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Lengyel királyság!
Az 1916. évben restaurálnak egy államot a köz

ponti hatalmak fegyverei. Visszaállították Lengyel- 
országot, amely nagyhatalom volta középkorban, de 
amelyet schlachtájának kapzsisága sirbadöntött. Há
rom felkelés nem bírta uj életre kelteni a lengyelek 
hazáját s már-már úgy látszott, hogy soha többé fel 
nem támad, hiszen ebben a példátlan világháborúban 
maradt el a lengyel felkelés az orosz járom éllen. 
Amikor teljesen magukra voltak hagyva, akkor látták 
elérkezettnek három ízben is a lengyel hazafiak, hogy 
Önállóságukat visszaszerezzék. És amikor lángban 

«Állott az egész világ, de sőt amikor már nem volt 
orosz hadtáp-terület a lengyel föld, hanem német 

^katonák bjztos J5kle tartotta távol az oroszt, még 
akkor’ H a lt gyéfigé légiók képződtek, de elmaradt 
ennék az elnyomott nemzetnek százados keserűsége
ken alapuló felbuzdulása.

Az a taktika, amelynek célja egy nemzet kiéhez- 
tetése, koldusbotra juttatása és ennek folytán való 
pacifikálása, teljes sikert aratott Lengyelországban.

A lengyelek elszegényitésével a politikai mejcet, 
a lelket vették ki az oroszok a lengyelekből. Lengyel- 
ország gazdasági elerőtlenedése igy hozta magával a 
legnagyobb politikai lelkiszegénységet, az önállóság 
visszaszerzésére irányuló öntudatos cselekedni akarást. 
Ha a központi hatalmak mesterséges utón életre nem 
keltik Lengyelországot, elmúlik ez a háború is, ez a 
világrengető zűrzavar és a lengyelek állami önálló
sága még se ébred élétre.

A lelket adják vissza a lengyelnek a központi 
hatalmak.

Mert Lengyelországban megvan mindaz, ami egy 
államot önálló életre képesít. Földje elsőrendű, ter
mékeny, a föld méhe kincseket rejt, lakossága 
elég sűrű.

A háborút megelőző évben' 1913-ban Orosz- 
Lengyelországnak 1412 textiigyárá volt 168.000 mun
kással s  a lengyel textilipar termelése az egész orosz 
produkciónak 31*7 százaléka; A széntermelés ugyan
abban az évben 7 V* tonnára emelkedett, vagyis az 
egész oroszországi szénprodukciónak mintegy 21 szá
zaléka esik Lengyelországra. Lengyelország termelési 
hányada az orosz termelés főbb ágaiban a követ
kező arányszámokat tünteti fe l: Fémipar 12 százalék, 
cukoripar 13 százalék, vegyi ipar 12 százalék, kerá
miai ipar 17 százalék, papíripar 15 százalék, faipar
9  százalék volt.

A- szükebb értelemben vett Lengyelországban 
3170 gyár volt üzemben 270.000 munkással, amelyek 
évente 1324 koronányi értékű árut állítottak elő. Ha

azonban Lengyelországba Litvániát, Volhyniát stb. is 
beleértjük, a gyárak száma 6553-ra, a munkásoké 
444.000-re emelkedik, mig az évi termelés eléri a 
2181 millió koronát. A legfontosabb ipari központok 
a milliós lakosságú Varsó, amely a főszékhelye a 
bőr, vegyi, cukor, malom, fém és konfekciós ipar
nak, azután az 500.000 lakossal biró Lodz, ahol a 
textilipar koncentrálódott s végül a sosnovicei és 
dombrova—gornicai bányavidék. A lodzi nagyipar 
túlnyomóan német alapításoknak köszöni létét s a 
lengyel bányaipari értékekben is igen nagy német 
tőke fekszik. így különösen a felsősziléziai bánya- 
müveknek nagy anyagi érdekeltségei vannak Lengyel- 
országban.

