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Anyagbeszerzés a háború után.
A központi hatalmak és szövetségeseik, mintegy 

3 millió km2 területen lakó körülbelül 145 millió lélek, 
két és egynegyed év óta csaknem teljesen el lévén 
zárva a világkereskedelemtől, ez idő óta úgyszólván 
kizarólag saját készleteiken és termelésükön élnek. Az 
ellenséges szövetség kiéheztetési terve eddig som az 
$elem, sem az ipari termelés, sem a hadvezetés terén 
uem valósult meg s jóllehet a viszonyok szűkössége 
napról napra súlyosabb teher a népesség megélhetése 
szempontjából, már most megállapítható, hogy a ki
éheztetési elmélet s kere vagy Criődje nem a világ
piaci összeu ültetések elvágásától függ, hanem attól, 
hogy a megélhetési feltételek fogalmának eddig szinte 
elképzelhetetlennek tartott tágítható volia mellett mily 
mértékben érvényesül az elosztás igazságos és gazda
ságos intézése s mily mér ékben tudjuk az idények 
ípkozatoB leszállítását az abban rejlő erkölcsi tőkével 
támogatni, hogy az ellátás kielégítő volta nem az 
egyes állampolgárok vagyoni erejétől vagy összekötte
téseitől függ.

Arra akarunk rámutatni, hogy a szükséges nyers
anyag sem lesz feltétlenül rendelkezés-e, mert a kész
letek nemcsak minálunk, de az ellenséges és a sem
leges piacokon is elfogynak, a háború maga belátha- 
tatlau mennyiségű nyersanyagot semmisít meg.

Már pedig a készletek elhasználása, illetőleg le
kötöttsége mellett számolnunk kell azzal, hogy a nyers
anyagok messze túlnyomó része az év egy bizonyos 
Jvakéinak termelésétől függ s amely nyersa» yag egyen
lítésen élöszió folytonos termelés alatt áll, a napi, 
Őéfci és havi termelés az igények s ü r g ő v s s é g e  mellett 
csak lassú folyamatban lesz képes az ipar követelmé
nyeinek eleget tenni.

Áz állandó kitermelés alatt álló nyersanyagokra 
legelsősörban természetesen a bányászati terméket 
«mlitjük fel.

vegyük a háború alatt fokozott mértékben fo
gyasztott f ézr ólom, horgany, ón és alumínium term e
lési és fö£^é£tásl adatait az 1913. évi, tehát normális 
viszonyon közö lt:

Vilig'termelés YiUgfogyaszt&s
Réz 1,005.900 t 1,044.500 t -  38.600 t
Ólom 1,220.500 1,196.200 +  24 300 „
Horgany 097.919 „ 1,012.700 „ -  14.781 „
Ón 128 926 „ 124.850 +  4.076 „
Aluminium 68.200 „ 66.800 „ +  1.400 H

E  táb ázatból látni, hogy a termelés csak éppen 
hogy fedezte a normális szükségletet. Hogy a háború 
muníció és egyéb hadfelszerelési szükséglete mily mér
tékben vette igénybe a készletekét és a lehetőségig 
fokozott termelést is, még csak becsülni is alig lehet 
s csak bizonyos mértékig következtethetünk rá abból, 
hogy e fémek árai a háború alatt azokban az orszá
gokban, amelyek kozlekedésileg megközelíthetik a ter
melési helyeket, 50—100%-kal, sót többel is emelked

tek. E cikkekben jelentékeny íenrnaradó készletekről 
aág beszélhetünk, kitermelésük pedig fokozatosan tör- 
léuik s így az anyagéhes világipar ellátása csak lassú 
t e m p ó n  fog bekövetkezhetni.

Kétségtelen, hogy a beszerzés dolgában egyik 
vagy másik an vág tekintetében helyi előnyökkel bírunk, 
de ezek elszigetelt cikkek és nagyobbára nem oly 
bőséges forrásokat nyújtanak, mint képzolhető.

