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ELŐFIZETÉSI ÁRA:

EGÉSZ ÉVRE , 16.— K | FÉL ÉVRE 
NEGYED ÉVRE 4 . -  K

8.— K

FŐSZERKESZTŐ:

DR' BISCHITZ BÉLA
ÜGYVÉD.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL
BUDAPEST, V., SAS-UTCA 20.

TELEFON 108-00.
HIRDETÉSEK min. SZÁMÍTÁSSAL DÍJSZABÁS SZERINT,

»

GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
B R A N D  &  L H U IL L IE R
B B tm » ._______ PO Z iO SY .
Szálin mint különlegességet banyaüzemek részére

"KÖmprocszorokért és légszivattyúkat
a legnagyobb méretekig gőz- és elektromos üzemre.

Fáradtgőz dugattyús kompresszorok, preolzlós-gfiz gépek
telített és tulhevitett gőz számára.

Lokomobilok, gyorsan Járó gőzgépek (Tokozott typus). 
Gőzkazán minden rendszerben.
Lejtósosövi kazán, Burghardt szabadalma, nagy feszült

ségnél e, fenékterületliez viszonyított legkedvezőbb 
gőzképződés, különösen alkalmas nagy központokhoz. 

Biztonsági kettős gőzkúpos kazán közös víztartóval, 
„Bull" rendszere szerint.

Góztulhevitó.
Hószab Uy gzó (szabadalom) tulhevitett gőz részére, a 

kazáneffektús emelésére és tetszés szerinti hőfok 
betartására.

Ekonomiser, Kablitz szabadalma.
Pléhosöveb, transzmissziók stb.
Isz&peló-, mosó- és lngozó~gépek, Freygang szabadalma. 
Tnrbokompr esszorok minden teljesítményre és üzemre. 
Búd; Meyer-rendszerü teljes nyomólég-lokomotly be

rendezések.
Gőzturbinák.
®  Ajánlat ém m érndki lá to g a tá s  díjtalan. 
R e f e r e n c i á k  ren d e lk ezésre  á llanak . =

judfestek:
KPAYEP E ésTÁRSA
CSÍ 51. ÉS H R UDVARI SZÁLÚINK 
FESTÉK-KENCMAKK-OYAR 
BUDAPESTCKRMIR FESIÉKUIWR)
V I ,  V á c i ü t  34.

WORTHINGTON
Szivattyugép Részv.-Társ.
Budapctst, V.y V áci-u t 4. szá m .

!! llépjen prospektust!!

mindennemű gazdaságos üzemü földalatti bánya- 
szivattyu Szabadalm. félacél mélyitó-szivattynk.

____________________ (1245/836/13)________  ____

íjffSiSSSSfíJESi

”ZICK-ZACK” SZÍJ KAPCSOK
a legjobb összekötő kapcsok minden nemű hajtósziji.-. Próbamintákat díjtalanul küld 

FR A N Z K Ü S T N E R  D resd en- N .



Gréf csáky László PraKfalví Vas- és  Acélgyár-Részvénytársaság
Budapest, IX., Csillag-utca 4.

Gyárt: Kömegmunkáló szerszámokat öntött acélból, mint p. o. kőbánya, köszénbánya*, 
kőfaragó-, vasúti szerszámokat stb. ♦  Kész közetfurókat bármely rendszerű furógépek- 
♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦  hez. ♦  Különleges szerszámok rajzok vagy minták alapján. (ii:e ♦ ♦ ♦

fa mm TELErON
í n

ponyva- é s  z sin eg á ru * k eresk ed ő

SCHILLINGER MIKSA
B udapest, V., R udolf-rakpart 7. s z .

Z sák- é s  p o n y v a k ö lcsö n zés.

Ha érdeklődik, ha rendel, 
hivatkozzék,, A Bányádra.

FONO M IK L Ó S  Ü3P E S T
Gép*, bányaberendezés- és furószerszámgyár. 
Telefon 140-10. =  Sürgönyeim: F0N01IK 14010 BUDAPEST

K  Gyárt mint hiüonlsgBSségBt:

otrógépeket
Banyász-csaKányokat

ULRICH B.J. Budapest
— ___ =  R a k tá r  és  i r o d a : .___

VI., Vilmos császár-ut 31.

Legnagyobb raktárt tart a következő cikkekben: mindenféle 
csövek, liorgonyzott lemeze«, hullámlrmozek, ó!omá uk, 
kőanya^-csövck és kémény toldók, íurdőbereüdezési tár
gyad, szív ttyuk, tömlők, vizöblitő árnyékszí'ke; tnrfa- 
szóro árnyékszékek:, bordástutő csövek. bl nya^zplln/ő 
csövek, szerszámok, viz*, légszesz- és cici vények.
Sz á l l í t  kitűnő szerkezetű  zsirfelfogókat Geiger 
szabadalm a szerint vágóhidak, zsiradékgy irak, foző- 

konyhák és húsipari üzem ek számára.