Igen előnyösen fejlődött ki Lengyelországban a 
földmivelés i s ; körülbelül fedezi az ország szükség
letét, csupán húst importálnak Oroszországból. Len
gyelország igen sok fát, valamint tojást vitt ki Német
országba.

A lengyelországi közlekedési viszonyok aránylag 
jobbak az orosz állapotoknál, de még mindig sok 
kívánni valót hagynak hátra. Az okkupáció óta sok uj 
országutat építettek.

A háború természetesen súlyos károkat okozott 
az orosz közgazdaságnak. Számtalan épület, közle
kedési eszköz és egyéb érték pusztult el. Az oroszok 
még visszavonulásuk előtt a gyárak összes gépeit, 
felszerelését, továbbá a mozdonyokat, vaggonokat, 
szarvasmarhát, földmivelési eszközöket, bankletéteket 
stb. elszállították az országból s mindazt, amit nem 
voltak képesek magukkal hurcolni, elpusztították. 
A lengyel közgazdasági életet ez a körülmény jófor
mán megbénította s tulajdonképpen mindent újra kell 
szervezni és építeni. Hivatalos megállapítás szerint 
az osztrák-magyar csapatok által megszállt területen 
a rendes marhaállománynak csak 30°/o-a maradt 
meg, a különbözetet az oroszok elhajtották vagy el
fogyasztották. Sok* idő és rengeteg összegű pénz
összeg lesz szükséges ahhoz, hogy a közgazdaság 
újra lábra álljon. Számos gyáros és tőkepénzes — 
különösen olyanok, akik állami szállításokkal foglal
koztak — különben az oroszokkal együtt vonult ki 
az országból. Lengyelország emberanyagban más
különben is sokat vesztett a háború óta. Egyébként 
az üzletmenet már a háború előtt is igen rossz volt, 
a háború alatt pedig, amint az elgondolható, az üz
leti forgalom teljesen megakadt. A bányamüveket 
nagyobbrészt a-katonai hatóság hozta újból üzembe^

Fontos kérdés, hogy mekkora mértékben kap
csolódik bele a lengyel közgazdasági élet az oroszba 
s mily hatással lesz rá az, ha az orosztól elszakad. 
A lengyel textilipar termékeinek háromnegyedrészét
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eddig Oroszországban vetette piacra és ez a textiláru- 
kivitel a lengyei ipari vállalatoknak évente 150 millió 
rubelt jövedelmezett. A fém-, bőr-, konfekció- és 
faipar is sokat exportált Oroszországba. A lengyel 
vastermelés, amely 1913-ban 460.000 tonna nyers- 
vasat és 664.000 tonna másféle vasat termelt, szintén 
szoros kapcsolatban volt az orosz iparral.

K  HAZAI HÍREK. K
Kfetemény. A m. kir. pénzügyminiszter a vezetése 

alatt álló minisztériumban az újonnan felállított X. fő
osztály vezetésével Böckh Hugó dr. miniszteri tanácsos, 
főiskolai tanárt bizta meg. Egyidejűleg B'óhm Ferenc 
m. kir. bányatanácsost és Papp  Simon dr. m. kir. 
geológus mérnököt a kolozsvári m. kir. kutató bánya
hivataltól, jelen minőségükben a m. kir. pénzügy
minisztériumba beosztotta. Rozlosnik András, a kolozs
vári m. kir. kutató bányahivatalnál alkalmazott m. kir. 
bányasegédmérnököt egyidejűleg a IX. fizetési osztályba 
m. kir. bányamérnökké nevezte ki és a m. kir. pénz
ügyminisztériumba osztotta be.

Uj bányaigazgaló. A felsősziléziai vasutfelszerelő 
r. t. szepesmegyei bányaüzemei élére mint igazgatót • 
Havocka Józsefet állította, aki több éven át a rosztokai 
bányatelep ügyeit vezette.