Igen csekély a s/ám a azoknak az ipari termelés 
szempontjából jelentőséggel biró nyersanyagok- és 
félgyartiuányoknak, amelyek a háború folyamán szabad 
forgalom tárgyai maradtak.

Az 1913. évi magyar áruforgalmi adatok szerint a 
szorosan vett ipartermelés keretébe tartozó áruk be
hozatala 1.620,573 000 koronára rúgott, amiből csak a 
nyersanyag és félgyártmányok, tehát az ipari termelés 
alimentáiására szükséges * nyalok  behozatali monnyi- 
sége 456,618.000 koronát tett ki, nem számítva a nem 
kizárolag ipari c^lra szolgaló tüzelőanyagot, amelynek 
öf'SZ'-'S behozatala 109,2^6.000 korona volt és az ipar 
rendeletésére szükséges g^pek, eszközök stb. tovább- 
tormelési célra szolgáló készgyártmányokat, amelyek 
közül csak a gépek — mezőgazdasági gépeket számítá
son kivül hagyva — csaknem 100 millió koronára rúgnak-

Nem mint meglepő tényt, da mégis mog kell álla
pítanunk, hogy
2.075 336 000 kor, összes behozatalunkból 
1.482,ö27.ÜÜÜ kor., tehát az Összes behozatal 71'46%-a 

Ausztriából (Bosznia és Hercegovi’ 
nát és Trieszt szabadkikötőt nem 
számítva).

207,240 000 tehat 9 99% Németországból,
40 305 000 tehát 1 94% Angliából és
46,798.000 tehat 2*25% az É s z a k a m e r ik a i  

Egyesült-Államokból származik.
A német behozatalban a kőszén után első helyen 

áll a gépek és készülékén behozatala, majd a kikészí
tett bőrök, vasáruk, nyersfémek, bőráruk műszerek stb. 
következnek. Amerikából pedig főleg nyerspamut, réz 
és egyéb fémek, gépek stb. kerültök behozatalra.

Kétségtelen, hogy a most közlekedésileg meg- 
köz^lithetetlen semleges és ellenséges piacokon még 
a háború után rendelkezésre állandó korlátolt mennyi
ségű nyersanyagok megszerzése, a vá ható sürgős 
nyersanyagkereslet késheyyig menő versenyén kivül 
fekvő okokból is nagy nehézségekbe fog ütközni.

A nyersanyag beszerzésének vasúti szállítási szem
pontból is meglesznek a maga nagy nehézségei. A vas- 
utaknak a háború ideje alatt a végsőkig fokozott telje
sítményei jelentékenyen megviselték az anyag- és 
leltári készletet s a rendelkezésre álló mozdony* és 
kocsiparkkal, a háború idejében történt igen jelentékeny 
beruházások dacara is aligha leszünk képesek egy 
tetemesen fokozott forgalmat akadálytalanul lebonyolí
tani Ehhez j*rul, hogy a hadvezetőség még a békekötés 
után is hosszú ideig igénybe kell hogy vegye a vasutak 
teljesítőképességét.
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A vasúti szállítás tekintetében azonban nemcsak a 
magunk vasúti üzemének nehézségeivel kell majd szá
molnunk, hanem azzal is, hogy a német és az osztrák 
vasutak is oly mértékben lesznek a maguk hazai for
galmával igény be véve.

A háború utánra való nyersanyagváfcáriás a semle
ges piacokon már is folyamatban van. Az ellenséges 
országok ily irányú tevékenységéről főleg amerikai 
piaci jelentésekből és az eníeute részéről Amerikában 
kötött bevásárlási hitelek kontrahálásáról kapott hírek
ből értesülünk.

Az elmondottak után kétségtelen) hogy a háború 
utáni időkre való nyersanyagbeszerzés kérdése beható 
szervezés és előmunkálatok nélkül meg nem oldható.