Nobel Dynamit
Részvénytársaság K

szállítja a jelenkor legjobb robbantó szereit. Gyár: Pozsonyban. 
— - Különleges gyártmányok:
Robbantó gelatin, gelatin-dynamit, nehezen 
fagyó dynamit, bányalég-dynamit, Bbexit, 
Astralit (veszély nélkül kezelhető rob< 
bantószer), Pannonit (biztonsági robbantó
szer bányaléges bányák részére); továbbá 
robbantó gyutacsok, biztonsági gyújtó

zsinórok, a villanyos gyújtáshoz való min
dennemű szükséglett cikk, legújabb szer
kezetű dynamó-villamos izzógyujtók.

W o l f - f é l e  benzin- és acetylén- 
biztonsági lámpák és W o l f - f é l e  nyitott 
acetylén bányalámpa.
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TELEFON 108—(K).
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ELŐFIZETÉSI Ara :
EOÉSZ ÉVRE . . 16.— K I FÉL ÉVRE 

NEGYED ÉVRE 4 . -  K
8 . -  K

FŐSZERKESZTŐ:

D R- BISCHITZ BÉLA
ÜGYVÉD.

Orosz-Lengyelország közgazdasága.
A tizenhetedik század elejéig oly hatalmas és 

magas kulturájú Lengyel királyság felosztását az 
18Í5-ben megtartott bécsi kongresszus rendezte vég
legesen* Lengyelország legnagyobb része a varrói 
hercegség néven az orosz birodalomhoz csatoltatott, 
mig Németország kapta a varsói hercegség kis részét 
(paseni hercegség) Thorn és Danziggal együtt. Ausz
tria. igénye a tarnopoli és a zamoscei kerületekre 
iljból elism ertetett; ehez já* ült még a podgorcei ke
rület a wieíickai saban\ ákkat* azonban Kiakó kivé
telével, mely 1846 ig mint független szabad terület 
állt fenn. Ezzel végleges befejezést nyert egy nagy 
birodalom felosztása.

Oroszország a háború kezdetéig a régi Lengye!- 
'-'tmatáj&uik k fim lhaK ^^ kézben. E t^rü-

Ieteji az  1911. évi népszámlálás adatai szerint több 
rpint 121/2 m rlió népesség lakott, mellből egy négyzet- 
kilométerre 82 lélek jut. A 116 város lélekazáma
2,907.000, tehát az összes népesség 23%-a, míg a 
vidéki népesség 77°/o-ot tesz. Bár Orosz Lengyelország 
tulajdonképpen nem volt egyéb a háború kezdetén 
orosz provinciánál, mégis kimondottan különálló gaz
dásági területet alkotott.

I^n^yelor^zágot a Wisztula vonala egy é^zak- 
keleti és eg##h)ypgajti részre o sz ja ; mig az előbbi 
tisztán mezőgazdasági terület, addig a délnyugati 
részen az ipar és kereskedelem nyomul előtérbe a 
U^gyobb városi központokban. Az északkeleti rész 
nagyobbrészt erdős v^dék; a legtermékenyebb terület 
pe<Jig Lublin, Siedlicz és Radom vigéke.

A m e$% ^4£sági művelés alatt álló föld meg
oszlik a nagybirtokos arisztokrácia, a közép birtokos 
nemesség és a kisbirtokoa parasztság között. A kis- 
birtok és parasztbirtok több mint félét teszik a műve
lés alatt álló összes területnek. Az Í863-iki felkelés 
és a keresztülvitt agrárreform óta a nagybirtok foly
tonosan tért veszt főleg a kisbirtok javara ; csupán a 
porosz határ közelében Plock körül és még a Lublin 
és Varsó közötti részeken tartja magát igen erősen 
a  nagybirtok, ahol az összes területnek jóval több 
miM fele felett rendelkezik.

Már a háború tartama alatt is, de még inkább 
a rákövetkező időszakban a közgazdaság egyik leg
nehezebb kérdése 1» sz a termeléshez szükséges nyers
anyagok kellő mérténben való biztosítása. Bar a jelen

körülmények között t’enáiló rendszabályok elsősorban 
a hadsere- és a hadiipar részére szükséges nyers; 
anyagok előteremtésére irányulnak, másrészt azonban 
mindent el kell k ivetni, ho*y a hátramaradottak szükr 
ségleteinek kielégítésére irányuló gazdasági te ékeny-? 
ség lehetőleg szintén minél kevesebb nehézségbe 
ütközzék. A nyersanyagokkal való el átás és élelmezés 
szempontjából igen fontos szerep kell, ho*y jusson 
az osztrák-magyar hadsereg által megszállott tartó* 
mányok különösen mezőgazdasági feleslegeinek.

