybani förgalmáhak sza
bályozása céljából a bányák legnagyobb vevői, többek kö
zött a Bíelitz-Bíalaer Eskomptc- und Wechsler bank, D. Berl 
bécsi és Siegfried Silberstein kattowitzi cégek. A társaság 
székhelye ’— mint értesülünk — Budapesten lesz, de még 
nincs elhatározva, hogy mint részvénytársaság, vagy más 
formában fog-e megalakulni.

Weiss Manfréd mérlegszámba. A Weiss Manfréd 
tövőszergyár most adta ki mérlegét. A nagy ipar
vállalat, amely szervezete pontos és megbízható 
működésével a hadsereg harcképességének igen fon
tos biztosítéka volt, a dolog természete szerint igen 
pagy nyereséget ért el.

A közzétett mégleg szerint az 1915. év javára már 
elszámolt és 29,312.045 koronát tevő bruttó bevételből 
8,141.514 korona volt a vállalat tiszta nyeresége, a megelőző 
mérlegben kimutatott 2,585.119 korona tiszta nyereséggel 
szemben. A vállalat eddigi 10,423.631 korona értékcsökke
nési tartalékát a mostani mérleg ujabb 7,271.770 koronával 
gyarapítja. 'Azonkívül még külön 3 milliós tartaléknövelés 
is  szerepel. A vállalat, az adóhátralékkal 'együtt, 2,341.181 
korona adót fizet. A mérleg vagyonoldalának összegezése 
hatalmas növekedést mutat. A tavaly feltüntetett 39,787.142 
koronával szemben, a második részvénytársasági üzletér 
véjgén már 76,147.603 koronára ugrott fel. E vagyontétolben 
legérdekesebb a gépek értékelése, amely 19,115.694 koronát 
tesz k i a  tavaly, feltüntetett 13,785.167 koronával szemben. 
Az adósók 30,686,250 (tavaly 11,261.063) koronás, az érték
papírok 10,38^.^70 (tavaly 2,925.000) koronás és az áru
készlet 12,726.625 (tavaly 10,795.727) koronás tételeivel 
Szemben a hitelezők számláján 27,244.479 (tavaly 22,511.836) 
korona tehertétel- szerepel. A vállalat költségei összesen
8,230.971 koronára ;rügnák. A  vállalat legközelebbi köz
gyűlése: a 25,00p,000 koronás részvénytőke felemelését szán
dékozik elhatározni. A  vállalat az első üzletévet 10 milli 
korona részvény tökével' bonyblitotta le.

A Prahova völgyében. Egyik legutóbbi hadijelen* 
tés szerint a Prahova-folyó völgyében előrenyomuló 
csapataink az Azuga- völgybe szorították a román 
ellenséget. Nagyjelentőségű ez a hir, jelenti, hogy 
lépésről-lépésre birtokunkba vesszők Románia leg- 
dusabb petróleumforrásait.

A Prahova vidékén meglevő olajkutak Románia nyers
olaj tér m elé sének összesen 90 százalékát szolgáltatják. Szá
mokban kifejezve, ez a vidék 1915-ben 1‘4 millió tonna föld
olajat produkált. A további 10 százalék azután Buzeu (6 66 
százalék), Dimborica (2 21 százalék) és Bacan (2 13 százalék), 
között oszlik meg. Csapataink előnyomulásának szférájába a 
következő termelési vidék esik : 1913-ban: 

981.953 tonna 
243.715 w 
226.174 „

71872 * 
96.794 *

Morpni .
Kampini 
BuBtenari .
Bordeni-Recca 
Tzintea 
Baicoi

Összesen tehát 1,677.759 tonnát tett ki a legutolsó béke* 
évben a Prahova bányáinak nyersolaj hozama. A többi olaj
termelő vidékek közül a termelés kitett:

Dombrovica 41.583 tonnát
Buzeu 125.722 „
Bacau . 40.161 *

1913-ban összesen 1,885.225 tonnára rúgott tehát Ro
mánia nyersolajtermelése, amivel szemben Galícia csak 
0*6—0 7 millió tonnával termelt többet. Termeléséből 1913-ban 
Románia a következő exportforgalmat érte e l :

