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A valutakérdés.
A költségvetési felhatalmazásról szóló törvény* 

javaslat vitája szokatlan, mert a politikai változás- 
ökoatfa időben indult meg. A pénzügyi bizottság állás- 
foglalása n vitát a tulajdonképpeni tárgytól elvonta. 
A többség vezető mottója a bizalmatlanság volt. Ezt 
a mottót körülményesen körülírták, igy a lényeggel 
tulajdonképpen csak hárman foglalkoztak Gratz 
Gusztáv pénzügyminiszter, Hegedűs Lóránt előadó, 
$eek  Lajos képviselő. A többi képviselő is beszélt, 
áé, sajnosan, csak ide nem tartozó ügyekről. A távot- 
állók természetesen csak a napilapokban közölt hírekét 
tudják, a konzekvenciát csak ezekből vonják le.

A három fentemlitett szónokon kivül a többiek 
többnyire azt akarták bizonyitaai, hogy Vázson-yi 
igazságügy miniszter zsidó ember, ez volt a főcéljuk.

Az indemnitás vitája emiatt közönséges volt és a 
gondteljes adófizető állampolgárokat nem elégítette ki, 
#Sl «zomoruvá tette,

• áafiiíbán indirekte megtudtuk mégis, hogy
fíagy állami íérhek keletkeztek, hogy azokat törlesz- 
törli köll, hogy a kamatokat fizetni is kell, hogy a 
pénzérték devalválása beállott, hogy a valután segíteni 
is kell. A vitából kiolvasható volt: 1. Hogy a hadi- 
kiadás 18 milliárd volt 3 év alatt. 2. A hadisegély
2 milliárd volt. 3 A rendes államháztartási kiadás 
2V4 milliárd volt. 4. A Teleszky-féle jövedelmi adót 
törvényből befolyó összeg 360 millió volt. 5. A ha- 
hadikölcsön 12 milliárd volt. 6 A 12 milliárd egy évi 
6 %  kamata kitesz, visszafizetési összeg nélkül, 720 
millió koronát. A pénzérték devalvációjáról és a valuta 
emeléséről Hegedűs Lóránt előadó igen érdekes*taná
csot adott nekünk, adófizető állampolgároknak, t. i., 
hogy adjuk el Összes ékszereinket a semleges külföld
nek, akkor hirtelen javulni fog a valuta. Gratz Gusztáv 
pénzügyminiszter a javaslatot érdekesnek találta, mert 
tfgyétlenegy ékszerüzlet egv évben, szerinte, 8 5 millió 
kórta#  forgalmat idézett elő.

Lényegesebb dolgokat az indemnitási vitából k i
olvasni nem léhét, á többi része t. i. mind poiitika 
volt A politikából megélői nem lehet. A vita nem 
állott olyan magas nívón, .mint az elmúlt esztendők
ben tartott indemnitási viták.

A parlamenttől távolálló polgár mégis már mostan 
csak tud egyet mást kiolvasni belőle.

Az 1914., 1915., 1916. háborús évek, vagyis a 3 há
borús esztendő nekünk a következő kiadásokat okozott:

1. Hadikiadás
2. Hadisegély
3; Az államháztartás
4. Jövedelmi adó volt
5. Hadikölcsön kamata

Összesen 
Egy évre esett a háború alatt 
Egy bó»apra esik 
Egy napra e s i k .....................

18 000,000.000 K 
2.000,000.000 
2,250.000.000

360.000.000
720.000.000 „ 

23 330,000.000 K
7.776,000 000 K

648.000.000 
21,600.000 *

A magyar állampolgárok ennyit áldoztak naponta 
a háborúra, t. i. 2lVs millió koronát. Egy kisebb ész 
ä szám megnevezésére összeesik.

Az uj kormány most kell, hogy gondoskodjon, 
hogy az állami egyensúlyunk stabilis maradjon. Ez 
igen nehéz feladat, nagy fáradsággal azonban sikerül
h e t Téved azonban úgy Gratz Gusztáv pénzügy
miniszter, mint Hegedűs Lóránt előadó, hogy a valutát 
az ékszer eladással javítani lehetne. Sőt éppen az ellen
kező tény áll. A m agyar-osztrák mon&rcbid ékszerei 
a valután nem segíthetnek.

