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Szénközpont.
Hát megvan a legújabb központ, a szénköz

pont is.
Amint mondani szokás, „szerencsés kézzel“ vá

logatták össze az érdekelteket és most már remélni 
lehet, hogy megszűnt minden baj, ínség, mert meg
találták a panáceát, a szénelosztó bizottság — fel
állításában.

Ezentúl tehát el lesz osztva a szén. Mintha 
eddig nem lett volna elosztva. Mi, akik ismerjük 
kissé a hazai bányavállalatok „szénelosztó“ tevékeny 
ségét és nem egyszer mondottunk róla objektiv kri
tikát s mindenesetre elejtettünk egy-két megérdemelt 
dicséretet jáért.^hpgy a bányákba invesztált tőkék

el az ország szén- 
sziiKségietétíék kielégítését, mi a bányavállalatok 
eddigi ténykedését megnyugtatónak láttuk, a — hábo
rúban is.

Bizony el volt osztva a szén mennyiség, amit a 
magyar bányák kitermeltek és erre a termelésre 
»szénelosztó-bizottságot“ felállítani nem volt túlságos 
mértékben indokolt. Sokan még inkább azt voltak 
hajlandók panaszolni, hogy a bányák túlságosan jól 
osztották el a szenet az ország területén, hogy — 
anélkül, hogy ezt részletezni akarnók — valóságos 
pontos gépezetként működött.

Azok a tetterős emberek és pompás kereskedők, 
akik a bányavállalatok élén állanak, ezt a talentu
mukat éppenséggel nem vesztették el a háború 
alatt. Szakasztott, olyan jól ellátták a dolgukat, 
mint azelőtt, a boldog békeidőkben. Sőt tulaj
donképpen a bányák szolgálhattak volna min
tául arra, hogyan kellett volna rossz trösztszerü- 
leg berendezkedni — a központok helyett, amely 
központokkal nagyobbára felsült a magyar közgazda- 
sági élet.

Hát ha nem a bányákban a hiba, akkor bizo
nyara másutt keresendő. Mi csak egyre mutatunk a

közül. Talán elsősorban is arra, hogy a bá
nyáknak, amelyeket pedig legelsőrendü közfunkciókat 
teljesítő rendkívül fontos és életbevágó működésű 
szerveknek ismer el az egész közgazdasági és poli

tikai közvélemény, nem áll rendelkezésükre kellő 
időben és kellő helyen a szükséges vaggon-park, 
amely nélkül teljes képtelenség a szénnek helyes 
elosztása az országban.

A bányák bámulatos energiával, még bámulato
sabb önfeláldozással dolgoztak a háború alatt is. 
Hiszen elég csak a közélelmezés súlyos bajaira utal
nunk s arra, hogy a bányák 100 ezernyi munkás
létszámát a bányavállalatok élelmezik. Ha tehát minden 
rátermettségük mellett is szénközpont nélkül nem megy 
a dolog, akkor itt nem a bányákban a hiba, hanem 
másutt.

A bányák kitermelik, a szenet. Nyújtják te
hát a kínálatot, amellyel szemben ott áll a ter
melt anyagot teljesen felvevő kereslet. Meg van 
tehát az egyensúly. És még sincs meg. Mert 
kereskedelmi alapelv, hogy a kereskedelem az árut 
vagy iparcikket a kereslet színhelyére odaviszi. 
Az eszközt erre az állam kell, hogy adja, amely 
a legfőbb forgalmi eszközt, a vasutat, monopoli
zálja ; hiszen a helyiérdekű vasutakat is 99 szá
zalékában ő kezeli. Más szóval: nem kell egyéb, 
mint hogy az állam, jelesen az államvasutak, adja- 
nak kellő mennyiségű vaggont, mozdonyt és sze
mélyzetet.

Nem szénközpont és nem szénelosztó bizottság 
kellett volna tehát. Csak talpraesett vasúti admi
nisztráció, amely mindenáron legyőzi a háboru- 
okozta súlyos és a csapatszállitások, utánpótlá
sok és a rendes forgalom lebonyolítása utján kelet
kezett krónikus és megszüntethetetlennek látszó 
vaggonhiányt.