^  HAZAI HÍREK. ^
Rubinek Gyula jubileuma, A Magyar Szakirók Országos 

Egyesülete díszközgyűlés keretiben ünnepelte a napokban 
tiszteletbeli elnökének, Rubinek  Gyulának, a K öztelek  szer
kesztőjének negyedszázados szakírói jubileumát. Országos 
jelleget adott az ünnepségnek a kormány, a különböző gaz
dasági, ipari, kereskedelmi, irói és társadalmi testületek 
részvéte, amelynek képviselői mind lerótták köszönouik, el
ismerésük és hálájuk adóját a jubilánsnak. Az ünnepség az 
Otthon írók és Hírlapírók Körének dísztermében folyt le, 
ame’y teljesen megtelt az egyesület tagjaival és az ünneplők 
sokaságával. Ott voltak a, kormány képviseletében G hillány 
Imre báró földmivelésügyi miniszter és B artóky  József dr. 
államtitkár, a kereskedelmi miniszter'kép viseletó ben B úri hős 
Andor cs. és kir. kamarás, miniszteri tanácsos, azonkívül 
M atlekovics Sándor v. b. t. t., G yörgy  Endre v. h. t. t ,  
D essew fly  Aurél gróf, Zichy  Tivadar gróf, Rákosi Jenő 
főrendiházi tag, K r e jts y  Rezső, a kereskedelmi és ipar
kamara titkára, H utyrn  Ferenc dr* rektor és még számosán. 
Az ülésen Katona Béla elnökölt. Kiemelte az alkalom jelen
tőségét és üdvözölte a megjelenteket. Indítványára ezután 
küldöttség ment a jubilánsért, akit a terembe lépésekor 
dörgő éljenzéssel és tapssal fogadtak.

Rubinek Gyulát mindenekelőtt Katona Béla üdvözölte 
meleg szavakkal. Vázolta azt az értékes munkásságot, ame
l y e t .  Rubinek az elmúlt negyednzázad alalt kifejtett, ami 
méltóvá teszi ő t az ünnepeltetésre s arra a rendkívüli meg
tiszteltetésre, amelyben része van. Végigtekintett azután 
munkásságán. G hillány Imre báró földmivelésügyi miniszter 
kijelentette, hogy örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy 
ezen az ünnepségen megjelenjék, elsősorban annál a szoros 
kapcsolatnál fogva, ami a szakirók egyesületének működése 
és a magyar föld, valamint a magyar gazdatársadalom között 
fennáll, de meg azért is, hogy üdvözölje Rubinek Gyulát. 
Köszöntötte Őt egyébként abból az alkalomból is, hogy nagy 
kitüntetésben részesült s annak a reményének adott kifeje
zést, hogy még sokáig fog kifejteni az eddigihez hasonló 
eredményes munkásságot. Barthos Andor miniszteri tanácsos 
a kereskedelmi miniszter nevében üdvözölte az ünnepeltet 
s hangsúlyozta, hogy az ő kiváló képessége, csüggedést nem 
ismerő szorgalma változtatta át a magyar gazdatársadalom 
közönyét érdeklődéssé s fejlesztette engedetlenségét az ön
erejében való bizakodássá. D esseivffy  Aurél gróf élénk szí
nekkel vázolta Rubinek sokoldalú működését. M atlekovics 
Sándor v. b. t. t. nagy elismeréssel adózott Rubineknek és kéri, 
folytassa tovább működését az ország érdekében. (Általá
nos taps)

Rákosi Jenő azzal kezdte beszédét, hogy az ideális 
jövő képét látja itt maga előtt, mert hiszen a merkantilisták 
és az agráriusok harcának korifeusai itt szép egyetértésben 
vannak együtt, hogy ünnepeljék Rubinek Gyulát. De hiszen 
amúgy is csak a fegyverekben látszik különbség, mert cél
ban mindannyian egyek vagyunk s ez a haza felvirágozta
tása. Azt hiszi azonban, hogy a harmónia csak ideál és az

érték, az előremenetel: a harc. Örül, hogy Rubinek ünnep
lésére egybegyűltek itt a gazdák, a merkantilisták, az egész 
társadalom s kéri az ünnepeltet, harcoljon továbbra is, mert
ez hasznára válik az országnak.