Orosz-Lengyelország legtermékenyebb vidéke, mint 
már említettük, az osztrák-magyar kormányzat alá 
helyeztetett, hasonlóképpen hozzájutottunk a hírneves 
Dubrowa széf bányákhoz, melyek a sziléziai kőszén* 
telepek folytatása. A föld gazdag kincsei mellett nagy 
hasznunkra van a lengyelországi igeú fejlett mező- 
gazdasági ipar, egész sereg nagy keményítőgyár, 
szesz- és sörgyár áll ismAt teljes üzemben. Mindenek
előtt azonban a cukorgyártás jön számításba, mely 
Orosz Lengyelország egyik legfontosabb ipara volt a 
háború előtt. A lengyel vezetés alatt álló gyárak már
1912-ben is nemcsak az egész belföldi szükségletet 
fedezték, hanem ezenkívül termésüknek körülbelül 
60 százalékát az orosz fogyasztóknak adhatta* á t  
A cukorgyá'táshoz kapcsolódik az annyira fontos 
melassznak mint eiőtakarmánynak előállítása. Az okku
páit terület legtöbb nagyobb mezőgazdasági ipartelepé 
már hosszabb ideje ismét üzemben van, mig a német 
kormányzat alatt álló vidék szövőgyárai még mai nap 
sem tudták üzemüket megindítani, nem annyira ászén  
és nyersanyag hiánya, mint inkább a szükséges piac 
elvesztése miatt. Különösen Lodz — a lengyel Man
chester — szenvedett sokat a háborútól.

Az okkupáit tartománynak a monarchiával lebo
nyolódó áruforgalma főleg a vasúti vonalakat veszi 
igénybe. Egész sereg uj vasút felett rendelkezünk^ 
amelyeket az oroszok stratégiai szempontokból épitetr 
tek s amelyeket katonaságunk aztá*» r ö v i d  idő alatt 
nagyrészt rendes vonalakká épített át. Az egyik fő* 
vonal Szcakowa határállomástól Varsónak vezet, mig 
a másik erre merőlegesen Ivangorodig visz; innét 
elágazás van a Visztulán át kelet felé Lublin, Chólm 
és Kowel állomásokig. Nagy fontosságú a Varsótól 
délre Sandomier/ig vezető vonal, m i g  Kesetgalicia felől 
a rozwadów—lublini vonal indul ki, amelynek csatla
kozása van délen a galíciai, északon a német vasutak- 
hoz. Ezenkívül t b b  kisebb jelentőségű vonal van két- 
szén vagy épülőfélben.
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A hitelforgalmat több osztrák és magyar nagybank 
lublini fiókja bonyolítja le ezenkívül fontos szerep 
jut a takarékpénztáraknak is, amelyek az egész okuupált 
területen újonnan szervezvo vannak.

A monarchia s a megszá lőtt oro^zlengyelországi 
tartományok között egyre él^nkebb áruforgalom bo
nyolódik le Ezzel szemben saját árukeresedolinunk, 
külö öse'i ami az iparciukekot il?eti, nem foglal el az 
ottani lakosság ellátásában olyan szerepet, mint ami
lyenre alkalom kínálkozik. A monarchia békében fő eg 
knlönlpgess^geket szállított Oroszországnak, amelyek 
legnagyobbrészt éppnn a megszállott területen találtak 
piacra. Minden jel arra mutfit, ho^y az árukereskede
lem ismét nagyrészt megindítható volna. Ami főként 
a magyarországi ipart érinri : különösen nagy k resiet 
mutatko/ik a mezőgazdasági és az idevágó ipari g^pok, 
villamos berendezések, különösen izzólámpák iránt; 
jó áron kelnek el a fém- és vasáruk s a legkülönfélébb 
vas és «célszerszámok.

Bár eg sz Orosz Lengyelország ip*ri központjául 
Varsót és Lodzot említik, az ipari termelésben nem 
csekély jelentőségre emelkedett az osztrák-mag> ar 
kormányzat alatt álló petrikaui kerülőt. A dabrowai 
kerület küsönösen szénbányáiról, kohóiról nevezetes, 
de iTt találjuk a legnagyobb -gőzmalmokat és gőzfürész- 
telepeket is.

Ez a rövid vázlata az ok’ upált oroszlengyelországi 
terület jelen ga/dasá^i viszon aim k

K  HAZAI HÍREK. X
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetésük lejárt, hogy őzt a 
külön borítékban küldött befizetési lap 
felhasználásával meghosszabbítani szí
veskedjenek.