Nyerspetróleum . 38.622 métermázsa 
Ásványolaj 9.543 „
Melléktermény 341.912 „
Fűtőolaj 418 822
Benzin 230.768 „
Parafin . . . 579 „ 

összesen  tehát 1,036.446 métermázsa petróleumtermé
két szállitottaik 1913-ban Romániából külföldre. Ebből a 
mennyiségből' Németországba^ 12&Ő0Ő »Mafgyaropgfrág*-
és Ausztriába 77.184 tonna, Bulgáriába 13.149 tonna s Török
országba 64.682 tonna jutott 1914 ben a román petróleum- 
táraságok tőkéje 390‘5 millió frank volt. A szindiká'usok 
és különböző szövetségok még további 10 millió tőkével 
dolgoznak. Végül a magánvállalkozások és a Konstanza 
kikötőjében beruházott állami építkezések, továbbá a fúró- 
társaságok 63 millió frank tőkéjét is ideszámítva, megálla
pítható, hogy a román petró’eumipar 478 millió frank tőkén 
vei dolgozik. Ezenkívül az 1915. évi állami költségvetésben;
24 millió frank szerepel különféle csíhrézetékek megépíté
sére. A legnagyobb vállalatok német, angol és hollandi tő
kével dolgoznak, a kisebbek francia, belga és olasz alapi- 
tásuak. Magyar és osztrák tőke 1912 óta a román petróleum
iparban nem vállalt érdekeltséget. Az ismert román társasá
gok között a termelés a következőképpen oszlott meg : Astra 
Romána 444.025, Steaua Romána 402.360, Romána-Amerikáua 
333.228, Konkordia 83.127, Orion 75.274, Kolombia 226.770 
tonna. Románia közgazdasági és forgalmi életének pótolha
tatlan eleme a petróleum. Vasutai fűtőanyagának 58 84 szá
zalékát (200.000 tonna) szolgáltatta 1914 ben nyersolajban s 
ez az-arány még inkább növekedett a szénbevitel megszű
nése óta. A gyárak kizáróan olajfütésre vannak berendezve 
s nem túlzás azt állítani, hogy csapataink előnyomulása az 
élet és a mozgás elemétől fosztja meg az álnok ellenséget

Fel8 Ömagyaror8 2 ági bánya* és kohómü részvény
társaság. E társaság október 28-án tartott rendkívüli 
közgyűlése változatlanul elfogadta az igazgatóságnak 
a társasági tőke felemelésére irányuló javaslatait. A 
részvényesek részére biztosított átvételi jog október 
hó 30-tól november hó 13-ig bezárólag a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank és a cs. kir. szab. osztrák 
Länderbank értékpapír-pénztáránál gyakorolható. A 
részletes feltételeket tartalmazó hirdetmény ugyanott, 
valamint a társulat pénztáránál kívánatra kiszolgáltatik
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A Csáky László gróf prakfalvl vas- és acélgyár r.-t.
közgyűlése elhatározta, hogy megfelelő le írás é3 az 
adótartalék céljára történő tartalékolás u tán  10 száza
lékos osztalékot fizet. A társaság  7 millió kororiányi 
eredm ényezett forgalm a u tán  ítélve igen szépen fejlő
dött és a  gyártm ányai irá n t fokozódóan mutatkozó 
érdeklődés következtében uj nagyobb méretű minőségi- 
acélm űnek B udapes'én  leendő épitését határozta el. E 
óéira az 1 millió koróna alaptőkének 2 millió koronára 
leendő em elését határozták el. A Prakfalván m egm a
radó ü zem ágaka t: a  szerszám gyárat és a  vasöntőt, a 
m elyek jelenleg legnagyobbrészt hadiszükségleten 
dolgoznak és ezzel teljesen el vannak foglalva, a  té- 
gelyacélhutának  B udapestre leendő áthelyezése után 
gziötén tovább fogják fejleszteni.