A Magyarhoni Földtani Társulat barlangkutató szakosztálya 
november 16-án szakülést tartott, amelyen Bartucz  L a jo s: 
A büdöspesti barlangban talált embercsontváz (bemutatással), 
Kqrmos  Tivadar: a) Az óruzsini nagybarlang, b) A jászói 
Takács Menyhőrt-barlang cimmél tartottak előadást

A Társulat november 8-án a m. kir. Természettudományi 
Társulat üléstermében szakülést tartott, amelyen Ballenegger  
Róbert d r .: A  tokajhegyaljai nyiroktalajról, i f jú  Lóczy  La
jos d r .: Az északnyugati Kárpátok geológiája, Toborffy  
Géza d r .: A Kis-Kárpátok dévény—máriavölgyi vonulata 
címmel tartottak előadást.

Nagybankok tőkeemelése. A Hitelbank hivatalos 
közlésben jelenti be, hogy alaptőkéjét a legközelebbi 
időben felemeli s ugyancsak alaptőkeemelés készül a 
Kereskedelmi Banknál is, bár maga az intézet még 
nem adott erről tájékoztatót.

A m agyar tőkére igen nagy  feladat vár a háború 
után, különösen a B alkánon; szükségesnek és term é
szetesnek kell tehát ta rtan t ezt a tranzakciót, mely a  
m agyar tőke hatalm ának fejlődését és gyarapodását 
jelenti.

A H itelbank elhatározásáról a  következő jelentést 
te tte k ö z z é :

A M agyar Á ltalános H itelbank igazgatósága no 
vem ber K>-én tarto tt ülésében elhatározta, hogy decem 
ber 23-éra rendkívüli közgyűlést hiv  össze s indítvá
nyozni fogja, hogy az intézet alaptőkéje felemeltessék. 
E  tőkeemelés mérve, időpontja és egyéb módozata 
tek in te tében  a közgyűlés elé terjesztendő indítványt az 
intézet igazgatósága röviddel a  közgyűlés előtt m eg
tartandó ülésében fogja m egállapítani. Az alapszabályok 
értelm ében a  részvényesek a  k ibocsátásra kerülő uj 
részvényekre részvénybirtokuk arányában elővételi 
joggal bírnak.

A  H itelbank legutóbb 1911-ben emelte föl alap
tőkéjét 60 millió koronáról 80 millió koronára s ez- 
időseeriot 68 és fél millió korona tartalékja van. 
1910- ben az intézet forgalm a tizenöt milliárdot te tt ki, 
4915-ben ped ig  m ár m eghaladta a harm inc és fél m il
liá rd  k o ro n á t Az intézetre bízott idegen tőke, am ely 
1010 végén 286 milliót te tt ki, m a az egym illiárd koronát

is m eghaladja. A fiókok szám a ez idő alatt H  xőL15-re, 
az afflliált in tézetek szám a pedig 6 ró l 29 re szaporodott. 
Az in tézet érdekkörébe tartozó vállalatok szám a Í910 óta 
54-ről 87-re növekedett s e vállalatoknak további 31-a l
vállalatuk van. Meg lehet még említeni, hogy p é n jü ö y i 
körökben szám ítanak arra , hogy az in tézel a& e$&£# 
fizetett 45 korona osztalékot a  folyó évben aéeátfeg: 
növelni fogja.

A K ereskedelm i Bank 1915 végén 513 
róna  betéttel és 106 millió nyilvánoafcwteléfefcai fenéel- 
faezett. Az utóbbi az alaptőke 169-6 százalék^&eAi fc&ft 
meg. 1915. évi forgalm a 2fr5 m illiárdot te tt ki a  b e 
előző évi 18 3 m illiárddal szeinben. A betét és eg jm r 
rövid le járatú  passzíva 765 millióra rágott* &űmvö1 
szem ben 841 milliót te tt a könnyen  mobilizál
ható érték.