Kitüntetés. A király igiói Szontagh Tamásnak, a 
Földtani Intézet aligazgatójának, ez intézet ügyköré
ben a tudományos élet terén kifejtett buzgó és ered
ményes szolgálatai elismeréseül az udvari tanácsosi 
címet adományozta.

Kinevezések A m. kir. pénzügyminiszter a féül
és sóbányászatnál és a fémkohászatnál alkalmazott 
orvosok létszámában dr. Kulcsár Viktor bányaorvost 
az óradnai m. kir. bánya- és kohóhivatalnál jelen 
állomáshelyén a IX. fizetési osztályba bányafőorvossá 
kinevezte. — Gervai Nándor pénzügyi irodavezetőt 
a brassói m. kir. pénzügyi^azgatóságnál a Selmec
bányái m. kir bányászati és erdészeti főiskolához 
a IX. fizetési osztályba titkárrá kinevezte.

Ny Ivános számadásra kötelezett vállalatok hadi nyere
ségadója. A hivatalos lap egyik legutóbbi számában 
Teles'-ny János ren d e lte t tesz közzé a h  di nye»eség- 
adóról s" ólo törvény rendelkezésemen a nyilvános szám
adásra kötelezet» vá'lnUtok tekintetében való végre
hajtás«, val mint e vállalatok 1917. évi kereket» adójának, 
illetőleg bányaadójának és az 1914, 1915. és 1916. évi 
hadi nyereségadójának kivetése tárgyában. A rendelőt 
részletes u!b&ifc>azi ásókat foglal m agiban arra az eljá
rásra nézve, melyet a pénz gyigazgatóságokriak az 
endite t adónemek kivetésénél a nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatikat illetőleg követniük keli.

A Duna áradása. Az esős időjárás hatása erősen mutat
kozik a Dunán. Becstől 1c egészen Budapestig erősen árad 
a Duna. Bécsi jelentések szerint ott a Duna medre erősen 
kiszélesedett, sőt Nussdorfnál és Klosterneuburgnál ki is 
lépett medréből, Pozsoi^nál a vizállás csütörtökről péntekre 
hetvennyolc centiméterrel emelkedett, ami mindenesetre, ha 
nem is ijesztő, de rendkívüli vizállás emelkedés. A föld mive- 
lés ügyi minisztérium vízrajzi osztályának jelen téso szerint a 
Duna, különösen Magyarországon, áradási tendenciát mutat. 
Jellemző az 'adásra, hogy Pozsonyban a vizállás tegnap 395 
centiméter, ma már 473 centiméter volt. Mindazonáltal 
Bacsót és Budapestet ezidőszerint ioai fenyegeti árviz- 
veszedelem,

A Fas^énkereskede’mi és kiviteli r t (Sopron)
december 20-án megtartott rendkívüli közgyűlésén 
elhatározta, hogy alaptőkéjét 30.000 koronáról 150.000 
koronára felemeli és faszén és széníermákeken kívül 
bel- és külföldi áru kereskedésével, behozatalával és 
kivitelével is fog foglalkozni.

Tőkeemelés. A Hazai Bank r.-t. január 5-én meg
tartott rendkívüli k"? gyű lése elhatározta a társasági 
részvény tókenek 50.000 darab uj részvény kibocsátása 
által 40"miJlió koronáról 50 millió koronára leendő fel
emelését.

A közgyűlés az alapszabályok 6. §-á£ megfelelően 
mód sitot<a és az alaptőkeemelessel kapcsolatosan ki
mondotta, ho*>v a kibocsatandó és már a folyó 1917. 
üzletév eredményében részesedő uj részvények elővételi 
joga az eddUi részvényeseknek tartandó fenn akként, 
hogy néfí-v régi > észvény u*án egv uj részvény Jegyen 
a 'o k  áltaf darabon*int 285 korona árfolyamon az i az- 
gatóság által kitűzendő időpontban és megállapítandó 
további módozatok mell tt átvehető.

Az iv_*a7gatnság a közgyűlésnek a múltban az 1905 ,
1906., 1907., 1910. és 1912 években vég» ehajtott tőke
emelésének a jövedelmezőség kapcsolatos nagymérvű 
emelkedését igazoló táblázati összeálütást mutatott be, 
amelyből kivi'áydk* hogy amig 1904, évb-n tízévi fenn
állás után é< 10 millió »lapt^ke mellett 8*6 százaléknak 
rney felelő 863.000 korona tiszta nyereség volt c*ak el
érhető az az utolsó békeévben, 1913-bfcn 40 millió korona 
aiaptők* mellett WVa százaléknak megfelelő 4,547 000 
koronára emelkedett és hogy a fokozatos fejlődést szem 
e ő 't tan ott tőkeemelések előnyös határa nemcsak »bban 
nyilvánult, ho y e?en idő aUtt a tartalékok 1,550.000 
koronáról 15 300 000 koronára emelkedtek és a nyugdíj* 
alap 332 000 k- rónáról 1,170.000 koronára, de az osztalék 
is a mind több darabszámra emelt részvények után 
12 koronáról 16 koronára volt fokozható, mely hasonló 
összegű osztaléknak *z 1916 üz étévre való folyósain- 
tására a rendelke?.ésre álló adatokból közvetaeztetve, 
ismét í-zámithatnak a részvényesek.