K r e jts y  Rezső dr., a budapesti kereskedelmi és ipar-' 
kamara főtitkára méltatta ezután Rubinek Gyula működését, . 
majd Gratz Gusztáv a Gyáriparosok Országos Szövetsége1 
nevében köszöntötte.

Az üdvözlő szavakra Rubinek Gyula meghatóttan vá
laszolt. Hangoztatta, hogy ha valaki oly munkakörhöz jut, 
amely ambícióját kielégítheti, akkor élvezettel dolgozik. Ezt 
az élvezetet csak egy körülmény zavarhatja meg, mégpedig 
az, ha minél mélyebben bocsátkozunk bele egy munkakörbe, 
mert akkor látjuk, hogy az előttünk álló feladat mind több 
és több, az elvégzett munka pedig kevés. Álomképnek fek
szik neki mindaz, ami itt most történt, az elismerő szavakat 
pedig áthárítja arra a termelési ágra, amelynek egész életét 
és munkásságát szentelte s amely nem provokálni akarja a 
harcot, hanem polgárjogot kórt magának a közgazdasági 
életben. A harccal csak a köz érdeklődését akarták meg
nyerni s eredmény gyanánt büszke öntudattal hivatkozik a 
mai diszgyülésre, amely bizonyítja, hogy egy olyan előkelő 
irodalmi és közgazdasági testületnek, mint a Magyar Szak
irók Országos Egyesületének érdeklődését sikerült felébresz
tenie a mezőgazdaság iránt. Hangoztatta, hogy ha a gazda
sági ágak különböző faktorai külön utakon haladnak is, a 
cél közös és ez az ország gazdasági és erköic3i felvirá
goztatása. Mél}" hálával mond köszönetét mindazoknak, akik 
eddig támogatták munkájában s kéri a támogatást további 
munkájához is.

A Magyar Bank tőkeemelése. A Magyar Bank és 
Kereskedelmi részvénytársaság elhatározta, hogy a 
február 8-ra egybehívandó közgyűlésnek a jelenleg 
66 millió koronás alaptőkének 35 000 darab uj rész
vény kibocsátása utján 80 millió koronára való feleme
lését fogja javasolni. A kibocsátás közelebbi feltételeit 
csak később fogja az igazgatóság megállapítani.

Mindenütt nagy szimpátiával fogadták a hirt, 
amely befejezését, koronáját jelenti annak az erőtgyüjtő 
munkának, amelyet az intézet vezetősége az utóbbi 
négy esztendő alatt végzett. Céltudatos, nagy munka
program volt ez, amely még akkor kezdődött, mikor 
a Magyar Bank sok vihart látott hajójának kormánya 
uj kezekbe került. A háborús idők nem hogy hátrál
tatták volna, de előbbre vitték és siettették az uj 
rezsimnek a belső konszolidációra alapított terveit, 
amelyekre ma már jól elvégzett munka fölött való 
megelégedés örömével tekinthetnek büszkén vissza az 
intézet vezetői.

Läufer József. Január 4-én töltötte be Läufer 
József gépgyára fennállásának tizedik esztendejét. 
A gyár tisztviselői és üzemvezetői ez alkalommal 
tisztelegtek Läufer József gyártulajdonosnál. A vállalat 
legöregebb mérnöke üdvözölte a tu'ajdonost, aki 
meghatottan köszönte meg munkatársai szives meg
emlékezését

Elismerésre méltó, hogy Läufer József a maga 
erejéből csinálta a gyárat és hogy a mostani háború 
idején a hadvezetőseg figyelme is fokozott mértékben 
terelődött az ő szállítóképessége felé. Az elvállalt 
munkának minden igényt kielégítő becsületes elké
szítése volt az az alap, amelyen az üzemet fokozatosan 
kibővítette. A sodronykötélpályák, elevátorok, felvonók, 
bányavasutak, szállító berendezések, vas- és hídszer
kezetek stb. gyártása terén tiszteletet szerzett a 
magyar iparnak.
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Az elvágott kétkoronasok. Az Osztrák-Magyar 
Bank közhírré teszi, hogy a két és négy darabra 
szeleielt kétkoronás papírpénzt a bank pénztárainál 
legkésőbb január hó 31*ig cserélik be minden levonás 
nélkül, míg ezen időponton túl a megcsonkított két- 
koronások beváltása csak megfelelő levonás elle
nében történhet meg.