A Kanyar Vaggon* és Gépgyár r.-t igazgatósága megállapí
totta az 1916 május 31-én. zárolt tizletéví mérlegét. A gyár 
a  lefolyt évben a legfokozottabb üzemmel dolgozott és számla
összege 22,250.326 koronát ért el. A v b ggonépitő-osztály az 
államvasutak részére nagy megrendelóst bonyolított le, mig 
a többi üzem fSleg a hadvezetőség számára dolgozott s e 
szállítások érdekében jelentős.beruházásokat kellett fogana
tosítani. A gyár lényegesen fokozott termelése tette lehetővé 
azt, hogy az anyag-ár és a rezsiköltség rendkívüli növeke
désével szemben az eladó-árban csak részben kerestek fede
zetet. A gyártelep értékcsökkenésének leírása, valamint a 
megfelelő adótartalék létesítése után a múlt évi 91.001 korona
21 fillér nyer ségáthoz&t hozzá9zámitásával 995.234 korona 
nyereségegyenleg (a múlt évben 545.077 korona) mutatkozik. 
A folyó évi november vég 'n tartandó rendes közgyűlésnek, 
a  pénzügyi hatóság jóváhagyását feltételezve, azt javasolják, 
hogy 400.000 korona felhasználásával 10 százalékos osztalé
kot (a múlt évben hat százalék) fizessenek ki, 300.000 ko
ronát a tartalékalaphoz csatoljanak, 100.000 koronát pedig 
jóléti óéira fordítsanak. A maradványt az igazgatóság juta
lékának levonása után uj számlára viszik át. Minthogy a 
fiiITfllAfírV MM ”V - oélqskía <-nagyeb b -hitelt vett--
igéíiybe és még tóváhbi beruházás ólöttáll, a részvénytőké
nek 4,000.000 koronáról 6,000.000 koronára való felemelését 
fogják a közgyűlésen indítványozni. És pedig kibocsátandó 
lesz tízezer darab 200 koróna névértékű uj részvény 1916 
junius 1-iki osztalékjogosultsággal és 250 koronás árfolya
mon az öt százalékos értékpapírkamat hozzászámitáaáva). 
A régi részvények birtokosai az uj részvényekre egy darab 
uj két darab régi részvények arányában fognak igényt tart
hatni. Az uj részvények befizetését egyelőre a kibocsátás 
árfolyamának harminc százalékával tervezik. A vállalat fog
lalkoztatása a  folyó üzletévben is változatlanul jó.

A Rinamarány—Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság 
október 26-án ta rto tta L in o z y  Leó titkos tanácsos, fő
rendiházi tag  elnöklésével 85. rendes évi közgyűlését, 
am elyen 116.400 darab részvény képviseletében 32 rész 
vényes je len t meg. Az igazgatóság jelentőse m eleg

hangon emlékezik meg há,mori B itó  Á rmin vezérigaz
gat ó negyvenéves rendkívül eredm ényes és sikerek
ben gazdag működéséről. A vezérigazgató, aki a vál
lalat alapítása körül is kiváló érdem eket szerzett, a 
felvirágoztatás müvén is teljes erejével és páratlan 
szorgalommal dolgozott. A vezérigazgató eredm ényes 
fáradozását, am ely ipari életünk elŐbbrevitelében oly 
számottevő nyom ot hagyott, a napirend végén külön 
ünnep keretében is elismerték. B írót Lánczy Leó üd
vözölte meleg szavakkal, köszönetét m ondva neki el
évülhetetlenérdem eiért. A részvényesek háláját H einrich  
F erenc tolmácsolta, kiemolve, hogy a vállalat üzleti 
politikája a vaskereskedelem  és a vasfeldolgozó ipar 
érdekét is szem előtt tartotta. A közgyűlés az üdvöz
lést éljenzéssol kísérte és a vezérigazgatónak jegyző- 
könyvi köszönetét szavazott.

