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Ha hihétöiik á hiradáánák, 
a mézőgkzdáság, 
a pénzügy,,
az ipar és kereskedelem 

tudományos ismereteinek hathatósabb terjesztésére 
közgazdasági egyeteaifet létesít a „Hangya"

Igy.st&l M amit természetesen úgy kell
értelmezni, hogy. lérakta az első alapkövét azzal az 
egymillió koronával, amelyet egy ilyen egyetem léte
sítésére a kormánynak Károlyi Sándor grófnak, az 
ország legnagyobb gazdájának emlékére felajánlott.

Kezdeményezésre s?ép kezdeményezés és hihető, 
hogy lesz is eredménye. Bizonyos, ha megvalósul a 
közgazdasági egyetem, az mindenképp csak előnyére 
lesz az orszäjlnäKi ö ly  előnyére, ámít a ma jogászi
i g ,  vágy legjobb-esetben is technikailag kialakult 
felsőbb ismeretekben oktatott felső íateiner osztályú 
elképzelni'se tud.

Ha végigtekintünk, minisztériumunkon, vagy 
társadalmunk egész kialakulásán, mondhatnék, fél
szeg és esetlen ez az ország. Talán ez a háború az, 
amely tisztázni fogja végre a fogalmakat a tekintet
ben, hogy nem mindig a születés (és itt nemcsak a 
kék vér, hanem a vagyoni jólszületeitségeket is értjük), 
hanem a rátermettség, a tehelség volna hivatva arra, 
hogy a hivatali, valamint a kereskedelmi és ipari 
életben is a vezető és nem vezető állásokat betöltse. 
De amikor nem tudni, hogy melyik pályán ki a rá
termett, ki a valóban képzett ember? Amikor ebben 
a hirtelen kialakult kouglomeráli társadalomban nem 
szűrődött úgy le a valódi tehetség, a valódi képzett
ség, as valódi rátermettség, mint ez Németországban 
van'j ahöt á császár, mint kitűnő sakkjátszó a táblán, 
mesteri kézzel, Valami hihetetlen kiválasztani tudás
sá) találta meg Helfferichet, Ballint, Dernburgot, nem 
is szólva azokról a csodás hadvezéri lalentumokről. 
Mi, a polgári társadalomról akarván beszélni, szinte 
elképedve állunk azon nagyszerűség előtt, amelyet a 
német társadalom még a Duodetz állaitiöcskákban 
is produkál. Mindenütt meg voltak a kellő emberek 
s mindegyiknek meg tudták találni a „helyét“.

Kétszeresen -helyes, hogy a Hangya, ez a ko
moly és szorgalmas munkása a magyar közéletnek 
és gazdalársadalomnak, közgazdasági egyetemre gon 
dől. Helyes az ötlet és helyes az, hogy nevelni akarja 
azon elemeket, akik — ma nincsenek.

De ha szabad figyelmeztetnünk a Hangyát, 
figyelmeztetnők egy-két igen fontos szempontra, ame
lyet kár volna szem elől téveszteni.

Cikkünk kezdetén azt mondottuk, hogy a 
mezőgazdaság, pénzügy, ipar és kereskedelem 
ismereteit kívánja terjeszteni a közgazdasági 
egyelem.

De hol marad a bányászat ? . s a bányászat 
kiegészítő részét képező kohászat ?

Vájjon nem a gazdák azok, akik — nem is 
szólva a nagyiparról — tele vannak panasszal amiatt, 
hogy nem kapnak szenet, pedig mi a tengerben az 
a néhány mezőgazdasági szeszgyár, cukorgyár, 
szóval az a nagyon jelentékeny, de tulajdonképpen 
az ország szénfogyasztásához viszonyítva csekélynek 
mondható mezőgazdasági, ipari, cséplőgép- és háztar
tási szénszükséglet? . A gazdák nem látják, hogy 
hiába termelik a legacélosabb búzát, ha az nem jut 
és nem kellő időben jut rendeltetési helyére, ha a 
vasutak, a hajók fűtőanyaga hiányzik. A gazdák nem 
jutottak még annak a közgazdasági alapigének tuda
tára, hogy a közgazdaságnak alapja* a szén és a 
vas ? . Még nem tudnák, hogy enélkiil nincs élet 
és, mint már annyiszor kifejtettük, nincs kultura és 
nincs nemzeti lét, megakad a tudomány, becsukatik 
az iskola és óvoda, nincs hivatal, nincs adminisz
tráció, nincs kaszárnya és börtön.