Nyári időszámítás. Értesülésünk szerint éppen a 
szénb.n való hiány miatt kormánykörök ben komolyan 
foglalkoznak azzal, hogy a nyári időszámítást ez év* 
ben is éleibelépteasék, még pedig már április 1 én. 
A nyári időszámi tásteíje* félévig tart. Harkány János 
kereskedelmi miniszter legutóbb egy szén-nikéten be
jelentette ezt a tervét, amely kétségtelenül meg is 
valósul.

. jftlbtettttnV befejezett tőkeemelése A Magyar Álta- 
&H6S Hitelbank jelenti, hogy alaptőkéjének felemelése 
teljes sikerrel lebonyolittatván, e művelet keresztül
vitelének biztosítására alakult szindikátus feloszlott.

Ásváayolaj-, földgáz-, érc- és szénbányászati osztály 
szervezése a pénzügyminisztériumban. A pénzügyminisz
ter az ásványolaj és földgáz termelésé' e és értékesíté
sének előkészítésére, továbbá az érc- és szénbányá
szati kutatásokra vonatkozó ügyek elintézésére wz év 
elejétől kezdve uj (X ) főosztályt létesitatt, «melynek 
feladata az említett anyagok termelé-ével kapcsolatos 
{»► szós ügyek tárgyalása. A főosztály vezetője Böekh 
Hugó dr. miniszteri tanácsos, aki mellé Böhm Ferenc 
bányatanácsost és Bozlozoyik  András bányamérnököt 
osztották be.

A 6*firífy-W'»lff fémáruflyár, amely 2 millió korona 
alaptőkéjét előbb 1 millió és 600.000, majd 875.000 
koronára szállította le, az utolsó háborús üzletévben 
2,218.177 korona bruttó nyereséget ért el, amelyből a 
tiszta nyereség bőséges tartalékolás és levonás után 
175.954 korona.

$2aküJés. A Magyarhoni Földtani Társulat január 31-én 
5 órákét a Természettudományi Társulat üléstermében szak- 
iilést tarl

A Vulkán gépgyár r.-t. január 9-én tartolt igazga
tósági ülésében elhatározta, hogy a közgyűlésnek 
30 százalékos osztalék kifizetését fogja javaslatba hozni. 
A legutóbbi két évben a társaság 5 százalékos divi- 
dendiát fizetett.

A postatakarékpénztár 19)5/16. évi működése. A poatataka-
rékpénztár most teszi közzé 1916 junius 30-án lezárt üzlet
é i r e  vonatkozó kimutatását, amelyből kitűnik, hogy 1916 ju- 
iiius végén a betétek állománya az előző évi 111 millióról 
187 millió koronára emelkedett} a csekküzleti betétek 
pedig 140 9 milliós emelkedés után 483 5 millió koronát 
tesznek ki. A letétben kezelt értékpapírok össznévértéke 
az 1915/16-ik üzleti évben 58 millió koronáról 142 6 millió 
koronára emelkedett. A hadikölcsön-jegy zések a postataka

rékpénztárnál a következőképpen alakultak: a harmadik 
hadikölcsönnél 66.500 tételben 70,000.000 koronát, a negye
dik hadikölcsönre pedig 77.420 tételben 75,000.000 koronát 
jegyeztek. A postatakarékpénztár tiszta nyeresége az 
1915/16. évben 4,189.627 korona volt az előző üzleti évi 
3,164.505 koronával szemben, amely Összeg, miután a tar
talékalap a törvényszerii 12,000.000 koronát már elérte, teljes 
egészében a kincstárnak ju \

A sűrített acetylón forgalombahozatatára szolgáló edé
nyek ujabb kipróbálása tárgyában a kereskedelemügyi 
miniszter a következő leiratot küldte az ország vala
mennyi törvény hatóságához :