A földgáz részvénytársaság tudvalevőleg beható 
tárgyalásokat folytatott Debrecen városával is a föld
gáz bevezetése tárgyában. Mint értesülünk, ezek a 
tárgyalások nem járnak biztató kilátásokkal s tartani 
lehet attól, hogy végleg meg is frinsulnak. Ezek az 
akták azonban még nincsenek lezárva és úgy halljuk, 
hogy a tárgyalások fonalát M ark Endre debreceni 
polgármester ulján újból fel fogják venai,

A Magyar Földgáz részvénytársaság Kolozsvárott 
is az ottani Ganz-gyárral szemben ajánlatét tett. Igen 
érdekesnek találjuk ennek az ajánlatnak a történetét, 
mert az ajánlat egyszerűen megbukott és Kolozsvár 
városa a Ganz-gyárral szerződött újra, amelyről tudva
levő, hogy ellene Kolozsvár város törvényhatósági 
bizottságában a közelmúltban a legélesebb támadások 
hangzottak el s a közvéleményben is a Ganz-gyárról 
mint olyanról beszéltek, amellyel a fennálló szerződést 
legjobban szeretnék megszüntetni. Hogy a földgáz 
részvénytársaság ennek dacára nem boldogult Kolozs
váron, ez oly újság, amire senki sem volt elkészülve, 
legkevésbé a Magyar Földgáz részvénytársaság. Sze
rencsére ez az egy szerződés még nem minden és a 
földgáz részvénytársaság vezetőiben lesz tetterő, ügyes
ség és elég lelemény arra, hogy a jövőben meg ne 
előzzék, őket s a mögöttük áltó fíió í  felett hateftnas 
tőkeerőt kellő nyomatékka! és eredménnyel képviseljék.

Aranykivitel ErdélyMf. Berlini jelentés szerint a Harkort- 
féle bányamű erdélyi aranybányáinak 1915—16. évi üzlet« 
évre eső jövedelme 1,262.826 márkát eredményezett, szem« 
közt a tavalyi 1,405.484 márka és az 1918—14-ben kimutatott 
1,493.159 márka nyereséggel. A társaság haszna túlnyomóan 
az erdélyi aranj kivitelből ered, mert a mérleg tanúsága 
szerint az idei összes bevétel 1,749.510 márkát tett ki. Az 
idei kisebb bevételt a társaság a rudai bányák szünetelésé
vel okolja meg és hogy a három legnagyobb bánya, fiyawft 
is csak a jobb ércanyag földolgozására korlátozódod Ennek 
folytán az erdélyi bányák hozama most 300 kilogrammal 
1244 7 kilogramra csökkent.

Cégjegyzési hírek. M agyar A célá rugyár  r .- t. D uoekel 
K ároly és Panka  A lbert tá rsu lati tisztviselőknek cég
jegyzési jogosultságot adott. — K ábául B ánya -  &  
Kohó részvén y tá rsa sá g  K uranda  Félix  ígftsgatétiggi 
tag jának  és Bíró  Rudolf tisztviselőjének céffieg y feéqi 
jogosultságot adott.

UJ olajgyár. Első horvát olajgyár r.rt, elnevezéssel 
Zágrábban olajgyár létesült 500.000 kororia részvény- 
tőkével. A gyár építése megkezdődött és üzembe 
helyezése valószínűleg még ebben az évben fog 
megtörténni. •
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A Magyar ftiiggyantaárugyár részvénytársaság leg
utóbb megtartott igazgatósági ülésén Hattenberger 
Sándor m. kir. műszaki tanácsost igazgatóvá ne
vezte ki.