Hogyan képzeli el a Hangya, hogy egy köz- 
gazdasági egyetemről kikerült ifjú ne tudja azt, hogy 
a világgazdaság nyersterményeit, vagy a föld felszíne,
—  ő, a gazda — termeli vagy termeli a föld méhe, 
a bányászat Hogy ez a kettő egymással kooperáló, 
egymással egyenértékű, egyformán fontos két köz- 
gazdasági egyetem. Hogyan képzeli el a Hangya azt, 
hogy az ő közgazdasági egyetemén ne tanittassék 
az, hogy minő kívánalmai vannak a mezőgazdaság
nak a hazai bányászattól, amikor a bányászat — 
csak a katonai felmentéseket számbavéve — oly 
enormis fontosságú közgazdasági ágazatnak bizonyult, 
hogy kormányhatóságok fájlalva fájlalják, hogy a 
bányászattól a háborús évek folytán csak egyetlen 
emberi is elvonlak. Avagy hogy elégedhetik meg 
azzal a mezőgazdaság és a Hangya, hogy a mező- 
gazdaság fontosságát a seimeci főiskolán legfeljebb 
csak megemlítsék! Hát hiszen nem is ez utóbbinak 
a hivatása az, hogy a mezőgazdasági ismeretekkel 
a bányászfiatalság fejét megtöltse, ellenben az. már 
mulhatatlanul parancsoló szükség, hogy egy pár 
excellence „közgazdasági egyetemről“ kikerült min
den egyes embernek ragyogóan tiszta fogalmai legye
nek arról, micsoda fontossága van a bányaiparnak 
minden nemzet, minden ország életében és micsoda 
támasza és alapja a bányászat az egész világgazda
ságnak.



^  HAZAI HÍREK. ^
Kitüntetés. A király Rechnitz Bélát, a Magyár 

ruggyantaárugyár vezérigazgatóját a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjével tüntette ki. A kitüntetés az ipar 
terén szerzett kiváló érdemek elismerését jelenti.

Kinevezés. Ő császári és apostoli királyi felsége 
Badenben 1917. évi március hó 9 én kelt legfelső 
elhatározásával Medzny János főbányabiztost a Vl. fize
tési oszlályba bányakapitánnyá nevezte ki.

Uj pénzek Károly király arcképével. A pénzügy- 
miniszter a képviselőház egyik legutóbbi ülésén tör
vényjavaslatot nyújtott be, amely az uj arany- és ezüst
pénzekkel foglalkozik. Elsősorban is azt tartalmazza a 
javaslat, hogy az értékérmékre Károly király arcképét 
fogják kinyomtatni. A huszkoronás és tizkoronás 
aranynak képlapjára a király egész alakja koronázási 
öltönyben és a következő felirat jő : Károly I. K . A . Cs. 
és M. H. S z . D. AP. KIR., ami rövidités nélkül ezt 
jelenti: „Károly, Isten kegyelméből Ausztria császára 
és Magyarország s Iiorvát-, Szlavón- és Dalmátorszá- 
gok apostoli királya.“ A hátlapra a magyar szent korona 
országainak egyesitett cimere a pajzstartó angyalokkal 
és MAGYAR KIRÁLYSÁG  körirattal kerül. Az érmék 
karimáján az edd ig i: „Bizalmam az ősi erényben" 
jelmondat helyett Károly király uj jelmondata kerül 
„Harcban és békében a nemzettel a hazáért*. Az öt-, 
két- és egykoronás ezüstérmék képlapjára a király 
mellképe jön, ugyanezzel a körirattal és a karimán 
ugyanezzel a jelmondattal. A hátlapra az egy koronáson 
a  koszorúba foglalt szent korona, az ötkoronáson pedig 
az angyalok által tartott szent korona, koszorúval 
körülvéve. A huszkoronás aranyak 21, a tizkoronások 
19, az egykoronások 23, a kétkoronások 27, az ötkoro
nások 36 milliméter átmérőjüek lesznek. A százkoronás 
aranyak a tiz- és huszkoronás aranyiak mintájára fog
nak készülni.