A közgyűlés elé terjesztett jelentés szerint a 
hadsereg  állandóan növekedő szükséglete bő raunka- 
alka'm at nyújtott. A hadbavonult szakm unkások azon
ban nem voltak teljesen pótolhatók s az élelm iszerek 
biztosítása a m unkásók részére is mind nehezebbé 
válik. A tiszti nyugd ijin té íe t vagyona 1915 decem ber 
végén 5,144 709 korona, a m unkástársládáké 3,126.867 
korona, a  balesetbiztosítás alapja 73.018 korona volt. 
H adijótékonysági célokra, a hadbavonult m unkások 
családjainak segítésére és a tiszviselŐknek és m unká
soknak nyújtott rendkívüli drágasági pótléVokra a  tá r 
saság eddig 3 millió koronán felüli összeget fordított.

A nehézségek ellenére a vasércterm elés 3,192.480 
mázsát te tt ki, s a saját használatra term elt barnaszén 
3,468.944 mázsa volt. A kohók 1.484,279 mázsa nyers 
vasat szolgáltattak. A nyers acéltermelés pedig 2,249.967 
métormázsára növekedett, 382,595 méterm ázsával többre, 
mint az előző üzemévben. A közgyűlés az igazgatóság
nak a nyereség  fölosztására vonatkozó javaslatait el
fogadta. Az esedékes szelvény ez évi novem ber 1-tól 
kezdve 38 koronával kerü l beváltásra.

A közgyűlés végén az elnök megem lékezett az e l
huny t H ahn Samu lovag igazgatósági tagról és Tauseig 
Hugó felügyelőbizottsági tag érdem éről is. Az igazga
tóságba uj tagokul H egedűs L óránt dr.-t és Marcus  
H ugót, a ném et-osztrák bányatársaság  felügyelőbizott
sági tagját, a felügyelőbizottságba pedig L á zá r Zoltánt 
választották meg.

A Harkortsche Bergwerke und chemische Fabriken A.-G. 
(Gotha), am elynek Erdélyben vannak aranybányái, f. 
évi nyereségéből, amely, dacára annak, hogy az erdélyi 
hadiállapot m iatt kerek 300 kg.-mai kevesebb aranyat 
term eltek ki, m int tavaly, 10 ezázalék osztalékot fizet. 
Az előző évben 620.348 m árka le írása után a  m érleg 
909.116 korona tiszta nyereséggel zárult. A szokásos 
havi kim utatást az erdélyi aranyterm elésről a vállalat a 
jövőben nem teszi közzé.

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13633. hrsz.

*

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦

§
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lezárt mérlegében az előző évről áthozott 2064 koronával (az 
1914/15. évben 3451 koronával) együtt 494.003 (356.073) ko
rona nyers hasznot mutat ki, amiből a tiszta nyereség
101.006 korona, az előző évi 37.064 koronával szemben. Az 
osztalék, mint már évek óta, az idén is 6 korona =  6%  
lesz. Az igazgatóság az október 31-re szóló közgyűlési meg
hívóval egyidejűleg fölszólítja a részvényeseket, hogy az 
alaptőke hátralékos 50%-át november 10-ig befizessék, úgy, 
hogy ezzel az .1 millió korona alaptőke egészen be lesz 
fizetve.

Cégjegyzési hirek. Szabadalm azott O sztrák M agyar  
Á llam vasu ttársaság  H einer Sándor igazgatósági ta
nácsi -tagját cégjegyzési jogosultsággal ruházta  fel.

Pályázati hirdetmény. A magyar királyi államvasutak 
igazgatósága a jövő, _ 1917. évben szükséges különféle vas- 
és acélnemü anyagok szállításának biztosítását óhajtván, ez 
iránt nyilvános pályázatot hirdet.

Az ajánlatok.legkésőbb folyó évi november hó 14, déli 
12 óráig beterjesztendő^, a bánatpénz pedig folyó évi no
vember hó 13, déli 12 óráig beküldendő.

A pályázatra vonatkozó általános föltételek, valamint 
a szükséges mennyiségeket feltüntető ajánlati űrlapok, úgy
szintén a különleges szállítási feltételek a magyar királyi 
államvasutak anyag és leltárbeszerzési osztályánál (Buda
pest, VI., AndrásBy-ut 75. sz.) megtekinthetők.