„Hivatali elődömnek 1911 évi május hó 1-én 
5923. szám alatt kelt rendelete kapcsán értesítem, 
hogy azt a rendelkezést, miszerint minden palack vagy  
edény, amelyben sűrített acetylént forgalomba hoznak 
és eltartanak, az úgynevezett akkumulator-rendszerüe- 
két is beleértve, a gyáros által öt évenként újból 
liipróbáltatandó, a háborús állapotok következtében, 
beállott nehézségekre való tekiutettel 1917. évi május 
hó 31-ig — a belügyminiszier urral egyetértőleg — 
ezennel felfüggesztem.14

Munkakönyvek ára. A kereskedelemügyi m inister a 
munkák ön v vek árát az anyag drágulása és a munkabérek 
emelkedése következtében 22 fillérben állapította meg. A 
bélyegköltség 30 fillér, úgy, hogy a Tudomány-Egyetom- 
nyomdának, amelynek kizárólagos joga van a munkakönyvek 
készítésére, minden egyes könyvért 52 fillért keli 
beküldeni.

Felszámoló vállalatok. A Tapolca-Szentgyörgyhegyi 
B»za'tbuDY a r.-t. január 17-én tartott közgyűlésén ki
mondta a felszámolást. A vállai«t 1906 bán alakult 
300 000 korona alaptőkével ; 1915. évi mérlegében 
140.977 korona veszteséget tüntet fel.

A Köntösnél! Téglagyár  r .-t 1916. évi mérlege 
300000 korona alaptőke mellett 203.535 korona vesz
teséget mutat ki, szemben az előző évi 156.597 kor-»na 
veszteséggel. A február 27*éré egybehívott közgyűlésen 
az igazgatóság a felszámolás kimondását fogja java
solni. A vállalat 1011* ben alakult.

Uj „központ“. Fürdőkályha-központ alakult Neptun r.-t. 
cég alatt Budapesten (Vilmos császár-ut 31) 1 millió korona 
alaptőkével oly célból, hogy a beszolgáltatandó vörösréz- 
fürdő fcályhaköpenyek pótlására vállalkozzék. Az igazgatóság 
tagjai : K an itz  Jaques (elnök), B ecsey  Antal (alelnök), l.kszlő  
Adolf, Grün Ferenc, Tors József, Kármán Norbert, Bernstein  
Sámuel, Fazekas Ármin, H ubert Vilmos, S tein er  Ferenc és 
Schweiekhardt Ottó. Felügyelő-bizottság: K örner  Vilmos, 
Sugár Sámuel, Zilchner Adolf és P rih radny  János.

Harmatta iános-féle villamos forrasztások gyára múlt 
óv december 2á-án tartotta meg rendes évi közgyűlé
sét. A vállalat legutóbbi mérlegében 49.825 korona 
nyereséget ért el. Az értékcsökkenési tartalékalap
110.000 koronára em elkedett

PELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-» sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz. 5T». T E L E F O N I  — —  
1-11, 60—12, 10-15, W-M,

Ólomkábelek. Villamvítágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitíkus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
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Szénförgalqm. A Máv. igazgatóságától vett értesülés szerint 
á múlt hét folyamán az Összes budapesti állomásokra vasúton 
és vizén az díjkezelés! célúkat szolgáló küldeményeken kívül 
£3.510 mm» porosz, 9350 mm. lengyel, 174.630 mm. ha^ai 
szén érkeeett.

Cégjegyzési hírek. Kőolaj fi no mit ógyár részvény - 
tártasog Redlich Károly igazgatósági »agját bejegyez
tette. — Humboldt Mapy&r Gép- Részvény t&r^asag 
Neiterehein János igazgatósági tagját bejegyeztette.

A Dunagözhajózási Társaság közli, miszerint Tököl megálló* 
helyet a Budapest és Paks között közlekedő személy hajók a 
mai naptól kezdve ismét érintik.