így csináltak egy bizottságot, amely a szenet 
akarja elosztani. Ez felesleges volt. Csináltak volna 
vaggonelosztó bizottságot Erre volna a legnagyobb 
szükség.

Ne busuljunk: ha már paprikaközpont is van, 
meg csontközpont is, sőt ócskarongy- és ócska
vasközpont, sőt a központoknak már egyesüle
tük és lapjuk is van, lesz még vaggonelosztó köz
pont is.
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^  HAZAI HlREE. ^
Kinevezések. A m. kir. pénzügyminiszter a bá

nyászat körébe tarlózó kezeléságazatoknál alkal
mazott műszaki tisztviselők létszámában, jelen állo
máshelyükön való meghagyás mellett, Oczwirk Ede 
bányatanácsosi címmel és jelleggel felruházott fő
mérnököt a petrozsényi m. kir. szénbányásziskolánál, 
Magyart Mihály bányatánácsosi címmel és jelleggel 
felruházott főmérnököt.a marosujvári m. kir. főbánya- 
hivatalnál a. VII. fizetési osztályba bányatanácsosokká, 
Kuffler Sándor mérnököt a körmöcbányai m. kir. 
főkémlőhivatálnál, Lányi Vilmos mérnököt a buda
pesti m. kir. főfémjelző és fémbeválló hivatalnál, 
kápolnái Pauer Viktor mérnököt a nagybányai m. kir. 
bányaigazgatóságnál és Oerő Gyula mérnököt a 
hodrusi m. kir. bányahivatalnál a VIII. fizetési osz
tályba főmérnökökké, Jakusik János segédmérnököt 
a nagyági m. kir. bányaigazgatóságnál, Pfeilmayer 
Ernő segédmérnököt a selmeci m. kir. bányaigaz- 
gatóságnál és Misztrik Béla segédmérnököt a zalatnai 
m. kir. főbányahivatalnál a IX. fizetési osztályba 
mérnökökké, MerseiJózsef bányagyakornokot a nagyági 
m: kir. bányamüigazgatóságnál és Földes Lipót 
bányagyakornokot a Selm ecbányái m. kir. bányászati 
és erdészeti főiskolán a X. fizetési osztályba segéd
mérnökökké kinevezte.

A kincstári olajkutatások nem szünetelnek. Hogy 
Egbollen feltárták a nyersolaj forrásokat és biztosítot
ták a  napi átlsgtermelést, az állam kírató tevékeny
sége a morvaszentjánosi és sárvári (Egbellel szom
szédos) területek felé fordult. Noha Egbeil nem tarto
zik a  legdusabb petróleumforrások közé, termelési 
mennyisége korántsem éri el a boriszlávi vagy 
kampinai termelési átlagokat, de a termelt olaj min
denesetre a legfinomabbak közé tartozik. Mi sem ter
mészetesebb, mint az, hogy petróleum-vállalatokban 
érdekelt bankjaink figyelme nyomban ezen kutak felé 
fordul és lépések történtek aziránt, hogy ezeket a 
pénzügyminisztérium engedje át. Úgy látszik, hogy a 
pénzügyminisztérium hajlandó az ujabb kutató terüle
teket, amelyeknek közvetlen szomszédsága szinte biz
tos kilátásokat nyújt, átengedni. Hasonlóképpen áll a 
horvátországi területek dolgában is az ügy. Mint 
halljuk, a kormánynak Zagreb közelében eszközölt 
próbafúrásai eredménnyel jártak. A keletkezőben levő 
uj furótelep berendezésével és a  munkálatok vezetésé
vel Szmolka Nándor főmérnököt, az eg^olli üzem eddigi 
vezetőjét bizták meg.

Részvény társaság alakítás. Kohanka és Társa 
műszaki cég budapesti üzletét részvénytársasággá 
alakítja át. Az alaptőke egymillió korona lesz, melyet 
már be is fizettek. Az uj részvénytársaság vezér- 
igazgatójává Zellner László van kiszemelve, aki 
eddig is igazgatója volt a budapesti üzletnek.