A temesvári Dél magy&rors tagi láncgyár r. t. leg
utóbbi köziív ülésén az alaptőkét 200.000 koronáról
300.000 koronára emelte fel 250 drb 400 korona név
értékű uj részvény kibocsátása utján.

A SÓ ára. A Magyar Bank- éa Kereskedelmi R-T., mint 
a magyar királyi sójövedék vezérügynöksége, felhívja a kö
zönség figyelmét arra, hogy a belügyminiszter rendelete 
folytán a közigazgatási hatóságok a sónak úgy nagyban, 
mint kic-i^ybeni maximálás eladási árát megállapítani köte
lesek. Aki t ellát bárhol is c maximális só áraknak túllépését 
tapasztalná, U-'ghc;yesebben cselekszik, ha az illető árdrágítót 
a hatóságnál kíméletlenül felje enti. Ami pedig a átszállítá
sé,a? illeti, amelyek köriiL állítólag fennálló zavarokra a 
lelketlen árdrágítók ürügyképpen rendszerint hivatkozni 
szoktak a közönség tájékoztatására meg kell áilapitani, hogy 
a söszállitások az összes bányaholyekröl teljes erővel folya
matban vaiinak, sőt az e z id t- i sószállitásí forgalom a meg
előző évek hasonló időszakinak forgalmát jóval túlhaladja* 
Sóhiánvrcl tehát egyáltalában nem lehet sz6 és igy a szük
séglettel arányban álló nagyobb készletek ielliaLmoz&s&ra 
semmiféle ok fenn nem forog,
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TÓkemozgalom. A részvénytársasági vállalatok 1916. 
évi tőkemozgalmáról érdekes kimutatás jelent meg. 
E kimutatás szerint 1916-ban a fővárosban és vidéken 
összesen 183 uj részvénytársaság alakult 233 6 millió 
alaptőkével. Ebben a számban úgy a pénzintézeti, mint 
ipari vállalatok ben foglaltatnak. Áz előző évben, 1915- 
ben, csak 86 volt a/- ujonn-n alakult rész vény társasát* ok 
szama és az alaptőkéjű« 43*6 millió. A tőkeemelés révén 
278 9 millióval szaporodott 122 fennálló r^szvénytarsa ág 
vagyona. Itt is n*gy az emeUedés, «uert 1915 ben csak  
76 vállalat emellé az alaptőkéjét 824 millió koronával. 
Felszámolások és.tő^eapasztasok viszont kisebb összeg
gel apasztottak a részvénytársaságok tőké-t mint 1915- 
ben: *kkor 134 vállalat M szá t-olása vagy tőkeleszalli 
tása folytán 69 millióval csökkent az országban levő 
részvénytársaságod alaptőkéje. Most, 1916 b n, 122 eset
ben ns zesen 37*6 millió az apa das. Az 1916. év 
részvénytá^sa ági tnkernozgalmának mérlege tehát úgy 
alakul hogy a' tőkeszaporodás 474'8 millió, szembe i 
az 1915. évi 56 9 millió koronával.

A Hirsch és Frank budap st-salgótarjáni gépgyár és vasÖRto r. t.
lozárt mérlegében 130.219 K tiszta nyereséget mutat ki az 
előző évi 85.427 K-val szemben. A mérlegtételek a'akulását 
az utolsó két esztendőben a következő kimutatás tünteti f e l:

Vagyon. Készpénz és bankbetétek (1914/15 448.719 K) 
1915/16: 418.960 K, gyári telkek és épületek (1,006.238) 
1,007.131 K, berendezés és le tár (1,294.271) 1,429.499 K, 
nyersanyagok és áruk (849.1*97) 716.911 K, adósok (668.067) 
829.843 K, váltók (60.217) 58.724 K, óvadékok (66.665) 55.776 K. 
Teher. Részvénytőke (1,100.000) 1,100.000 K, elfogad vány ok
(1.100.000) 1,100.000 K, hitelezők (308.714) 311.190 K, adótar
talék (43 742) 43.742 K, értékcsökkenési alap (1,605.000)
1.714.289 K, tartalékalap (42.085) 12.00U K, hab rus tartalék
(30.000) 30.000 K, kétes követelések tartaléka (75.404) 75.404 K, 
nyereség (85.427) 130.219 K. Összesen (2,680,223) 4,516.844 K.