Bányaszerencsétlenség, A P rág a i Vasmű részvény- 
társaság kladnói bányájában két tárna kigyulladt. Az 
egyik tárnában a tüzet hamar elnyomták, a másikban 
nincs nagyobb veszedelem, úgy hogy néhány nap 
múlva az üzem folytathatja a munkát.

Nyersvastermelés Németországban« A németországi vas- és 
acéliparosok egyesületének megállapításai szerint a német 
vámterület a múlt év októberében 31 munkanap alatt összesen 
1,161.005 tonna nyers vasat termelt. A napi termelés 37.452 t. 
volt októberben és 37.225 tonna szeptemberben. Az egyes 
nyersvasfajták között a termelés a következőleg oszlott meg 
(a zárjclezetl számok 1916 szeptemberére vonatkoznak): 

Őntőnyersvas 160.055 (169.1Ó2) tonna
Bessemor-nyersvas 16.150 (11.302)
Thomas-nyersvas 762 115 (725.142)
Acél- és tükörvas. 205.« 40 (195.744)
Kaoyarónyersvas 16.845 (15.482) *

Kerületek szerint a termelés eloszlása a következő volt 
október (illetőleg szeptember) hónapban 

Raj na vidék-Wesztfália . 498.548 (473 577) tonna
Siogerland, Wetzlar és Hessen-

Nassau 74.456 (71.975) *
Szilézia 64.876 (60.6J7) „
Észak-Németország 21.981 (21»0>1) „
Közép Németország . . 35.502 (34.8Tf») „
Del-Neme törsz ág és Thüringia 23.339 (22.^41) „ 
Saarvidék 85.396 (85.87U)
Lotharingia 186.487 (184 068)
Luxemburg 170.420 (162.418) *

A nyersvastermelés e szerint Németországban a múlt óv 
október hónapjában nemcsak a tömeg, hanem a napi termelés 
szerint is igen jelentékeny emelkedést ért el.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Erhöhung der Preise für Luxemburaer Roheisen.
Die Preise für Luxemburger Qiessereiroheisen sind um 
13 Mk. pro Tonne hinaufgesetzt worden und zwar für 
Abschlüsse zur Lieferung im ersten Quartal 1917. 
Danach stellt sich der Verkaufspreis auf 89 50 Mk. für 
die Tonne, Frachtbasis Luxemburg. Der Verkauf selbst 
soll in den nächsten Tagen aufgenommen werden.

Aki-Ges. flörtitier Maschinenbauanstalt und Eisengiesserei. 
In dér Generalversammlung wurde die mit einem Verlust 
von 1,668.827 Mk, abschliessende Bilanz genehmigt. Der Vor
stand, Oberingenieur Sondermann, gab einen eingehenden 
Bericht über die Lage der Gesellschaft, in dem er betonte, 
dass die Aussichten für das neue Geschäftsjahr erheblich 
besser seien als bisher. Der Umsatz des ersten Halbjahres 
des neuen Geschäftsjahres sei jetzt schon höher als der Ge
samtumsatz des letzten Jahres. Aach die Zahl der Arbeiter 
sei doppelt su hoch als im letzten Jahre und bleibe nur wenig 
hinter déiü Friédeitsstand, der 1254 Mann betrug, zurück. 
In dé*Versammlung war ein Aktienkapital von 1,676.000 Mk. 
vertretön.

Aktiengesellschaft Kaliwerk Neu-Bleicherode. Die Ak-' 
tiéngeöeíl-öhttft Deüt»ehe Kaliwerue zu Bernterode 
(Untereichsfeld) hat die 5 pcen t Obligationsanleihe vom 
Jahre 1909 der Aktiengesellschaft Kaliwerk Neu-Blei

cherode in der jetzt noch bestehenden Hohe voii
1.807.000 Mk. an Stelle' der bisherigen Schuldnerin 
übernommen und die Deutsche Treuhand Gesellschaft 
zu Berlin hat dagegen als Veitreter d r  Obligaiionäre 
die Aktiengesellschaft Kaliwerk Neu Bleicherode auö 
den mit die-er Anleihe zusammenhängenden Ve>pflich-> 
tungen entlassen. Den Obligationären verbleibt nicht 
nur das von den Deutschen Kaliwerken übernommene 
Hauptvermögensstück der Aktiengesellschaft Kaliwerk 
Neu B*eicherode als Sicherung für ihre Forderungen*

bndern es tritt für sie noch die Haftung der Aktiehr 
gesellschaft D* ut~che Kaliwerke hiuzu.