A szénbizottság tágjai. Nagy a panasz ungon- 
berken, hogy a szénközpontból ki maradt ki, ki nem 
maradt ki. Hát kimaradt mindenesetre az a testület, 
amely mindenünnen kimarad — sajnos— : a Bányászati 
Egyesület. A minapi gyűlésen szóba hozták ezt a kér
dést és néhány lelkes egyesületi tag szomorúan kon
statálta, hogy ez alkalommal se méltatták figyelemre 
az Országos Bányászati és Kohászati Egyesületet és 
amely ilyeténképpen hasonlatos egy haldokló egye
sülethez, amely sehol sem jut szóhoz. A pénzügy
miniszternél keresnek orvoslást és kérik, hogy utólag 
segítse e kérdésben az egyesület presztízsének érvényre 
jutását. De kimaradt a főváros is a szénközpontból, 
noha a főváros az egyik legnagyobb szénfogyasztó. 
Viszont a másik legnagyobb szénfogyasztó készleteit, 
a Máv.-éit, kivették a központ diszpozíciója alól, mert

bizony ezekkel nem is annyira a Máv., mint a had
vezetőség rendelkezik. Ezen okon tehát nincs mit 
panaszkodni. Hogy a főváros nem került szóhoz ä 
szénközpontban, azt is megértjük; hiszen a központ 
nem arra teremtődik, hogy abban a fogyasztók is 
szóhoz jussanak. A főváros pedig fogyasztó, s igy az 
a hosszú orr, amit a szénköípontba jelentkező gáz
gyár kapott, előrelátható eredmény volt.

A kereskedelmi miniszter a pénzügyminiszterrel egyet* 
értőlog a szénbizottság elnökévé MáríFy Albin titkos taná^ 
esőst, igazgatójává Rav Gottlieb igazgatót, tagjaivá Vidä JenS- 
vezérigazgatót, Fuchs Richard- igazgatót, SScidl Aurél !Íel- 
ügyelőt, Sándor Pál vezérigazgatói, Jánosi Engel -Gyulát*-- 
ifj. ChorJn Fe onc dr,-t, Vrith  Béla udvari tanácsost, Gvatz 
Gusztáv és K rolop  Hugó országgyűlési képviselőket, Kr<\ 
Rezső főtitkárt, Salamon Jakab szénnagy kereskedőt és "U ciss 
Ármin kereskedelmi tanácsost nevezte ki. Ezen Országos 
Szén bizottságba továbbá a mi túsz tér Vázsonyi J. Jenő máv. 
igazgató-helyettest és Kullós Bertalan ipari felügyelőt, Fans- 
p c r tl Károly bányakapitányt, Roth Loránd és Ladik Gusztáv 
miniszteri tanácsost, Szombathy Kálmán alhadbiztost, az 
Országos Közélelmezési Hivatal Búd János miniszteri osz
tálytanácsost, a liorvát bán T rifk iv ic  Milán ősz :álytanácsost, 
a közös hadügyminiszter Loós József főhadnagyot s végül a 
császári és királyi központi szállítás vezetőség Kandó Kálmán 
hadnagyot jelölte ki.

Nagy halak és kis halak. Régi történet és régi igaz- 
ság az, hogy a nagy halak megeszik a kis halakat. 
A nagytőke a kistőkét, a nagyipar a kisipart. A Prágai 
Vasmű r,-t., amely a monarchia egyik legnagyobb vál
lalata, kezébe kaparitotta mosi a ielsősziléziai bánya
mű vet és pedig oly formán, hogy hihetetlen üzleti rideg
séggel ragaszkodott a háború előtti szállítási szerző
déseihez, amely közel 200.000 tonna évi koksz- 
szállitásra szólott. Természetes, hogy ezt a hatalmas 
mennyiséget kitermelni és háború előtti árakon lq- 
S2állítani világos öngyilkosságszámba ment  Amélyiir 
vállalat pedig ezt megkövetelte, az a felsősziléziai ön- 
gyilkosságot kergette. így  is történt ez, mert a minap 
tartott közgyűlésén a Prágai Vasmű r .- t  szépen be
kebelezte a sziléziai bányamüvéket.