Az alábbi indokolásom bizonyítja állításom helyes
ségét : Az osztrák*magyar monarchiában van 34 millió 
földmivek, 3 millió kereskedő, 9 millió jparosmunkás,
1 millió bányamunkás, ÍVs millió tisztviselő, 6 százezer 
álla*’ ' \ fkatona, 1 millió hivatásnélküJí. Összesen 

% lélek. ^
.öldmivesnék a szántásnál és az állatok körül 

iYsw. ékszerre nincs szüksége, nincs is neki ékszere. 
Épp u g ^ á ll  a bányamunkás, iparosmunkás, katona. 
A kereskedőnek, a tisztviselőnek és a hivatásnélküli
nek (gazdag) van. Összesen tehát 5 millió léleknek van 
ékszere. Ezekből van egynek, mondjuk maximálisan 20 ko
rona értékű ékszere, egy másiknak 2 millió korona értéke.

MeVt az aranyóra, ezüstóra vagy láncok, a jegy
gyűrű, nem luxustárgyak, nem kifogásolhatók. Az átlag 
tehát volna 30 korona egyénenként 5 millió egyén 
után, az ékszerek értéke busásan számítva, az egész 
magyar osztrák monarchiában 15 milliárd korona. 
De ez nem a pozitív értéke. A fazonra esik be
lőle 4070. Marad a fémre és drágakövekre 9 milliárd. 
Ha 10°/o ot a drágakövekre számítjuk, marad a fémre 
8 milliárd. Ebből 9/io tiszta nemes fémarany, vagy 
ezüst, ^io azonban ötvözet (Legierung) maradna mint 
tiszta fémérték 7 milliárd legjobb esetben. Ez volna 
az arany és ezüst értéke. Azt tanácsolja Hegedűs 
Lóránt, hogy a semleges államoknak adjuk el, ezzel 
javítjuk a valutát. Ezt tette szerinte a német császárné is.

Ez volna szerény nézetem szerint a legnagyobb bű
nünk, ha a kis nemesfém-készletet kiadnánk kezünkből.

Akiknek nincs ingatlan vagyona, az ékszer gyakran 
az egyedüli mentő áruja, fogadni mernék, hogy ezen 
7 milliárdos fémkészletből most is 3 milliárd a nyilvá
nos és számtalan titkos zálogházakban van. Várja a 
kiváltás idejét.

Mi, mint állami és adófizető polgárok, nem kívánjuk 
azt, hogy parlamentünk ezentúl ilyen meddő dolgokkal 
foglalkozzon, mivel úgy sem hiszi senki, hogy 4 mil
liárd szabad fémértékkel 25 milliárdot, mint kiadást, 
ellensúlyozni lehessen.

Ha majd a cenzúra megengedi, megmondjuk, 
hogy som a túlzott adóval, sem ékszerekkel, hanem 
egyedül csak helyes célravezető gazdasági politikával 
lehet a stabilis egyensúlyt az államháztartásban fen- 
tartani, minden más ut labilis eredményt fog előidézni,

A n d re ic s  J á n o s , 
ny. min* tanácsos.
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HAZAI HÍREK. ^
Szent István* rend. A király a közszo'gálat terén 

szerzett érdemei elismeréséül dr. kislősdi Hollón 
Sándor miniszteri tanácsosnak, a kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium eliffiki osztálya kiváló főnökének 
a Szent István-íend kiskeresztjét adományozta.

Kitüntetések. A király kitűnő és eredményes 
munkásságuk elismeréséül Szeredi Kajkai Károly 
min. tanácsos, az állami vasgyárak központi igazga
tójának az I. osztályú polgári hadi érdemkeresztet és 
lovag Mertfort Viktor min. osztálytanácsosnak a II. 
osztályú polgári hadi érdemkeresztet adományozta.