£  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Bergwerksgesellschaft Hlbernla. Die P rivatbesitzer der 
S tam m aktien sollen vom  preussischen  S taate nominell 
2 7 0 %  erhalten, und zw ar einen kleinen A brundungs- 
betrag  in  bar, das ganze übrige in  neuen preussischen 
4  Vs ü/o igen Schatzsöheinen, die 19§4 zu pari zu r E in 
lösung  gelangen. D er H erne-Trust em pfängt etwas m ehr 
infolge der von ihm in  den veiflossenen 12 Jah ren  
getragenen  Spesen. D ie H ibernia-A ktien sind  jedoch 
mit D ividendenscheinen für 1916 einzuliefern. D er Staat 
besitzt bereits über 27 >/a Millionen M ark, der H erne- 
Trust über 23 V2 M illionen M ark, die Fam ilien H aniel 
an d  K rüger nebst F reunden  über ach t Millionen M aik 
Aktien, so dass der Staat mit E nde dieses Jah res  das 
gesam te Stam m kapital der H ibernia bis auf einen g e 
ringen B ruchteil in  H änden haben w ird neben den 

-V orzugsaktien, die der H erne-Trust gleichfalls ablritt. 
D ie Genehm igung des preussischen  L and tags is t noch 
erforderlich.

Die NasohioenbauaHStalt HüaboMt in Köln-Kalk teilt im 
Geschäftsbericht für das Jahr 1916/16 mit, dass d:e ausser
ordentlich schwankenden Anforderungen für den Heeres
bedarf einen starken W echsel in der Beschäftigung dór 
Gesellschaft hervorgerufen haben. Während bis Ende Juli 1915 
die Erzeugung der Giesserei und die besondere Bearbeitung 
dér gewonnenen Produkte die Lage beherrschte, trat in der 
ersten Hälfte des laufenden Jahres allmählich die Neuein
richtung einer Pressanlage in Tätigkeit Die Verschiedenartig- 
köit der Einrichtungen bedingte für Beamte und Arbeiter ein 
völliges Um- und Anlernen und für die einzelnen Abteilungen 
einen vollständigen Umschwung in den Anforderungen und 
LeistiiDgeff.

Date gesamte Roherträgnis stellte sich auf 8,919.842 M. 
gegen 7,702 715' M. in' 1914/15, wovon 7,339.870 (6,103.252) M. 
aus dem Betriebsgewinn stammten. Die Generalunkosten 
s iegen von 1,242.761 auf 1,687.602 M. Obligationszinsen be
anspruchten wieder 500.000 M. Die ordentlichen Abschreibun
gen stellten sich auf 1,464.924 (1,658.230) M. Dagegen wurde 
die. ausserordentliche Abschreibung von 300.000 auf 900.000 M. 
erhöht.

Es verbleibt einsohliesslich eines Vortrages von 1,451.373 
(1,385.083) M. ein Überschuss von 4,367.315 (4,001.722) M., 
aus dem die Dividende von 8%  1,608.000 (7°/o =  1,407.000) M. 
in Anspruch nimmt. Von grösseren Rückstellungen ist zu 
erwähnen eine Sonderabschreibung auf Aussenstände in Höhe' 
von 500.0U0 M., die Sonderrücklage für eine etwaige Kriegs
abgabe in Höhe von 150.000 M., eine Rückstellung für Unter
stützungszwecke von1 100.000 M. und eine Zuwendung zur 
Nationalstiftung in Höhe von 100.000 M. (i. V. 500.000 M. 
Rückstellung für unvorhergesehene Fälle, 100.000 M. für 
Kriegszwecke und 100.000 M. für Unterstützungszwecke). 
Auf neue Rechnung werden 1,468.744 M. vorgetragen. In der 
Bilanz werden u. a. Vorräte mit 18,535.061 (14,872.261) M., 
Effekten mit 2G1.933 (596.911) M., Bankguthaben mit 804.432 
(2,219.053; M. und Debitoren mit 11,206.582 (12,030.266) M. 
ausgewiesen. Kreditoren einschliesslich Anzahlungen von 
4 6 Millionen (41 Mül.) M. sind von 9,535.962 auf 10,832.096 M. 
gestiegen. Die Flüssigkeit der Bilanz hat sich also gegenüber 
dem Vorjahre verringert, was, abgesehen von der Erhöhung 
der Vorräte, auf grössere Neuanlagen und die entsprechenden 
Zugänge, namentlich auf dem Gebäude-, Maschinen- und 
W erkzeug-, sowie Untensilien- und Transportmittelkonto 
zurückzuführen ist. An Aufträgen lagen am 30. Juli 1916 rund 
16’4 Millionen M. gogen 18’5 Millionen M. im Vorjahre vor.