Cégjegyzési hírek. Az aradi ^Veitzer János gép-, 
vaggon-gyár és vasöntöde r.-t. Salamon József Tiva

4ga^gatóiát-bejegyeztette; Első Magyar Csavar
gyár r.-t. Kux „Vilmos és Wuvti R chard  igazgatósági 
tagjait bejegyeztette. — Rapp Romhányi Kőszénbánya 
r.-t. ifj. Tolnay Lajos igazgatósági tagját bejegyez
tette. — Magyar Ólomárugyár r.-t. Nadler Richard 
igazgatósági tagját a cégjegyzékből töröltette.

Takarékosság a tüzelőanyaggal. A kormány 4470/1916. sz. a. 
rendeletet bocsátott ki,amelyben a tűz» lőanyagob legmesszebb
menő kímélése érdekében a következőket rendeli:

A városok (községek) utcai világítását további rendelke
zésig ani yira kell korlátozni, amennyire azt a közbiztonság 
érdekei i& megengedik. Nem terjed ki ez a rendelkezés azokra 
a városokra, ahol a világítást vizi erővel fejlesztett áram szol
gáltatja. A korlátozás'mértékét a városi tanács állapítja m^g.

A njűlvános étkező- és szórakozóhelyíségeket (vendéglők, 
korcsmák, italmérő- vagy elárusítóhelyek és más hasonló 
üzletek, színházak, mulatóhelyek, kávéházak stb.) Budapesten 
éjféli 12 óránál, egyebütt pedig éjjeli 11 óránál tovább nem

szabad nyitva tartani és reggeli 5 óra előtt nem szabad 
kinyitni. Ez alól az int*zk**dés alól a rendőrhatóság indokolt 
esetekben kivételt engedélyezhet.

A nyílt árusítási üzleteket, boltokat az azokhoz tartozó 
irodai és raktárhelyiségekkel együtt j anuár és február hóna
pokban esti 7 órí lói reggeli fél 8 óráig, március és április 
hónapokban esti 7 órától reggeli fél 7 óráig, az o yan üzle
teket p dig, amelyekben túlnyomóan élelmi és egyedáruságí 
cikkeket árusítanak, január és február hónapokban este 
fól 8 órától reggel 7 óráig, március és április hónapokban 
este fél 8 órától reggel fól 6 óráig zárva kell tartani. Ugyanez 
a rende kezés áll más üzletekre is, kivéve azokat, amelyekben 
kizárólag anyag n elmünk álás folyik ős amelyekb -n a közön
ségnek kizárólag helyben való fogyasztásra szolgálnak ki 
élelmi s* ere két A törvényhatóság első tisztviselője a keres
kedelemügyi miniszter engedélyével szigorúbb korlátozásokat 
is megállapíthat az üzletek nyitvatnrtására.

Az étkező és szórakozó-, továbbá üzleti helyiségek belső 
világítását, valamint az üzleti kirakatok világítását az e kerül- 
hetetlen szukség mértékére kell korlátozni. A külső megvilá
gítás, a név- és cégtthlák világítása és általában a reklám
célokat szolgáló világítás tilos.

M^gánhelyiségek világit isánál a legmesszebbmenő taka
rékosságra keil törekedni. Szükség eseten az elsőfokú rendőr- 
hatóság a törvényhatóság első tisztviselőjének hozzájárulásával 
á magán helyid égek kivilágítása tekintetében korlátozó intéz
kedéseket tehet. A rendelet *llen vétők két hónapig terjedhető 
elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bűntet
teinek. A rendelet 1917. évi január 2-án lépett hatályba.

Szállítás. Kőszén. A brassói kir. törvényszéki fog
ház helyiségeinek fűtéséhez az 1917. évié szükséges 
1600—2500 mm. hazai termelésű kőszén szállításának 
biztosítása végett árlejtést M ák ki. Az évi kőszén
szükséglet I. rendű kőszénből 1600 métermázsa, amely 
mennyiség azonban kevesebb kalóriáju szénre teendő 
ajánlatnál a szállítandó szén kalóriájának megfelelően 
egé.-zen évi 2500 mm.-ig omelkedhetik. Az ajánlatok 
jan u á r 9-ig az ügyészséghez nyújtandók be.

Ausztria széntermelése. A most közzétett adatok szerint 
Ausztriában a múlt éTr novemberében 14*6 millió mé’ermázsa 
kőszenet. 157.Ő64 métermázsa brikettet és 2.186.151 m.-mázsa 
koxot termeltek az előző évi novembori 13*7 miílió, illetve 
157.564, illetve 2,180.151 métermázsával szemben. 1916 első 
tizenegy hónapjában az Össztermelés kőszénben 161'G, koxban 
2B 6 és brikettben 1’6 millió mélermázsát tett ki. A barnaszén- 
termelés a múlt év novemberében 18 5 millió métermázsára 
rúgott az előző ó i 18 9 millió m.-mázsával szemben, 1916 első 
tizenegy hónapjában a barnaszéntermelés az előző évi 200 mil
lió métermázsár *1 214 2 millió métermázsára emelkedett.