Kinevezés. A magyar kir. pénzügyminiszter az állami 
vasgyárak tisztviselői sorába 1917. évi julius hó 1-étől 
számitandólag a VIII. fizetési osztály 3. fizetési foko
zatába Scheiber Miklós és JiUy Gyula ideiglenes 
havidíjas mérnüljgyakornokokat segédmérnököké, a IX 
fizetési osztály 3. fizetési fokozatába pedig Szabó 
Gyula, Rácz László, Hermann Béla, Németh Sándor 
Fabula Lajos, Szíjgyártó  Győző, Szalai Béla, Step- 
niczky  Sándor, Hengele Gyula, Farkas Sándor, Kövér 
Dezső, Faragó Ignác, Návoy Béla, Kara Sándor és 
Simay Jenő ideiglenes havidíjas hivatalnokokat hiva
talnokokká kinevezte.

Uj főrendiházi tag. A király Walder Gyulát, a 
Pesti Hazai Takarékpénztár vezérigazgatóját a főrendi
ház tagjává nevezte ki. Az ország egyik legnagyobb 
takarékpénztárának vezetőjét mindenki szívesen látja 
ezen a helyen. Háborús pénzügyi élelünk szilárd 
alapokra helyezésének nehéz munkájából Walder 
Gyula nagy kötelességtudással vette ki a részét. 
Komoly és becsületes munkásságának egyaránt hasz* 
nát látta a magyar gazdasági közélet és a vezetésére 
bízott intézet.

Lezárták a hadikölcaönjegyzéseket Kedden volt utolsó 
napja a hadikölcsön jegyzésére kitűzött határidőnek. 
Országszerte nagy érdeklődéssel várják a jegyzések 
eredményét. Néháoy napig azonban még türelemmel 
kell lennünk, mert a jegyzések végösszegének meg
állapításához szükséges óriási anyag feldolgozása és 
ellenőrzése pár napig tartó nehéz munkát vesz még 
igénybe.

A Rimamuranyi vezérigazgatója. Biró Ármin halá
lával megüresedett a Rimamurányi Vasmű vezérigaz
gatói állása. A társaság igazgatósága Biró Pál dr. 
kereskedelmi igazgatót bízta meg egyelőre a vezér- 
igazgatói ügyek intézésével.

Az Ocsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
budapesti osztálya julius 2-&n a Svábhegy-szálló vendég
lője terraszán osztály gyűlést Űrt. Tárgysorozat a követ 
kező: L Elnöki megnyitó. 2. Titkár jelentése a folyó 
ügyekről. 3. Értekezés az anyaegyesület háborús mű
ködéséről. 4. A folytatólagos osztályprogramm meg
állapítása. 5. Indítványok.

A káliéhség fogja siettetni a békét. Az amerikai mező- 
gazdaság legsúlyosabb problémája ma a kálihiány. Három 
év óta van elzárva Amerika a német kálibányáktól és azóta 
évről-évre rosszabbodnak Amerika termései. A meglevő 
csekély számú készletek negved-ötöd kézből fantasztikus 
árakon kerülnek Amerikában forgalomba. Négyszáz dollárt 
fizetnek ma Amerikában egy tonna káliért, aminek 
békeára 18—20 dollár volt. Tekintve, hogy egy kát. hold 
áttrágyázásához legaláb 1 0 0  kilő káli szükséges, ez holdan
ként 40 dollár (kb. 320 korona) kiadást jelent. Oly horri
bilis tétel, ami az amerikai mezőgazdaság rentabilitását ve
szélyezteti. Különben az Egyesiilt-Államo k normális szük
séglete IV2 millió tonna, ami ma teljesen hiányzik. A háború 
azt is megmutatta, hogy Németországnak káligazdasága 
egyik leghatalmasabb ütőkártyája lesz Amerikával szemben 
•a kereskedelmi összeköttetéseik uj szabályozása során.

Szinrendozés. Az uj kereskedelmi miniszter híva* 
talba lépése óta állandóan tárgyalták a szénkérdős 
rendezését és ennek eredménye az, hogy junius 28-án 
megalakult Budapesten a Hadi Szénbehozatali Rész
vénytársaság, amely egyesíteni fogja az összes magyar 
szénkereskedőket oly célból, hogy egyelőre Budapest 
közönségét lássa el szénnel.