Báró Lers. Amikor egyetemi tanár lett Lers Vilmos, 
mindenki örvendett. Most, hogy báró lett, az 6 komoly 
•és őt szerető barátai szinte azt kérdik* nem lett e 
kevesebb. Az ő értékes, derekas, komoly egyénisége, 
az ö tudományokban elmélyedő elméje nem vesztett-e 
értékéből, amikor csak báróvá tették, azzá, amit válasz
tásokon könnyen, vagy legalább is könnyen m eg
szereztek hajdanán. Lers egyénisége még ezt is elbírja. 
<) nem lett kevesebb, mert ez a szorgalom és hiva
talnoki lisztes munka méltó elismerése. Sokat használt 
az országnak vámpolitikai szaktanácsaival, tudásával, 
fáradhatatlan egyéniségével és ehhez a kitüntetéshez, 
amely nem szepesbélai Lers Vilmosé, hanem a család
jáé, amelyhez szintén gratulálunk mi is.

Épül a földgázvezeték. Nagyváradi tudósítónk je
lentése szerint Rimler Károly polgármester a napokban 
Budapesten járt, ahol a Földgáz részvénytársasággal 
megállapodott a nagyváradi vezeték kiépítésének ügyé
ben. A terv szerint tavaszra már kiépítik Nagyváradig 
a vezetéket és a fővezetéknek a továbbépítésig ott lesz 
a végpontja Az ajánlatot a társaság április 16-án 
terjeszti a város elé. A szerződések megkötésénél főleg 
arra vetik a súlyt, hogy minden nagyobb vállalat és 
műhely hozzájusson az olcsó gázhoz.
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Halálozás. Bilharz Oszkár nyug. főbányatanácsos, 
aki több éven át a kir. ércbányászatok főigazgatója 
volt, Freibergben 85 éves korában elhunyt.

Uj szénbánya. Uj szénbányát nyitottak meg a Vesz
prém megyei LTrkut községben. A bánya tulajdonosa 
Zichy Béla gróf nagyvázsonyi nagybirtokos.

A vasfelosztó-bizottság tagjai. A. kereskedelemügyi mi
nisztérium ideiglenes vezetésével megbízott pénzügy minisz
ter a vasanyagok korlátozásáról szóló kormányrendelet alap
ján létesített „Vasbizottság* mellett alakítandó ^Felosztó- 
bizottság" tagjaivá Lipka  Eusztách állami vasgyári felügyelőt, 
Sátori Ernőt, Urbnn Leót, Fröhlich  Pált, Radvánér Vilmost, 
Jszer Károlyt, PhIos Lajost, G oldste Oszkárt, <'séti 
Róbertét és Deutsch  Vilmost nevezte ki.

GázrobbanásTordán. Március 26 án délelőtt borzalmas 
gázrobbanás történt Tordán, amelynek több halottja és 
sebes öltje van. Tordán a Kissármásról elvezetett földgáz 
csőhálózatát ugyanis most építik meg ós a hálózatot a 
napokban akarta* a közhasználatnak átadni. A földgázát 
Kimpel Flóris bankigazgató is bevezettette a házába. 
a tragikus nap reggelén a házban lakó Fried Farkas 
ügyvéd szakácsnője leküldte a n4Ja vendégségben levő 
sógornőjét, Milotai Zsuzsát a pincébe. A leány égő 
gyertyát vitt le magával a pincébe, ahol gázömlés volt. 
Az összegyülemlett fö’dgáz az égő gyertyától felrobbant. 
Mennydörgésszerű robaj rekesdtet e meg a levegőt és 
néhány perc múlva a palota frontrésze a pincébe sülyedt. 
Az építkezéseket vezető Ö/as/ró Pál mérnök Kolozsvárott 
volt és csak a katasztrófa u*án érkezett Tordára. A tor- 
dai törvényszék vizsgálóbirája megindította a vizsgála
tot, amelynek során megállapították, hogy a robbanást 
két szerelő hibája vagy gondatlausága okozta. A Törzs 
és Ormai szerelő vállalat alkalmazottai, A lbrech t Jakab 
és A lb rech t János a tordai városi gázvezetékbe bele
szerelték a földgázvezetéket és ezzel idéz’ék elő a ka
tasztrófát. A vizsgálóbíró a kár megtérítésének biztosí
tására és az eset eares bünügyi kökségek fedezésére
800.000 korona erejéig bűnügyi zárlatot rendelt el a 
Törzs é 3 OrníaT^cég bárhol található vagyonára. Ezzel 
egyidejűleg megszüntették az eljárást a tordai Földgáz 
részvénytársaság ellen, mert kiderült, hogy ennek a 
cégnek a katasztrófához semmi köze nincsen. Aszerelők 
ellen gondatlanságból okozott emberölés címén indult 
meg a bűnvádi e'járás.