Az Első os. kir. szab. DwagSzhajfa Társasig közhírré teszi, 
hogy az árufelvételre nézve f. évi november 11-én kelt hir
detésében közzétett zárlati határnapok az időközbon meg- 
változott viszonyok folytán a következőképpen tolódnak e l : 
az Arnfelvétel Regensburg, Passau, Linz, Corneuburg, Nuss- 
dorf, Béca, Pozsony, Győr (Gőnyő is beleértve), Budapest, 
Zimony, Belgrád állomások egymásközti forgalmában, vala
mint az uszályrakományok összes forgalma további intézke
désig nyitva marad. Az idevonatkozó zárlati határidőket külön 
fógjék közzétenni. Az összes többi állomásokról és állomá
sokra irányuló forgalomban az árufelvétel a folyó évben, 
«aennyífcan a kiadott jegyzékben nincsenek korábbi zárlati 
?ttit&tHapek megállapítva, november 25-én megszűnik.

Ttikttnrefés- A Budapest-Szent lőrinci Téglagyár 
r.-t. november 21-én rendkívüli közgyűlést tart, mely
nek napirendjén szerepel alaptőkéjének felemelése
640.000 koronáról 1,920.000 koronára.

A? széfl drágítása. Az egyik sziléziai szénbánya, amely 
kölönöaen Magyarország és Ausztria szénellátásában vesz 
részt, tudvalévőén az export árat tonnánkint egy márkával 
fölemelte. Német illetékes körökben nem hiszik, hogy ez 
beköszöntője volna a porosz szén általános áremelkedésének, 
mert ehhez a porosz kincstár nem fogja beleegyezését adni. 
Nagyon találóan utalnak a Harpeni bánya r.-t. most közre
adott jelentésére, amely 1903/1904-től 1915/16. üzleti eszten
dőig elért egységárat és az önköltség változását a következő 
nagyon érdekes táblázatban' tüntette fö l:

S Z É N  K O K S Z
Év Önköltség Kiadó fr Önköltség Eladó ár

1 9 0 3 /0 4 7-72 9 6 0 1 1 4 1 3 7 8
1 90 4 /0 5 8 0 2 9-85 1 24 1 4 0 9

4 § 9 S •^ 84 ^ ' 7 8 1 1 9 13-96
1 9 0 8 /0 7 8 6 4 10-59 1-47 1 5 4 6
1 9 0 7 /0 8 9-35 11-30 1-51 16-85
1 9 0 8 /0 9 9 3 1 1 1 1 4 1 4 8 15 61
1 9 0 9 /1 0 8 9 2 10 42 1 1 8 14 05
1 9 1 0 /1 1 9 1 9 10-21 1-28 14-62
1 9 1 1 /1 2 8-82 1 0 1 9 1-31 1 4 5 8
1 9 1 2 /1 3 9 4 1 1 1 3 4 1 2 2 1 5 9 8
1 9 1 3 /1 4 9 8 5 11-85 1-36 1 7 1 8
1 9 1 4 /1 5 10-30 1 2 - - 1-64 14-75
1 9 1 5 /1 6 11*81 14  96 1 6 0 17-99
A mennyiség tonnára vonatkozik és az ár márkában értendő.

. Orosz petróleumvállalat. A legnagyobb orosz petró- 
IeumváUakáöfc egyike, a  Nobel Testvérek részvény- 
társaság , u j résavényeket fog most kibocsátani. A vállalat 
részvény ennek egy Bányada ném et tőkepénzesek b irto 
kában vafi. M int berlini tudósítónk jelenti, az orosz 
korm ány m egtiltotta a részvény társaságnak, hogy uj 
részvényeiből egyetlen égy  darabot is  átengedjen a 
ném eteknek. E zért az uj kibocsátású részvényekre

reflektálók i g a z o l n i  tartoznak, hogy régi részvényeik a 
háború kitörése óta nem voltak ellenséges államok 
alattvalóinak birtokában.

Coburg Fúlöp herceg-féle Bánya- és kohömö r.-t 
novem ber 29-én ta rtja  mesr III  rendes közgyűlését.
1916. évi m érlegét 738.320 31 korona nyereséggel zárta.