A kaíáni vasgyár üzembehelyezése. Az oláh
betörés alkalmával — mint ez ismeretes — a kafflflf 
vasgyárat is leszerelték és az ehhez tartozó teleki 
vasbányában is beszüntették a munkát. Most, négy-' 
hónapi szünetelés után, újból megkezdték a munkát 
Az üzem teljes egészében még csak hosszú idő 
múlva indulhat meg, mert a gyár leszerelése olyan 
mérvű volt, hogy annak visszaállitásárá hónapok 
kellenek.

Állami szénbányászati tevékenység. A Hii>érifföv 
bányatársaságról már több izben tettünk említést. 
Elmondottuk, mily hatalmas tényezője ez a bánya- 
társaság a német széniparnak és hogy mekkora erő
ket mozgósítottak avégből, hogy ebben a csoportban 
a vezetőszerepet kiragadják az addigi vezetőség ke
zéből. Különösen tavaly beszéltek sokat arról, hogy 
nem magánkezek törekszenek úrrá lenni a vállalat
ban s az volt a nézet, hogy csak Berlin városa 
lehet az, amely ezt a bányát meg akarja magának 
szerezni. Most tűnt csak ki, hogy nem Berlin városa 
volt a vásárló, hanem ismét — a porosz királyi 
kincstár. Hiába csináltak a nagybankok egy u. ti. 
véd- és dac-trustot. A porosz kormány vasákarattal 
győzött le minden finánciáiis nehézséget és trükkö
ket, amiket a pénzügyi körök egy állami célzat meg
hiúsítására kieszelni tudnak s most a Hibernia nevű 
hatalmas szénbányavállalat a jövőben a porosz állam- 
kincstárt gazdagítja. Poroszországban tehát az állami 
szénbányászati akció javában Virágzik és egyre na
gyobb méreteket ö lt



1917 január 14. (2. szám.) Ä Ü Á N Y Á

fiépszijakból talpbÖr. Lassankint elkészülnek a pontos lel
tárak, amelyekből számszerűen meg lehet állapítani, milyen 
kárt okozott a román betörés az erdélyi ipartelepeken. A kár 
szerencsére sokkal kisebb, mint ahogy október elején, a 
románok kitakarodásá idején gondolták. Igen érdekes, hogy 
a románok az összes ipari telepekről, ahol csak jártak, elvitték 
a gépszijakat. Érdekes azonban az is* hogy a készletekhez 
hozzá sem nyúltak, sértetlenül hagyták a finom precíziós 
gépeket, de a gép szíjakat mindenütt ellopták. A rosszul fel
szerelt és főleg tartós bs&ancfíok liiján szűkölködő román 
katonák ilyen uton-a^ódon -igyekeztek talp bőrt szerezni,

A Steg. A Osztrák-Magyar Állam-
vasul Társaságnak/-^-fcnnt ez ismeretes — Magyar- 
országon. ieleötStepgf; bányái és hutái vannak. Ezeken 
-kívül birtoka is van, amelyből 92.400

I l lő t  értesülünk, az Osztrák Állam vasút 
milliÖ korona alaptőkével önálló részvénytársaságot 

csinál magyar birtokából, bányáiból és hutáiból.
Cégjegyzési hírek, Brúnó Izzófény részvénytársaság  

Boross Gyula, Dobuy Aurél dr., M agyar Pál, Löbl Adolf, 
D ’Hollán Miklós és K iitscher  József igazgatósági tagjait 
bejegyeztette. — M agyar O xigénértékesitő S zövetkezet 
Rock István igazgatósági tagját bejegyeztette és Altmann  
István d'r. és Barabás Oszkár dr. igazgatósági tagjait a cég
jegyzékből töröltette.

A Kovafoldmuvek r.-t. december 27-én tartott köz
gyűlésén a veszteségek kiküszöbölése céljából alap
tőkéjét 500.000 koronáról 100000 koronára szállította 
le olyképpen, hogy a  részvények névértékét 200 koro
náról 40 koronára .bélyegezte .le és 400.000 korona uj 
részvény kibocsátása utján ismét 500.000 koronára 
emelie fel.