Az uj részvénytársaságnak 5 millió kereinr alap
tőkéje lesz és a junius 28-án megtartott alakuló koz» 
gyűlésen az igazgatóság elnökévé választották Rslu 
Gotlóbot, az Országos Szénbizottság igazgatóját, elnök- 
helyettesekké ; Vita Emil dr. fővárosi tanácsnokot és 
Saigó Bélát, a szénbizottság helyettes igazgatóját, al- 
elnökké pedig faiamon Jakab szénnagykereskedőt. 
Rajtuk kívül az igazgatóság tagjai lettek: Alberti 
Ervin, Ehrlich G Gusztáv, Farkas Zsigmond, Sugár 
István, Urban S. L., Vámos Fülöp és Winter Rudolf dr.

A kormány részéről intézkedések történtek, hogy 
mindaz a szénmennyiség, amelyet a Behozatali r.-t. 
Ausztriából és Poroszországból Budapestre szállít, a 
Máv. részéről többé el ne rekviráltassék és hogy az 
itteni kereskedők és raktárak a megrendelt mennyisé
geket meg is kapják. Intézkedés történt, hogy a gázgyár 
megkapja a szükséges mennyiségeket és hogy ennek 
folyián a gázgyár a fővárosi lakosság kokszszükség
letét kielégíthesse és intézkedés történt aziránt is, bogy 
a szénelos2t<ís igazságosabb legyen. Ennek folytán 
minden budapesti szénkereskedő köteles lesz bejelen
teni azok névsorát, akik Budapesten szenet rendeltek 
és kaplak, nehogy egy-egy háztartás két-három hely
ről is kapjon szenet, mig mások sehol sem tudnak 
szénhez jutni.

Alaptökeemelés. A Magyar Oxygéngyár r-f.  junius
9 én tartott közgyűlése elhatározta, hogy 100.000 
koronás alaptőkéjét 300.000 koronára emeli fel.

Oynamit Nobel r.-t. uj astralit robbantószere. A belügymi
niszter április 16-án -28.403/1917. szv engedélyével megen
gedte a Dynamit Xobel r.-t.-nak, hogy pozsonyi gyártelepért 
az Astralit H, nevű uj robbantószert gyártsa, forgalomba 
hozza és a biztonsági szabályok megtartásának feltétele 
mellett szállíthassa. Az Astralit H. 80°/o ammoniumnitrátból, 
118°/o aszimmétriás tíinitroulból, kőszénpor
ból, l*75r/o falisztből, 0’l ö/o paraffinolajból, 0 l°/o kollodrutn- 
ból és 4 0°/o niirogliczerinből áll és az 1917 február 27-iki 
szakértői vizsgálat eredménye szerint veszélytelenül kezel
hető ; ilyen esszeté elében lövésre egymagában neui hasz
nálható és igy lövőszernek nem tekinthető. Az Astralit H. 
csakis töltényalakban hozható forgalomba, melyeket előbb 
paraffin- vagy cerezinfürdőbe kell mártani, majd légmen
tesen »zárt bádog- és végül fatartályokba kell csomagolni. 
Egy-egy tartályban legföljebb 50 kg. lehet és megjelölésére 
„ Astralit H.* és AUmonsalétromos robbantószer^ megne
vezését kell alkalmazni. Az Astralit H. gyártásakor az 
alkotó elemek keverésekor a lőporra, dinamitra és lögya* 
pótra fennálló biztonsági rendelkezések mellőzhetők. 
Egyidejűleg a kereskedelemügyi miniszter április 30-án 
31.363 III. K. 1917. sz. a. kelt rendeletével megengedte az 
uj robbantószer vasúti szállítását és részletesen megszabta 
a szállításkor betartandó óvatossági rendszabályokat.

A Langfelder V. flépgyári r.-t 1,400.000 K név
értékű összes részvényeit a Belvárosi takarékpénztár 
eladta a bécsi Allgemeine Depositen Banknak. Ehhez 
képest a Belvárosi Takarékpénztár képviselői, igazga
tósági és felügyelő-bizottsági tagságukról lemondtak 
és helyettük a legközelebbi közgyűlésen a Depositen- 
Bank képviselőit fogják megválasztani.

Kútfúrás. Debrecen város .belterületéhez újabban 
csatolt kertségi s egyéb volt külsőségi területeken a 
város központjától átlag mintegy 4 kilométer egyenes 
távolságban 10 darab 20—70—13 mélységű közkutat 
akar furatai és felszerelni. Ajánlat mind a 10 kútra is 
tehető. Ajánlatok julius 20-ig nyújtandók be Debrecen 
város tanácsához.