Uj naftaforrá?okra bukkantak Galíciában. Mint tudó
sítónk jelenti, K roscienkunál és B iala-Brzeguná), 
U jszandec közelében nagy naftaforrásokat fedeztek fel. 
Az uj források k iaknázására a galiciai naftaipar köré
ben uj édekcsoport alakult.

Szállítás. A tesebeni törvényszék elnöksége v e r
seny tá rgyalást irt ki a törvényszék és a  fogház- részére 
az 1917. évben szükséges kb. 400.000 kg. szén szállí
tására. Az ajánlatok novem ber 21-ig küldendők be.

Mérlegek. R o c k  Istvá n  és E lső  B rü n n i G ép g yá r r .-t. 
ez évi lezárt mérlegében 157.328 korona tiszta nyereséget 
mutat ki.

D obsinai R é zm ü v e k  r.-t. 1915. évi zárszámadásaiban
1,750.000 K alaptőke mellett 92.441 K (1914-ben 240.313 K) 
nyers jövedelmet mutat ki, amivel szemben költségekre és 
kamatokra 374.383 (240 313) K-át adtak ki, ú g yh ogy  a mér
leg  281.942 K veszteséggel zárul, mig az előző évben a tár
saság sem nyereséget, sem veszteséget nem mutatott ki. 
A vállalat bánya- é* turzási engedélyét 446.593 K (1914-ben 
329.544 K), bányaberendezóeét 371.140 (346.813) K, ipar- 
vasulját 108.638 (91.466) K, telkeit éa épületeit 395.772 
(511.621) K és üzemi berendezéseit 2,055.371 (1,902.084) K 
értékkel mutatja ki, mig hitelezőknek 2,533.982 (1,756.876) 
K val tartozik.

M ag ya r Zom ánc- és F ém áru  r.-t. (P ozsony lig e t fa lu)  
1916 junius 30-án lezárt mérlegében 1,003.445 K hasznot 
mutat k i ; az előző évről áthozott 365.596 K veszteség, 
204.232 K leírások és a költeégek levonása után 173.657 K 
tiszta nyereség mutatkozik az előző évi 351.596 K veszte
séggel szemben.

M agyar W aggon- és G ép g yá r r.-t. (G yő r)  legutóbbi 
mérlege szerint 22,250.326 K árubevétel mellett 995.235 K 
tiszta nyereséget mutat ki, szemben az előző évi 545.077 K 
tiszta nyereséggel. Az igazgatóság a legközelebb tartandó 
közgyűlésen javasolni fogja ez alaptőkének 4 m illió  K -ró l
6 m illió  IC-ra való fe lem e lésé t.  Az igazgatóság 20 K =  10°/o 
osztalék fizetését fogja javasolni, szemben az előző évi 
12 K =  6% kai.

Egy szerb cementgyár üzembehelyezése. Mint velünk 
közük, a katonai korm ányzóság a propoveci cem ent
gyára t üzembe helyezte.-A cem entgyár régebben Szerbia 
egyik legnagyobb cem entgyára volt..

Az acéltröszt részvényei. Az acéltröszt részvényeinek nagy 
emelkedése folytán az európai kézben 1 -vő papírokat igye
keznek eladui. Az acéltröszt részvényeiből európai kézben 
október közepén n ár  csak 708.906 darab volt, holott 1914  
március 31-én méa: 1,597.947 darab trösztrészvény volt az 
európai tőke tulajdonában.

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

V I*r Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. ElektroHtikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
$**♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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A széntermelés bősége. Az Osztraui bányamű-részvény - 
társaság, amely a Salm herceg-féle kőszénbányák megszer
zése révón. jelentős tényező a sziléziai szénpiacon, az elmúlt 
esztendőben 4,422.277 métermázsa szenet (tavaly 4,296.086) 
és 763.241 métermázsa kokszot (730.478) termelt. Az évi 
nyereséget 753.577 koi-onával mutatja ki a társaság, amely
nek igazgatóságában Apponyi Albert gróf is helyet foglal.