Uj bányavasut Máramarosmegycben. A Felsőmagyarországi 
bánya- és kohómü r,-t. a borsajakobényi hadivasutból kiága- 
zóan a secuvölgyi kénkovandbányájához vezetŐleg keskeny- 
nyomtávú gőzüzemű bánya vasutat, valamint a hadi vasút 
kiinduló állomásától a gyár telepéig összekötő vágányt épit 

A G*burg-müvek terjeszkedésé. A Coburg Fülöp-féle 
Bánya- és Eoteóíönvfík r .- t  Budapesten* amely a Hazai 
Bank égisze alatt működik, megvásárolta a Heinzelmann- 
féle hizsnyó-vizi bányaegyesiilet összes bányarészeit. 
Ennek az egyesületnek dús vasérctelepei jelentősen 
fogják szaporítani a Coburg-míivek érckészleteit. A 
Heinzelmann féle bányaegyesület nagy olvasztóját és 
öntödéjét á Coburg-müvek továbbra is üzemben tartják.

Harmat a János villamos forrasztások gyára r.-t. (Szepes- 
váralja) december hó 28-án tartotta közgyűlését. A vállalat
200.000 K alaptőke mellett 49.825 K nyereséget ért el,

$zállitá8. A Máy. szegedi üzletvezetősége pályázatot irt 
ki áz :évhen szükséges alábbi anyagok szállítására 
760 m8 épitéái homok, 4£ö m 3 kőzuzalék, 2700 métermázsa 
oltatlan fali mész, tiarah lapos fedélcserép, 5500 darab
lapos fedélcserép, hornyolt, 600 darab homorú fedélcserép, 
hornyolt Az ajánlatok január hó 30-áig nyújtandók be.

A szerbiai piritbányák immár több mint egy év óta 
üzemben vannak. A legnagyobb jelentősége van a 
szerbiai piritbányák között a Kladovóhoz közel fekvő 
északkeleti szögletben levő majdánpeki bányának, 
amely katonai felügyelet alatt működik és amelynek 
vezetésében magyar szakférfiak működnek közre. A 
majdánpeki bányában értesülésünk szerint naponta 
150 tonna piritet termelnek, amely mennyiség teljes 
egészében a monarchia piritfeldolgozó gyáraiba kerül, 
amelyek piritszükségletének ez, a mennyiség jelentőa 
hányadát teszi. A majdánpeki pirit igen jó m inőségű: 
kéntartalma átlag 44 — 45 százalék körül van.

A bauxit termelése tekintetében érdekes jelenségek mutat
koznak a háború folyamán a külföldön. Az Egyesült Államok
ban 1915-ben 297.041 tonna bauxitot termeltek 7 5 millió korona 
értékben; ez az előző évvel szemben 77.723 tonna (2*2 millió 
korona) növekedésnek, illetőleg mennyiségileg 35 százalék, 
értékben 41 százalék gyarapodásnak felel meg. A külföldről 
alig 8000 tonna bauxitot hoztak be. A termelés főképpen az 
alu miniumkere siet nagyarányú fokozódása következtében 
emelkedett.—Franciaországban a bauxittermelés 250.000tonna 
körül járt (2’7 millió korona értékben). — Anglia banxit^ 
termelése nem jelentős, de 1913 óta 6055 tonnáról mégis
11.723 tonnára szökött fel. — Olaszországban szintén kevés, 
alig 7000 tonna bauxitot termelték. — Az angol szakkörök sze
rint Indiában tetemes mennyiségű bauxit van, amelyet úgy 
lehetne értékesíteni, hogy a bauxitból aluminiumhidroxidot 
termelnének és ezt dolgoznák föl Angliában. Brit- és Holland 
Guyanában ugyancsak sok bauxit található.