Cégjegyzési hir. A Magyar Általános K őszén b á n ya  
részvény társulat Vid* Samu és Löw  István tisztvise
lőket cégjegyzési jogosultsággal ruházta fel.

Tordai Cementgyár r.-t. tíchwarcz Félix igazga
tósági tagját bejegyeztette.

Az ipari üzemek koncentrálásának gondolata kísért a 
kormány most megjelent rendeletében, mely a szerszám
gépek Összeírásáról és forg&lombahozatalának korlátozásá
ról intézkedik. A szerszámgépekre a háborúsipar szolgála
tában van szükség é& ezért a minisztérium elrendeli, liogy 
valamennyit be kell jelenteni a kereskedelmi minisztérium 
.miiszaki osztályában. Szerszámgépeket mostantól kezdve

• csak a minisztérium engedélyével szabad forgalomba hozni. 
A z ■esszeinás során szakkörök véleménye szerint azt fogják 
'áótig&Upii&ni, hogy kihasználatlan szerszámgép nem igen 
'Van az országban és ha valahol mégis akadna, ki nem 
ti&sználtságának kétségtelenül a munkáshiány az oka. 
Semmiesetre sem árthat azonban a szerszámgépeknek ez a 
bemutató szemléje* Kívánatos is, hogy a hábo us ipari üze
mek legfontosabb gépi felszereléseiről tiszta képet kapjunk.

A Magyar Ágyugyár részvénytársaság junius 27-én 
tartotta Hoffmann Hugó belső titkos tanácsos elnöklete 
alatt harmadik rendes közgyűlését a pénzügyminisz
tériumban. Lauer Richard központi igazgató előterjesz
tette az igazgatóság évi jelentését és a mérleget, mely 
utóbbi 1,546.962 korona 09 fillér veszteséggel zárult. 
A veszteséget főként az okozta, hogy a gyár katonai 
munkásokkal dolgozott, akiknek bizonyos idő kellett 
^begyakorlásukhoz. A többszöri béremelés is kedvezőt
lenül befolyásolta a mérleget. Nem áll ellenben az, 
hogy a Skoda-gyár okozta a veszteséget, minthogy 
Skodáék saját anyagi érdekük áráa is támogatták az 
ágyugyárat. A közgyűlés tudomásul vette a felvilágo
sítást, jóváhagyta a mérleget és az igazgatóság javas
latára 6V2 millióra emelte az alaptőkét. A lemondott 

Mlum Gyula helyébe az igazgatóságba iYeurath Lajost, 
az osztrák hitelintézet igazgatóját választották meg.

Mérlegek. A  M agyar gézizzó fén y r.-t. mérlege 2,184.000 
X  bruttójövedelmet számol el, az előző évi 1,161.000 K-val 
szemben, eszerint a nyershozam 1 . 0 2  millióval növekedett, 
amiből a költségek és leírások után tiszta nyereség gyanánt 
439.783 K-át számol el, az 1915—16. évi 498.663 K, az 
1914—15. évi 489.780 K-val szemben. A társaság a bruttó 
haszonból 879,783 K át irt le a kétes követelésekre, tehát az 
évi nyers haszon 43%-át s igy jelentős latens tartalékot 
alkotott. Az osztalék 35 K =  171/2,,/ot mint tavaly.

A M agyar bánya- és lcohóipár-tanulmányi r.-t. föl- 
számolás alatt 1916. évi vagyonkimutatása: Vagyon részvé
nyesek számlája 20.000 kor,, adósok 21.142*54 kor. veszte
ség 162.362 kor., összesen 203.50454 kor. Teher részvény- 
tőke 200.000 kor, hitelezők 1250. kor., átmenő számla 
2254*54 kor., Összes ‘n 203.504'54 kor.

A  Sopronvidéki kőszénbánya r.-t. 1916-ban 182.443 K 
(1915-ben 170.477 K) üzemi haszon mellett az előző évi 
455.526 K veszteséggel együtt 482.763 K veszteséget mutat 
ki. Az alaptőke 2 600.000 K.