A főváros széné látása. A magyar királyi államvasutak 
igazgatóságától vett értesülés szerint a múlt bet folyamán az 
összes budapesti állomásókra vasúton ós vizen az önkezelesi 
célokat szolgáló küldeményeken kivül 10 tonnás kocsit szá
mítva 774 kocsirak ománv porosz, 65 kocsi rakomány lengyel, 
1427 kocsirakomány hazai szén érkezett.

A Dynamit Nobel-gyár r .- t  igazgatósága az április
3-án tartott közgyűlésen 120 korona osztalék kifizetését 
javasolta, továbbá 1 5 millió koronát leírásokra fordí
tsanak, adótartalékra 400.000 koronát ós a munkások 
segélyalapjára 200.000 koronát, hadsegélyezési célokra 
pedig 500.000 koronát fordítanak, mig 1,072.826.93 
koronát uj számlára írnak.

A Magyarhoni Fötátani Társulat 1917. április lió 4-ón a 
magy. kir. Földtani Intézet üléstermében szakülést tartóit, 
melyen előadást tartottak Korm os  Tivadar dr.: Nevezetfel 
uj leletek a m. Mr. Földtani Intézet múzeumában (bemu^-- 
tással). 1 adúsz Elemér dr.: A baranyai szigethegység 
tani szerkezete. Pávai Vajna Ferenc dr. Adatok a horváti 
szlavonországi pleisztocér ismeretéhez.

A Magántisztviselők Országos Nyugdijegyesüfete a folyó évi 
március hó 27-én tartott igazgatósági ülésében foglalkozott 
23 ik üzletévének mérlegével. Az előterjesztett zárszámadá
sokból kitűnik, hogy a nyugdíj egyesület vagyrona az 1916, 
évben 13 millióról 14 és fél millióra emelkedett, ami a 
vagyonnak kb. másfél millióval való gyarapodását jeleit ti az 
1916. évben. Az egyésület állandó vagyongyarapodása ós
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fejlődése annál örvendetesebb, mivel a nyugdíj egye sülét 
.azokban az esetekben is, melyek a háború következtében 
állottak ölő, külön pótdij nélkül és az e g y é b  eseteknek meg
felelő változatlan összegekben folyósítja a járadékokat.

Alaptőkeemelés. Matador ruggyanta- és b&lata- 
müvek  r.-t. (Pozsony-Ligetfalu) április 1-én tartott 
közgyűlésén az alaptőkét felemelte. A vállalat nye
resége 1916-ban 495.661 kór., 1915-ben 240.899 ko
rona volt.

Takarékos kodás az ásványolajokkal, A Budapesti keres
kedelmi és iparkamara a hadü'g.yininisztórium utasítására 
nyomatékosan figyelmezteti a nyersolajat vagy finomitványait 
-energiaforrásul, oldó anyagul vagy kenési célokra használó 
üzemeket, hogy azokkal az anyagokkal a lehető legnagyobb 
takarékossággal bánjanak, mert a legközelebbi hónapokban 
-á mónarkia iparának csakis a galíciai termelés fog rendel* 
kezésére állani. A hadügyminisztérium rendelkezése szerint 
a benzin vagy benzol, mint moto; hajtóerő, az esetben, ha 
egyéb energiaforrások is (gőzgép, vízi erő, elektromos áram 
stb.) rendelkezésre állanak tekintet nélkül a nagyobb 
költségekre — ezekkel helyettesítendő. Világítási célokra 
.pedig általában tilos benzint vagy benzolt használni. Tekin
tettel a haditengerészet fokozott szükségleteire, a gázolaj 
*és Diesel-motorolaj (vagy, mint közönségesen és tévesen 
mondják; nyersolaj) fölhasználásánál üzemek radikális 
redukcióra kötelesek és lehetőség szerint egyéb hajtóerőről 
gondoskodjanak. A legnagyobb takarékossággal kell használni 
a kenő- és hengerolajat és csakis ott, ahol más anyag nem 
használható. A kamara fölhívja az érdekelteket, hogy 
figyelmeztetést nem csak hadviselésig hanem belső üzemi 

-érdekből is mindenben kövessék.
Cégjegyzési hírek. A W eiss Manfréd lőszer-, acél- 

és fémmüvei r.-t. Koroteld  Móric báró és Mauthner 
Adolf igazgatósági tagjait, valamint a legutóbbi rendes 

&&*f*yülés # W  relhatározfott aiaps z etbály mó d ősi táso k at 
^ jeg y ezte tte .