Eine ausserordentliche Dividendensteigerung. D er A uf
sich tsra t der M aschinenfabrik K appel in  Chem nitz be
an trag t fü r das veiflossene G eschäftsjahr eine D ividende 
von 28 Prozent. Die Gesellschaft hat im V orjahre eine 
D ividende von 5 Prozent und vor zwei J ah ren  eine 
solche von 4 P rozent ausgeschüttet. Mit de r nunm ehr 
vorgeschlagenen Dividende von 28 P rozen t keh rt die 
G esellschaft zu der Quote zurück, die vor vier bezie
hentlich vor fünf Jah ren  zu r V erteilung gelangte.

Gesellschaft für chemische Industrie in Basel. Im Geschäfts
jahr 1915/16 erzielte die Gesellschaft einschliesslich 120.840 fr. 
Vortrag und nach 2,708.048 (2,911.663) fr. Abschreibungen 
einen Reingewinn von 7,529.431 (6,755.928) fr., woraus 24 °/o 
(16%) Dividende verteilt und 112.790 fr. vorgetragen werden. 
Der Unterstützungsbestand und die Versorgungskasse erhiel
ten 1,104.799 (1,382.767) fr. Nach der Vermögensrechnung 
betragen Beteiligungen 4,385.001 (4,276.001) fr., Warenvorräte 
3,256.650 (2,385.763) fr., Wertpapiere 4,343.652 (1,500.000) fr., 
Aussenstände einschliesslich Bankguthaben 17,198.295 fr. 
(15,949.627 fr.) und anderseits laufende Schulden 10,745.865 
(7,508.279) fr. und Anleiheschulden (5,000-000 fr.

Essener SteíakOlileabergwdrk A-G. in Essen. Die Kohlen
förderung der Gesellschaft betrug in den drei ersten Viertel
jahren des laufenden Geschäftsjahres 1,546.000 t gegen  
1,399.805 t im gleichen Zeitraum des Vorjahres ; die Brikett
herstellung stellte sich auf 635.866 (517.868) t. Der Betriebs
überschuss stieg auf 4,165.686 (3,261.604) M.

Flottmann Heinrich m érnök Herneben,
45.578. számú és

„Átválté szerkezet kőzetfnré {épek ssáaán“
cimü magyar szabadalmának gyakorlatba, vétele céljából 
hajlandó gyártási engedélyeket adni, esetlég sza^adaffiaát 
teljesen el is adja. — Bővebb felvilágosítás nyerhető:
Meller Ernő hites szabadalm i ügyvivőnél, Buda

pest, VIII., ŰUői-ut Z.

Maschinenbau-Anstalt Humboldt köln-k&lki cég 
48,370. ázámu

„Pörkölőkemencék számára való kavarésíerkexet ai ftagrf 
irányában egymással szemben elreidecétt kétkarú efltóNfHk 

gyanánt kiképezett kávarókarokkal“
cimü magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának gya- 
korlatbavétele céljából belföldi gyárosokkal összeköttetést 
keres, esetleg szabadalmát eladja, vagy gyártási enge

délyt ad. — Bővebb felvilágosítással szolgál 
K alm ár J. szabadalm i ügyvivői iroda, Budapest, 

VII., Bákóczi-ut 44.