A Borsodi szénbányák r.-t. 1916. évi zárószámadásai 
a 61.395 K (az előző évben 15125 K) átliozattal együtt
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902.854 (982.375) K nyerr hasznot mutatnak ki, amiből a 
tiszta nyereség 309.663 K, inig az 1915. évi mérleg 383.421 K 
nyereséggel zárult.

A Hazai m árvány ipar r.-t 1916. évi zárszámadásai
ban 800.000 K alaptőke mellett 653 K tiszta nyereséget mutat 
ki, az 1915. évi 1865 K-val szemben.

A z Eckhardt Vilm os és Ilotop Ernő budapesti ma
g y a r  miiszaki, tervező  és épiiő r.-t, most teszi közzé 1915. 
évi mérlegét, mely 600.000 K alaptőke mellett 34.045 K vesz
teséggel zárul, szemben az előző évről áthozott 12.341 K 
veszteséggel.

A Lapp H enrik-féle m élyfúrások, bányatelepek és 
m ély  m üvek m agyar r.-t. 1916. évi mérlege 250,000 K alap
tőke mellett 16.339 K tiszta nyereséggel zárul, szemben az 
előző évi 16.860 K-val.

A F e g yv er- és g épgyár  r.-t. 1910. évi mérlegében
6,360.677 (1915-ben 4,730.660) K bruttó hasznot számol el, 
amiből a tiszta nyereség 2,813.739 K, az előző évi 1,573.063 
K-val szemben.

A Fairhanks m érleg- és gép g yá r r. 1916. évi mér
legében 150.000 K a’aptőke mellett az előző évről áthozott 
26.401 K veszteség betudásával 30.942 K veszteséget mutat ki.

A Nadrági vasipar-társulat (Bécs) junius 14-én ta r
tott közgyűlése elhatározta, hogv délmagyarországi 
erdőbirtokát az ott lévő iparvasuttal együtt a Buda
pesten alakítandó Nadrági erdőipar r.-t.-nak adja el. 
Az uj társaság alaptőkéje 1,500 000 K (7500 drb 200 K 
névértékű részvény. A régi részvényesek minden há
rom részvény után öt uj részvényre elővételi joggal 
bírnak. A részvények pari árfolyamon, vagy’is 200 K 
értékben vehetők át. A részvényesek elővételi jogukat
1917 junius 30-ig gyakorolhatják. A Nadrági vasipar- 
társulat 1916 ra 20 K =  5ü/o osztalékot fizet. 1912 óta 
a társaság nem fizetett osztalékot.

A Beocsini Cementgyári Unió Részvénytársaság junius 16-án 
tartotta rendes közgyűlését. A társulati gyárak, valamint az 
affiliált vállalatok gyárai is a magáuépit Mezősnek a háború 
harmadik évében is tartó szünetelése és a termelési viszo
nyoknak rendkívüli megnehezedem folytán csak korlá'ozott, 
a gyártási költségeknek tetemes megnövekedésével terhelt, 
üzemet tarthattak fenn s igy természetesen csak kevéssé 
kielégítő üzleteredményt érhetlek el. Az igazgatóság javas
latához képest az értékcsökkenési alap és a rendes tartalék
alap kellő javadalmazása útin on/o =  1 0  korona osztalékot 
fizet. A közgyűlés B reuer Lipótot, ki a legutolsó igazgató- 
sági ülésen a társaság vezérigazgatójának neveztetett ki, az 
igazgatóságba uj tagul beválasztotta.

A Beocsini Cementgyári Unió Rész ve nv társaság érdek
köréhez tartozó Zsolnai és Lódeci Portlandcementgyárak r.*t. 
szintén junius 16 án tartotta közgyűlését, amely az igazgatóság 
javaslatához képest elhatározta, hogy a 30 334'35 K 1916. évi 
nyereség az előző évi veszteség-elővétel csökkentésére fór- 
dittassék. Ezen társulat közgyűlésén is voltak uj választások, 
amennyiben B reuer Lipót vezérigazgató és Hnucnsehild 
Albert, a Beocsini Cementgyári Unió r -t. műszaki igazga
tója, a Zsolnai és Lédeci Portlandcementgyárak r.-t. igazgató
ságába uj tagokul beválasztattak.