A német gázgyárak kokszeladása. -Berlini tudósítónk 
jelentése szerint a ném etországi gázgyárak  egym illió 
m árka alaptőkével kokszkiviteli tá rsaságot alapítottak, 
am ely a külföldre való kokszszállitást és eladást fogja 
intézni.

Vas* és acélnemii anyagok szállítására vonatkozó 246.539,916. 
számú Pályázati hirdetmény módosítása. Kapcsolatban i. évi 
246.539/916. szám alatt közzétett P ályáza ti h ird e tm é n y ü n k 
k e l  értesítjük, hogy az 1917. évre vas- és acélnemü anyagólt 
szállítása iránt benyújtandó ajánlatok határidejét november
14 érői november 25-6re módosítják.

Ehhez képest az ajánlatok legkésőbb november 25-én 
déli 12 óráig beterje9ztendők, a bánatpénz pedig november 
24-én déli 12 óráig leteendő, illetőleg beküldendő.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Langen und Wolf, die W iener N iederlassung der 
Gasmotoient& brik D eu tz , h a t in 1915/16 befriedigend 
gearbeitet, doch w urde der G-eschäftsgewinn durch 
407.016 M ark K ronenverlust aufgezehrt. D er U msatz in 
W ien w uchs um zwei Millionen K ronen ; am 1. Ju li 
lagen grosse B estellungen vor, denen weitere gute 
N eubestellungen folgten. Die K ontokorrentschuld an 
Deutz stieg um 1 3 Millionen Mark. Ih r stehen in der 
W iener B ilanz 2 3  M illionen K ronenbeslände gegen
über. Die ungedeckten A ussenstände in Siebenbürgen 
sind gering.

SohteslaoheKohlen- und Kokswerke Gotteeberg. Die Unterbilanz 
der Gesellschaft hat sieh bekanntlich- in 1915/16 um nicht 
weniger als 824.153 Mark auf 3‘32 Millionen Mark erhobt, so 
dass sie jetzt mehr als die Hälfte des Aktienkapitals beträgt 
und das in einer Zeit, in der faat alle anderen Kohlenunter
nehmungen gut verdienen und erhöhte Dividenden auszu
schütten in der Lage sind. Da erscheint die Frage berechtigt, 
woran es liegt, dass gerade diese Gesellschaft von der guten 
Konjunktur keinen Nutzen zu ziehen vermag. Wenn auch dio 
Gesellschaft miTteclinischen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, 
so wird von der Minorität der Hauptgrund notgedrungen 
immer wieder in dem mit der Prager Eisenindustrie, die den 
grössten Teil des Aktienkapitals (von den 2 Millionen Mark 
Prioritätsaktien allein 170 Millionen Mark) besitzt, vor langer 
Zeit abgeschlossenen Lieferungsvertrage gesucht. Dieser Ver
trag sicherte scheinbar den Eisenwerken der letzteren den 
Kohlenbozug zu sehr günstigen Bedingungen und daher 
werde der durch den Aktienbesitz verursachte Verlust mehr 
als ausgeglichen. Andererseits sind aber noch Aktionäre'vor
handen, die nun schon seit 25 Jahren keine Dividende mehr 
erhielten und nun auch noch die Hälfte ihres Besitzes ver
loren haben. Sie hätten besonders ein Intoresse daran, wenn 
in der kommenden Generalversammlung die Verwaltung sich 
"einmal ausführlich äussern wollte.

Gewinn des StelnkohleBberflwerks Langeabrahm in Eisen- 
Rüttenecheid. Im dritten Vierteljahr 1916 betrug der Betriebs- 
Überschuss 759.469 gegen 604.182 Mark im zweiten und 
608.988 Mark im ersten Vierteljahr dieses Jahres. Der Netto
gewinn stellt sich "auf 266.115 Mark (im zweiten Vierteljahr 
117.504 Mark und im ersten 81.138 Mark) so dass die Schuld, 
die am 30. Juni noch 126.640 Mark betrug, getilgt ist und 
noch ein Guthaben von 139.474 Mark verbleibt. Die Kohlen
förderung betrug 143.419 t gegen 126.722 t im zweiten und 
128.892 t im. ersten Vierteljahr.