A nyersvas drágulása. A német vasöntők egyesülete 
több ülésén foalalkozott az ármegállapítás kérdésével. 
A nyersvas árának növekedésére, valamint a tüzelő
anyagok drágulására való teuintettel valószínű, hogy 
1917 első negyedére ennek megfelelő drágítást fognak 
életbeléptetni. A vasöntők foglalkoztatása különben 
változatlanul jelentékeny, uory hogy alig tudnak eleget 
tenni a megrendeléseknek. Legutóbb o&tftber 1-én drá
gították meg az árakat lonnánkint 30 márkával.

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

BUDAPEST, I., B udafoki-ut 13533. hrsz. ------ TELEFONt —
60-11, 60-12, 60—13» «ft-M,

Ólomkábelek. Vili am világítási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 

szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSDHAFT.

Gewerkschaft des Steinkohlenbergwerkes Admiral, Hörde.
Wie wir in Bestätigung früherer Informationen huren, 
ist mit Rücksicht auf die Gerüchte über den Verkauf 
der iZécbe vom Grubenvorstand au die Gewerken ein 
Kündschreiben gesancM worden, in d«-m mitgeteilt wird, 
dass eine Anzahl von Gewerken, die über din Mehrheit 
dér Kuxe verfügten, diese Kuxe derBankfirma Rose &Oo. 
in WaiMe zum Pr ise von 5600 Mk. bis 2um 15. Dezem
ber d J. an*eboten haben unter d r  Bedingung, dass 
alle w eieren Kuxe, die über diesen Termin hinaus bis 
zuin Jahressoll üss a» geboten werden, zu dem gleichen 
Preise Aufnahme fi den. Der Gruben Vorstand bemerkt 
dazu: „Wie wir erfahren, kommt als Refle*tantin für 
ur^ere Zeche ein im neutralen Ausland belegenes 
Eisenwerk in B tracht, das seine für den Export freien 
Mengen nur an die Mittelmächte liefert. Das Unterneh
men bat die Ausübung der Option bereits für d e n  Fall 
zugesagt, dass die Ausfuhr für die Kohle genehmigt 
wird behufs teilweiser Versorgung der Anlagen des 

enannten Werkes. Es finden dieserhalb zurzeit Ver- 
and ungen mit den beteiligten Reichsbehörden statt, 

über deren Ausgang sich heute noch nichts sagen lässt.“
Aue dem Konzern der Akkumulatorenfabrik Akt.-Ges., 

Berlin-liegen. Die Verwaltung der Z egeitransport A. G. 
in Berlin, deren gesamtes Kapital von 2 5 Milhonen Mk. 
sich im Besitz der Akkuttiulatorenfabrik Berlin H*g* n 
befindet, und die das Jah r 1915 mit einem neuen Ver
lust von 73.041 Mk abschliesM, wodur ch sich die Unter
bilanz auf 677.876 Mk. erhöht, schreibt in ihrem uns 
jetzt vorliegenden Geschäftsbericht u. a. folgendes:

^Infolge des Kriegszustandes ruhte die Bautätigkeit im 
Jahre. 191£ fast vollständig und wir konnte a deshalb nur 
einige Millionen Steine verfrachten. Um den Betrieb nicht 
ganz ruhen zu lassen und um unseren nicht zum Heeres
dienst eingezogenen Schiffern eine Verdienstmöglichkeit zu 
bieten, haben wir im L>ufe des Jahres eine geringe Anzahl 
von Kähnen für den Transport von Ausschachtboden und 
Ki©9 in den Betrieb gestellt. Es war nicht möglich, die Un
kosten für die Unterhaltung des Schiffparkes, dem geringen 
Umfange des Betriebes entsprechend, einzuschränken, auch 
liefen die städtischen und staatlichen Abgaben für imsere 
nicht im Betriebe befindlichen Krananlagen fast in vollem 
Masse weiter. Unter dies n Umständen ergab sich ein direkter 
Betriebsverlust von 64.965 Mk., der sich durch den Abgang 
unserer zehn wertlos gewordenen Holzkähne auf 73.041 Mk. 
erhöht, Mit Rücksicht auf die dargelegten Verhältnisse haben 
Wir von der Vornahme von Abschreibungen abgesehen.*