Kalifornische Erdölprodukte im Osten der Union» Das Los An■? 
geles, Cal., OH Age berichtet als von einem ganz neuen 
Ereignis, dass seit dem Frühjahr 1916 zum erstenmal ganz 
bedeutende Mengen kalifornischer Erdölprodukte über die 
Rocky Mountains in die östlichen Stauten der Union befördert 
werden. Alle der grossen Öl Unternehmungen Kaliforniens ; 
Standard, Shell, Union, sind an dieser Überführung beteiligt. 
Was hauptsächlich übergeführt wird, sind Destillate, die in 
den Raffinerien des Ostens im Krakprozess zu leichten Ölen 
für den Automobil betrieb umgeformt werden. Aber auch nach 
den schweren kalifornischen Ölen mit Asphaltbasis ist grosse 
Nachfrage, weil die aus ihnen gewonnenen asphaltischen 
Produkte immer mehr das Vorurteil überwinden, das man 
früher gegen sie gehegt hat. Zurzeit finden die Überführungen 
im grossen Stil auf den Eisenbahnen statt; mit der Wieder
eröffnung des Kanals wird dieser wieder als Transportweg 
im vollen Masse herangezogen werden.

Rütgerswerke Akt. Ges. Die Generalversammlung 
hatte beschlossen, das Grundkapital um 7 500 000 Mk. 
zu erhöhen. Hiervon sind nach de u Beschluss der 
Generalversammlung Aktien im Nennbeträge von
4.500.000 Mk., die vom 1. Januar 1917 ab gewinnbe
rechtigt sind, zum Bezüge bestimmt. Die Verwaltung 
fordert zum Bezüge der neuen Aktien auf. Die Anrö&J- 
dung muss bis zum 24. Januar 19 Í7 (einschliesbl-clTj 
erfolgen, und zwar in Berlin bei der Berliner H andels
gesellschaft, der Deutschen Bank, dem Bankhause C. 
Schlesinger-Trier & Co., Kommanditge-ellschaft auf 
Aktien. Auf je nominal 5000 Mk. alte Aktien w.rd eine 
neue Aktie über 1000 Ma. zum Kurse von 155 pCent 
gewährt.

Waggonfabrik Akt.-Ges. vorm. P. Herbrand u. Co. in Köln. 
In der Generalversammlung, in der ein Kapital von l,292.0ü0 
Mark vertreten war, wurde die vom 2. Januar ab zahlbare 
Dividende auf 10 pCeot festgesetzt. Von der Verwaltung 
wurde über die Geschäftslage und Aussichten mitgeteilt, das» 
die vorliegenden Aufträge der Eisenbahnverwaltung sich auf 
das ganze laufende Geschäftsjahr ers reckten.

J. Pohlig Aktien-Gesellschaft Cöln - Zollst ock~i cég 
41.791. számú 

„A dagoló b ere n d ez és  eg y szer it to ro k 
e lz á r á s s a l  b iró n a g y o lv a sz tó k h o z11

cimü magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának gya
kori atbavé tele céljából belföldi gyárosokkal összekötteiést 
keres, esetleg szabadalmát eladja, vagy gyártási enge

délyt ad. — Bővebb felvilágosítással szolgál
K a lm á r  «7. s z a b a d a lm i ü g y v iv ő i ir o d a , B u d a p e s t,

V II ., R á h ő ez i-u t 44.

F0B01ESTEH
kerestetik szénkutatás keresztülvitelére. Csakis elsőrendű 
gyakorlattal rendelkező furómesterek ajánlatai kéretnek 
„ S zén  fúrd m e ste r*4 jelige alatt e lap kiadóhivatalába, 
kor, eddigi működés és fizetési igé> yek megjelölésével,