Hogyan látják el Oroszországot rézzel? 1906-ban, amióta a 
rezet erős véd vámokkal kezdték óvni, Oroszország rézbányád 
szata jelentékenyen emelkedett. Akkor 4000 tonnával vittek 
be több rezet Oroszországba s a védvámok hatását legjobban 
az mutatja, hogy 19Ó9-ben már 6000 tonnával csökkent a 
bevitel. Mig 10 évvel ezelőtt összesen 9500 tonna volt a ter
melés, ez okból most 22 ezerre emelkedett. Bár az is igaz, 
hogy 131u-ben 30 ezer, 1913-ban 48 ezer tonna rezet hasz
nált el Oroszország.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Das Krakauer Kohlenbecken während des Krieges. Krakauer. 
Blätter veröffentlichen folgende Erhebungen der galizischen 
Industriebank über die Kohlenindustrie im Krakauer Kohlen^ 
becken wahrend dos gegenwärtigen K rieges: Die Kohlen«. 
Produktion im Krakauer Kohlenbecken, die im Jahre 1913 
19.707 Millionen Meterzentner betrug, fiel im Jahre 1914 auf 
17.284 und im Jahre 1915 auf 16.470 Millionen Meterzentner* 
Aus diesen Ziffern erhellt, dass die Abnahme im Jahre 1914 
über 12 pCent, im Jahre 1915 16’4 pCent betrug. Die Abnahme 
war am stärksten in den Monaten August und Dezember 1914
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# t d  í í ü l  Jämer'iMS, da in dieser Zeit die Kampflinie knapp 
tor Krakáu und Mieehow, also in der unmittelbarer Nähe der 
(Proben verlief.- Die gegenwärtige Produktion im Krakauer 
Kohlenbecken nähert sich allmählich jener vor dem Kriege 
£&tz -des empfindlichen Mangels an Material und an Arbeitern 
ufcid trotz der schweren Approvisionierungsbedingungen.

MagnesiHndustrie-Aktiengesellschaft Die den Betrieb 
fi^pmeöden Schwierigkeiten haben sich im abgelaufenen 
Jahre mit eher gesteigerter Intensität geltend gemacht, 
r̂’Ozü noch die durch häufige und lang andauernde 

Verkehrssperren verursachten Einschränkungen im 
BöÄujg* der -Rohstoffe, sowie im Abtransport der Erzeug* 
nisse traten. Trotzdem war es möglich, in unserem jetzt 
sehr eingeengten Absatzgebiet etwas gesteigerten Um
satz zu erzielen und zwar zu Preisen, die einigermassen 
mit den sehr verteuerten Produktionskosten in Einklang 
Ständen, so dass die Jahresgestion ein besseres Ergebnis 
liefern dürfte, als in den vorangehenden Kriegsjahren.

Schweizerische Lokomotív- und Maschinenfabrik in Winterthur.
Zum Zwecke der Konversion ihrer alten 4'5 pcent. Anleihe 
von 1908 und zur Vermehrung der Betriebsmittel nimmt diese 
Gesellschaft ein Obligationenanleihen im .Betrage von
4,500,000 Fr. zu 5 pCent auf, das von der Schweizerischen 
Bankgesellschaft und der Schweizerischen Kreditanstalt fest 
übernommen worden ist. Soweit der Betrag nicht durch Kon
versionen beansprucht wird, werden die Obligationen zu Pari 
zur Zeichnung aufgelegt.

Drag er-Hefte Nr. 51'52, periodische Mitteilungen des 
Drägerwerks in Lübeck. September/Oktober 1916. — 
Das vorliegende Heft berichtet über einen neuen und 
vereinfachten Narkose-Überdruck-Operations-Apparat 
nach Prof. Dr. Bruns und über den Bau eines neuen 
Handverneblers für den Gebrauch im täglichen Leben. 
Ausserdem teilt das W erk die abgeschlossene Konstruk
tion einesHand-Pulmotors (Sauerstoff Wiederbelebungs- 
gerät) für die ärztliche Praxis mit. Die Zeitschrift kann 
durch jede Postanstalt und durch alle Buchhandlungen 
bezogen werden.

L, Láng Maschinenfabriks-Aktiengesellschaft. Diese Ge
sellschaft war während des abgelaufenen Jahres, bei 
Berücksichtigung der ihr zur Verfügung stehenden 
Arboiterzahl, nahe bis zur Grenze ihrer Leistungsfähig
keit mit Arbeit versehen. In erster Reihe standen die 
Arbeiten für die Heeresverwaltung und mit Rücksicht 
auf den gesteigerten Bedarf derselben mussten die 
Anlagen der Fabrik mit namhaften Investitionen ent
sprechend vergrössert werden. D.e Fabrik hat überdies 
eine grössere Anzahl von Werkzeugmaschinen, Dampf
turbinen, Dampfmaschinen, Dieselmotoren und Dampf
kessel für die Privatindustrie geliefert.