RhBinlsch'Westfälisches Zementsyndikat. Die V erhand
lungen w egen H inzuziehung der dem V erbände noch 
fernstehenden W erke sind erneu t auf n icht unbedeu
tende Schw ierigkeiten gestosseD, deren  E rledigung sich 
zurzeit noch nicht übersehen lägst, und die m öglicher
weise die K onsequenzen nach sich ziehen werden, dass

die R egierung im Sinne oder im In teresse des Zustande
komm ens einer E in igung eingreifen wird. Nachdem 
über die B eteiligung selbst eine E in igung erzielt worden 
war, hat der Zem entverband über die A blösung der 
von den A ussenseitern getätigten Vorverkäufe mit den 
in Befracht kom m enden W erken verhandelt, und es hat 
sich dabei herausgestellt, dass Zem entm engen verkauft 
w orden sind, die die volle E rzeugung der in Betracht 
komm enden Zem entwerke für die nächsten zehn Jah re  
ro ch  überschreiten w erden und die g rösser sind als 
diejenigen Zementmengen, die der R heinisch W est
fälische Zem entverband mit seinen 43 grossen W erken 
im laufenden Jah re  b isher zum V ersand bringen konnte. 
Da sowohl die aussenstehenden W erke, wie die V er
käufer, als auch die A bnehm er, mit denen die V erträge 
geschlossen sind, auf der Erfüllung der V erpflichtungen 
bestohen, so lässt sich zurzeit noch nicht übersehen, 
w e diese neuen Differenzen beseitigt werden können.

Bergwark8gesellsohaft Hope m. b. H. zu Lindwedel. Aus dem 
Geschäftsbericht für 1915 tragen wir unsern Mitteilungen 
über das abgelaufene Geschäftsjahr noch nach, dass von der 
im Jahre 1913 beschlossenen Zubusse die restlichen 900 Mk. 
für den Kux eingezogen worden sind. Die Beträge sind, wie 
bisher, der Botriebskapital- und Rücklagerechnung überwiesen 
■worden. Auch in diesem Berichtsjahre wurden den Kaliwerken 
Adolf Glück wiederum entsprechende Mittel zum Ausbau zur 
Verfügung gestellt, die unter den Aussenständen (1,480.171 Mk.) 
erscheinen. Entsprechend dem in den Vorjahren geübt«n 
Brauche sind dio für Aufschlussarbeiten verausgabten Beträge 
sowie ein angemessener Anteil der Schachtbaurechnung ab
geschrieben worden. Der nach Verrechnung der Einnahmen 
und Ausgaben verbleibende Verlust von 476.757 Mk. wurde 
von der Betriebskapital- und Rücklagerechnung abgebucht 
Die in dem vorjährigen Geschäftsbericht angekündigten 
Vorschläge zur Beschaffung der erforderlichen Mittel konnten 
infolge der durch den Krieg eingetretenen Erschwerungen 
den Gewerken noch nicht unterbreitet werden und werden 
bekanntlich in der diesjährigen ordentlichen Gewerkenver
sammlung zur Vorlage und Beschlussfassung gelangen.

A  G ebrüder H inselm ann  cég  E ssen-Ruhrban  
59.622. számú és

„Gördülő görgők által alátámasztott rázó csnsitaté“
cimü magyar szabadalmának gyakorlatba vétele céljából 
hajlandó gyártási engedélyeket adni, esetleg»  szabadalmat 
.teljesen el is adja. Bővebb felvilágosítás nyerhető:
Mellei' Ernő hites szabadalmi ügyvivőnél* B&föfÚ 

pest, VIII., Vüői-ut