Magyar általános gépgyár r.-t. Bärnstein  József 
rigazgatósági tagját töröltette.

Mérlegek. A Vasgerendákat árusító r . - t  1916. évi záró
számadásaiban a 102.000 koronáról 1,600.000 koronára fel
emelt részvénytőke mellet^ 286/214 korona tiszta nyereséget 
mutat ki az előző évi 15.668 koronával szemben.

A Központi gáz és villam ossági r.-t. 1916-ban 1,631.775 
.koroiia nyers hasznot ért el, amiből a költségek és leírások 
lévönása után a tiszta nyereség 378.949 korona az előző évi 
747v9$9 koronával szemben.

Áz Első m agyar gazdasági gépgyúr \-t. 1916. évi 
mérlege 2 Vs millió korona alaptőke mellett az előző évről 
áthozott 31.228 koronával együtt 605.773 korona tiszta nyere
séggel zárult.

1917 április 8. (8. szám.)

A Badacsonyi bazahbánya 1916. évi zárószám
adásaiban 1,580.000 korona alaptőke mellett 156.163 korona 
tiszta nyereséget mutat ki az előző 110.845 K-val
szemben.

A „Nagy Magyar Compass“ (volt Mihók-féle) cimíi kiváló 
pénzügyi évkönyvből, amelyet már 28 óve G. N agy  S indor dr. 
szerkeszt és ad ki, most jelent meg az 1916/17. évi XL/ÍV-ik 
ívfolyam. A mii ezúttal megjelenésében némi késedelmet 
szenvedett, aminek, eltekintve a nyomdaiparban is fennálló 
technikai nehézségektől, a munkás- és anyaghiánytól, főleg 
az az oka, hogy igen sok vidéki kisebb pénzintézet mérle
gét kormány engedéllyel csak az év második feléhen tete  
közzé. A munka mindezen nehézségek dacára ezúttal is 
szokott kimerítő pontosságával, mindenütt a legújabb adato
kat közölve került a könyvpiacra, sőt némely részeiben meg 
tetemes újításokat és bővítéseket is találunk. így i inden 
intézetnél fel van tüntetve, tagja-e a Pénzintézeti Közp nt- 
nak vagy sem, azonkívül a Pénzintézeti Központról tártál* 
máz bő és kimerítő leírást és ismertelést, feltíineu  
dei/ütt a tőkemozga'makat, az affiliációkat s az illető intézet 
érdekkörébe vont vállalatokat, valamint az előszóban ponto
san beszámol az egész óv tőkemozgalmairól. A munka, 
amely szakirodalmunk ezen ágában első helyet foglal el s 
pénzügyi életünkben nélkülözhetetlen, bármely könyvkeres
kedés vagy a szerkesztőség utján (V., Alkotmány-utca 20.') 
beszerezhető. A két kötet ára 200 ivet meghaladó terjedel
mével 65 korona.

A német szénadó életbeléptetésének elhalasztása.
H rt adtunk már arról, hogy a német kormány tör
vényt fogadott el a szénádéról, amelynek értelmében 
az eladott és saját üzemben felhasznált szén értéke 
után 20 százalékos adót kell fizetni. Mint Berlinből 
jelentik, a bányavállalatok és a szénfogyasztó közön
ség köréből egyre több olyan kívánság hangzik el, 
amely elől a birodalmi kormány nem zárkózhat!k el és 
amelyet az adó keresztülvitelénél okvetlenül tekin
tetbe kell venni. Ilyen körülmények között a né 
met szénadótörvényt egyelőre nem is fogják életbe 
léptetni.

Portói szín behozatala. Mint Berlinből jelentik, a porosz 
szénnek a monarchiába való behozataláról folytatott tárgya
lásokat a napokban befejezték. A porosz kormány a mon
archiának havi 900.000 tonna kivitelét engedélyezte, amely
ből 600.000 tonna Ausztriára esik és 300.000 tonna jut 
Magyarországnak.