Die Reichsslelie für Zement hielt kürzlich eine Sitzung, 
bei der es sich in erster Reihe um die Stellung des 
Zementhandels nach der Neugestaltung in der Zement
industrie handelte. An der Sitzung nahmen u. a. teil 
Vertreter des Kriegsamts sow îe der preussischon, 
bayerischen und sächsischen Ministerien Nach dem 
Verlauf der Sitzung darf erwartet werden, da^s die in 
der Besprechung vorgetragenen W ünsche.der Zement- 
Verbraucher in bezug auf Änderung der Lieferungs
bedingungen eine Regelung erfahren werden. Die Be
sprechung g a lt weiter der Frage der Abwickelung fester 
Abschlüsse für Bäuten. Eine Entscheidung hierzu ließt 
noch nicht vor. Im übrigen wurde die Preisfrage für 
die Zementverbraucher erörtert.

Motorenfabrik Oberursel. Die ausserordentliche Gene
ralversammlung beschloss die Verdoppelung des Aktien
kapitals von 2'25 auf 4 5  Millionen Mark durch Ausgabe 
von je 1,125.000 Mk. Stamm- und Vorzugsaktien, Auf

die Vorzugsaktien werden zunäeh-t nur 25 pCent ein
gezahlt. Die Verwaltung glaubt, auch auf das erhöhto 
Aktienkapital die gleiche Dividende wie im vorigen 
Jahre zur Ausschüttung bringen zu können. (Eür das 
Geschäftsjahr 1914/15 wurde eine Dividende von 
12 pCent gezahlt,)

Rheinische Glashütten-Aktiengesellschaft KöfnEhrenfeid. Nach 
einem Auszug aus dem Belicht für 1915/1 Gekonnte die Gesell
schaft den Betrieb in Kristall- und Hohlglas erst Ende Sep
tember 1915 wieder aufnehmen. Die Gesamterzeugung stieg 
auf 625.427 (i. V 291.659) Mk. Die erheblichen Verluste aus 
dem ersten Halbjahr waren im zweiten Halbjahr nicht mehr 
auszugleichen. Auf Warenkonto, das im Vorjahr mit 44.407 Mk. 
Verlust abgeschlossen hatte, ergab sich zwar eia Gewinn von 
62,211 Mk>} doch bleibt nach Abzug der Abschreibungen von 
23.614 (26.895) Mk. und der sonstigen Aufwendungen ein Ver
lust von 86.758 Mk, (i. V nach Aufzehrung von 45.524 Mk. 
Gewinn vortrag ein Verlust von 136.751 Mk.), um den der 
Verlustvortrag auf 223,510 Mk. steigt. Durch Heranziehung 
der gesetzlichen Rücklage von 30.000 Mk. vermindert sich 
dieser Verlustvortrag auf 193.510 Mk., übersteigt aber noch 
die Hiilfte des 300.000 Mk. betragenden Aktienkapitals.

Kupferstafistik. AVie die Firma Henry Mer ton & Co. Ltd. 
in London meldet, betrugen die Vorräte von Kupfer in Tonnen 
am 15. November 1916 in England und Frankreich 4792 (am 
31. Oktober 1916 5458 und am 14. Oktober: 5620), die Ver
frachtungen von Chile 923 (650 bzw. 1230), von Australien 
40C0 (4000 bzw. 3060). Der Vorrat in Rotterdam stellte sich 
auf 1150 (1150 bzw. 1150), in Hamburg auf 2867 (2867 bzw. 
2867), in Bremen auf 1106 (1106 bzw. 1106).

FUBdlESTER
kerestetik szónkutatás keresztülvitelére. Csakis elsőrendű 
gyakorlattal rendelkező furómesterek ajánlatai kéretnek 
n S z é n f  u n ó  m e s t e r * 1 jelige alatt e lap kiadóhivatalába, 
kor, eddigi működés és fizetési igéoyek megjelölésével.