Fried. Krupp A. G.—Westfälische Drahtindustrie, Hamm.
Wie uns aus? Hamm gemeldet wird, berechnet sich die 
Dividende dér Westfalischen Drahtindustrie in Hamm 
nach dem luteres sengemeinschafts ver trage mit der 
Fried Krupp A.-G. für das abgelaufene Qe cbäfugahr 
1915/16 auf 9 5 pCent. Die Fried. Krupp A. G verteilt 
nach den Vorschlägen des Direktoriums für das Ge
schäftsjahr 1915/16 eine Dividende vou 12 pCeut. Die 
vorjährige Dividende betrug gleichfalls 12 pCent, doch 
wurden bekanntlich weitere 12 pCent, die sonst hä ten 
verteilt werden können, auf W unsch der Aktionäre an 
die „Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im 
Krieg Gefallenen44 übei wiesen. Obwohl der Interessen- 
gemeinschaftsvertrag mit der Westfälischen Drahtindu
strie keine Itaädhabe zu einem dahingehenden An
sprüche bot, legte die Fried. Krupp A.*G. auch diese 
weitern 12 pCent der Berechnung der Dividende der 
Westfälischen Drahtindustrie mit zu Grunde, so dass 
deren Aktionäre 15 5 pCent Dividende eihielten (wie 
bei einer Krupp Dividende von 24 pCent) In diesem 
Jahre bat die inzwischen eingeführte Krie^ssteuerpflicht 
die Mittel der Firma in erheblichem Masse in An pruch 
gekommen. Da ferner nach dem Aufsichtsratsberichte

die erheblich gesteigerten Anforderungen der Heeres
verwaltung und die dadurch bedingten umfangreichen 
und zurzeit sehr kostspieligen We^kserweit-rungen eine 
weitergeheride finanzielle Sicherstenung der Firma g e 
boten erscheinen lassen, kommen von der 12 pcent. 
Divide de der Fried K'Upp A. G. an deren Aktionäre 
nur 6 pCent zur Verteilung, während die übrigen 6 pC^nt 
der Firm* auf 10 Jah ie als u kündbares Darlehen be
lassen werden. Letzteres beeinträchtigt selbstverständ
lich den Anspruch der Aktionäre der Westfälischen 
Drahtindustrie auf Berechnung ihrer Dividende nach 
Massgabe der 12 pcent. Krupp Dividende (also mit 
9*5 pCent) nicht.

Portland ZemHntwerkRombaohA.-G.in Rombach Im Geschäfts
jahr 4915/16 erfuhr der Absatz in Zement 3m Bereich der 
Süddeutschen Zement V e r k a u f s s t e l l e ,  G. m. b. H Heidelberg, 
g^gen das schon schlechte Vorjahr einen weitern Rückgang 
und betrug Ende 1915 nur noeb 22 8 pCent der Gesamt
beteiligung der Gesellschaftswerke. Der Zementversand der 
Gesellschaft ist demgemäss auch gegen das vergangene 
Geschäftsjahr in deren Gebiet weiter zurückgeblieben. Die 
Unkosten aller Art Hessen sich nicht in gleichem Verhältnis 
wie der zurückgegangene Versand ermässigen und wirkten 
deshalb, auf den geringen Absatz umgelegt, um so drücken
der. Die Gestehungskosten erhöhten sich durch das unauf* 
hörliche Steigen der Rohstoffe, wogegen dies bei dem Jörlos, 
d. h. dem Verrechnungspreis, der der Gesellschaft von der 
Süddeutschen Zement Verkaufsstelle für den abgenommenen 
Zement gezahlt wird, nicht der Fall war. Einschliesslich 
9722 (i. V. 89.477) Mk. Vortrag und nach 84.690 (100.960) Mk. 
Abschreibungen sowie nach Zuweisung von 5845 (6461) Mk. 
zur Rück läge ergab sich ein Reingewinn von 26.356 (82.222) Mk. 
z u  folgender Verwendung; 15U0 Mk. (wie i. V.) Rückstellung 
zur Talonsteuer, 10.U00 (60U0) Mk. für Arbeiter , Meister- und 
Beamtenunterstützungen, 5000 Mk. (wie i. V.) Gewinnanteile 
und 9856 (9722) Mk. Vortrag. Nach der Vermögensreehnung^ 
betragen die Hjpothekenschulden 600.000 Mt. (wie i. V.), 
Bankschulden 120 011 (49.827) Mk., laufenden Schulden 
283.329 (131,173) Mk. und anderseits Aussenstände 195.737 
(214.923) Mk., bar 1658 (14 378) Mk., Wechsel 11.531 (4742) Mk. 
und Vorräte 4-4.506 (195.506) Mk. Eine günstige Gestaltung 
der Marktlage und des Zementgeschäfts sei wohl während 
des Kriegs nicht zu erhoffen, dagegen nach demselben mit 
Sicherheit zu erwarten.
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