Szállítás. K oszé  A balassagyarmati kir. törvény- 
széki fogház részére az 1917. évi julius hó 1-től 1918. évi 
junius hó 30 jg terjedő 1 évre szükséges 2264 méter
mázsa első minőségű belföldi termésű kőszén szállí
tására versenytárgyalást irtak ki. Az ajánlatok a balassa
gyarmati kir. ügyészség vezetőjéhez május hó 3 ig nyúj
tandók bo.

3̂A lt A N V A

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

BUD APEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz. ZZ.ZSZ2.ZZ

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolítikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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5 ?  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

(irossés Grafitlager in Stéiermark. Auf dem Grundbe
sitz des Herrn Ferdinand Gr über in Kapellen a. Mürz 
wurde vor kurzer Zeit durch ein patentiertes Experi
mentverfahren (?ur Erforschung des Erdim iem  und 
seiner Bodenschätze) ein Grafitlager aufgeschlossen mit 
mehr als 1 m Mächtigkeit und circa 12 m in. die Tiefe 
uud cirka 30 m in die Länge streichend* kann aber 
zur Zeit wegen ungünstiger Verhältnisse während des 
Krieges nicht abgebaut weiden. Auf diesem Grundbesitz 
sind noch weitere fünf Grafitlager koustatiert, die erst 
bei Möglichkeit aufgeschlossen werden.

Felten und fiuitleaume A*-G. In  der unter dem Vor
sitze des Piäsidenteu geheimen Kom mer zienrates Max 
v. Guilleaume stattgefundenen Aufsichtsratssitzung der 
Felten und Guilleaume Fabrik elektrischer Kabel, Stahl- 
und Kupferwerke A. G. Wien wurde die Bilanz für das 
verflossene Geschäftsjahr vorgelegt. Nach Abzug der 
Goneralunkosteu, der Abschreibungen und Steuern, 
sowie der für öffentliche Kriegsfürsorge gewidmeten 
Spenden (letztere im Betrage von bei äufig 500.000 Kr.) 
verbleibt ein Reingewinn von 3,305 281 Kronen. Der 
Generalversammlung wird die Ausschüttung einer Divi
dende von 20°/o =  80 Rr. per Aktie (^e^en 12.5 ° / o  =  
50 Kr. im Vorjahre) vorgeschlagen und wird ferner 
beantragt, nach Abzug der Statuten- und vertragsmäs- 
sigen Tant émen dem allgemeinen Reservefonds 
ÖUOOOOKr., einem Fonds zur Unterstützung kriegsbe- 
schädigter Beamter und Arbeiter sowie Angehörigen 
derselben 250.000 Kr., der Bergmanns-Stiftung 50.000 
Kronen 2 uzu weisen, für ausserordentliche Kriegsremu
nerationen 125.000 Kr. zu verwenden und den Rest von 
405 972 Kr. auf neue Rechnung vorzutragen.

Stettiner Ölwerke A. 6., ZüÜchow b. Stettin. Die Gesellschaft, 
die im vergangenen Jahr ihr Kapital von 1.5 auf 3 Millionen Mk. 
erhöhte, erzielte in 19Í6 nach 160.911 (im Vorjahr 169.424) Mk. 
Abschreibungen einschliesslich 17.941 (34.275) Mk. Vortrag 
321621 (167.841) Mk. erhöhten Reingewinn, aus dem wieder 
8 pCeat (nicht, wie gemeldet, 6) Dividende verteilt, 40.000 
(10 000) Mk. der Reserve zugewiesen und 68.384 Mk. vorge- 
tragen werden. Den auf 3.27 (1 69) Millionen Mark nahezu 
verdoppelten Kreditoren stehen an Debitören 3.97 (0.62) Mil
lionen Mark und an Vorräten 019 (0.29) Mütiöhen Mark 
gegenüber. Die Reserven enthalten nach der neuen Zuweisung
150.000 Alk.

Dräger-Hefte Ni\ 55/56. Periodische Mitteilungen des 
Dräger* W erkes, Lübeck Januar Februar 1917. — Das 
vorliegende Heft beüinnt mit einer ausführlichen Bericht
erstattung über die W iederbelebung Erstickter und Gas
vergifteter, die in den letzten fünf Jahren durch die 
Anwendung der Sauerstoff Wiederbelebungsmaschine 
Púi motor erreicht werden: koimte. Besondere Beachtung 
verdienen ausserdera die Mitteilungen über die Gas
schutzmittel der Entente und über die Taucbrettungs- 
einricht ungen in der deutschen und englischen Unter- 
seebooi flotte. — Die Zeitschrift kann durch alle 
Postansialten und durch den Buchhandel bezogen 
werden.

Russische Petroleumiiidüsirie. Die Produktion nimmt in Baku 
zu das Ergebnis war im Dezember um 3.15 Mülionen Pud 
mehr als dasjenige im November Die Jahresproduktion über
traf diejenige vő#: 1915 um 34 Mülionen Pud, die mit Rück
sicht auf den Köhleilmangel zu hohen Preisen Absatz fanden. 
Die Steuer soll auch um 5 Kopeken per P td  Erdöl erhöht 
werden. — Die Konzentrationsbestrebungen in der russischen 
Petroletimindustrie schreiten unausgesetzt fort. Die Naphta- 
produktions-Gesellschaft Gebr. No fiel hart die Aktien folgender 
Gesellschaften erworben: „Östliche Gesellschaft für Einlage
rung, Veroicherung, Beförderung und Bevorschussung von 
Waren", „Petersburger internationale Gesellschaft znr Be-

1917 április 8. (8. szám.)

S c h a f f u n g  von Transportmitteln und:Vermietung von Waren- 
meder lagen *f, „Süd russische Gesellschaft schwimmender 
Elevatoren“ (Nikolajew) uöd „Warschauer Gesellschaft für 
Einlagerung und Bevorschussung von Waren". Die Verwaltug 
der Warschauer Gesellschaft wurde seinerzeit nach Peters
burg verlegt. Auf Betreiben der Nobelgesellschaft sol*en alle 
vier genannten Gesellschaft un zu einer-Interessengemeinschaft 
vereinigt werden und eine gemeinsame Geschäftsieitung irt 
der Verwaltung der Östlichen Gesellschaft erhalten. Die 
Gesellschaft Nobel h a t  auch die Aktien der Oil Corporation 
an sich gezogen und dadurch dio Fütnerrolle an sich ge
rissen. Derzeit gruppieren sich 22 Gesellschaften um die 
Firma Nobel

Zwickauer Brückenberg-Steinkohlenbau-Verein In Zwickau. Die
Gesellschait, die für 1915 bekanntlich25 (i. V 85) Mk. Dividende 
verteilt, erzielte laut Rechenschaftsbericht einen Gesamtgewinn 
von 5.14 (4.65) Millionen Mark, Hiervon entfallen auf den 
Gewinn aus verkauften Kohlen, Koks und Briketts.4.77 (4.33* 
Millionen Mark. Bei Abschreibungen von 0.23 (0.24) Millionen 
Mark bleibt ein Reingewinn von 229.956 (310.247) Mk. aus 
dem u. a. dem Baubesiand 40 000 (43.000) Mk. zugewiesen 
werden. Da der geringe Umfang der Kokerei mit nur íí3 Öfen, 
nicht genügend Gewähr für die erforderliche Beharrlichkeit 
in dem Gang der einzelnen Arbeitsprozesse bietet, fasste clie 
Verwaltung die Vergrösserung der Anlage auf 70  ̂Öfen ins 
Ai ge. und schloss, um die fehlenden Kohlen mengen zu 
beschaffen, mit der benachbarten Gewerkschaft Morgenstern 
einen Kokereigetneinschaftsvertrag ab durch den Morgensterr. 
auch die Beschaffung des entsprechenden Anteils am Anlage
kapital übernimmt. Im Abschluss erscheinen Aussonstünde 
mit 0.49 (0.56) Millionen Mark und Bankguthaben mii0.47 (0.73) 
Millionen Mark, anderseits Gläubiger mit 0.30 (0.66) Mill. Mk.

II. Flotimnnn Comp, cég flem ében,
B 2 . 4 2 Í ) .  s z á m ú  c s

„Hajtómüberendezés szállító vályúk számára“
cimii magyar szabadalmának gyakorlatba vétele céljából 
hajlandó gyártási engedélyeket adni, esetleg szabadal
mát teljesen el is adja. — Bővebb felvilágosítás nyerhető
M ellev  E rn ő  h ites  s za b a d a lm i ü g y v iv ő n é lf B u d a 

p e s t, v i l i . ,  m iő i-u t  2 .
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