Szénbehozatalunk Felsösziléziából. Annak idején 
közöltük, hogy a monarchia két államának képvisele
tében a bécsi szénbizottság tárgyalásokat folytatott

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz. 10—M,

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitíkus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
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a német kormánnyal és metíálapodott ezzel, hogy 
egyelőre Ausztria hQvonkmt £00.000 q, Magyarország 
pedi^ havonként 300.000 q porosz sziléziai szenet fog 
kapni. Május elsején lépett életbe ez az egyezmény 
é* mint értesülünk, azóta a szé szállítások lebonyolí
tása a legnagyobb rendben, zavartalanul folyik.

A világ aranytermelése. Az angol S ta tist egyik legutóbb 
ideérkezett száma hosszabb cikket közöl a világ arany tér
ni el ésér 61. Rámutat arra, hogy még száz esztendővel ezelőtt 
mindössze 1-Vs millió font sterling értékű volt a világ'arany- 
termelése. A múlt század ötvenes évei felé azonban hirtelen 
fellendült az arany termelés, a kaliforniai és ausztráliai arany* 
bányák felfedezésével Miit a azután az indiai aranybányák 
mivelését megkezdték, az aranytermelés egyre rohamosab
ban nő, úgy, hogy 1916-ban a világ arany termelése 
már 96 millió font sterlicg értékű volt, amelynek közel 
k élharmadrészét angol- gyarmatok szolgáltatták.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. ^
INOUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Internationale Petroleumindustrie. Bulgarien ist bereits durch 
Zuschübe aus Rumänien in der Lage, den eigenen Winter
bedarf an Erdöl zu decken; auch Benzin und ScKmieröl ist 
genügend vorhanden, während an diesen Stoffen in England, 
Frankreich und Dänemark empfindlicher Mangel herrscht. 
Die Einfuhr von Petroleum hat in England im ersten Quar
tal 1917 um 10 3/4 Millionen Gallonen abgenommen. Die 
königl. Petroleum-Matschapij hat auf ihrem Sumatra-Terrain 
eine ergiebige Quelle gebohrt; angeblich soll das tägliche 
Quantum 1500 Tonnen Erdöl betragen, das 80°/o Benzin und 
leichto Öle enthält. In Mexiko soll es wieder recht unruhig 
zugehen und die Quellen vonTuxpan ziemlich gefährdet sóid, 
so dass bei Veracruz zwei amerikanische Torpedoboote ange
kommen sind, um die amerikanische Interessen zu schützen

Vom Erzmarkte berichtet man uns aus dem Siegerlande 
Zurzeit finden zwischen Vertretern des Siegerländer Eisen
syndikats sowie der benachbarten Gruben und den an der 
Preisprüfung für die Montanprödukte beteiligten amtlichen 
Stellen Verhandlungen wegen Neuregelung der Erzpreise für 
das m.t dem 1 . Juli beginnende neue Abschlussemester statt. 
Im Hinblick auf die erhebliche Steigerung der Selbstkosten 
seit der zuletzt im Winter vorigen Jahres mit Wirkung für 
das erste Halbjahr 1917 vorgenommenen Erhöhung wird in 
Kreisen der Gruben damit gerechnet, dass das Verlangen nach 
Erhöhung der Erzprf-ise bei den amtlichen Stellen Zustimmung 
finden wird. Über denUmfang des zu erwartenden Aufschlages, 
der sowohl die Erze des Siegerlandes als auch diejenigen des 
benachbarten Lahnreviers umfassen wird, dauern die Verhand
lungen mit den betreffenden Stellen noch fort.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-A.* G. 
in Bochum. Auf die noch im Umlauf befindlichen Geouss- 
scheine der frühem  Gewerkschaft Kaiser Friedrich 
werden für 1916 auf jeden Genusschein über ursprüng
lich 300 Mk. je 27 24 Mk. und auf jeden Genusschein 
über 360 Mk. je 32*76 Mk. als Restbeträge zurückgezahlt.

Aus der mitteldeutschen Braunkohlenindustrie. Der 
Gruben Vorstand der Gewerkschaft des Braunkohlen
bergwerkes Michel in Köln beschloss, für das zweite 
Quartál 1917 eine Ausbeute von 100 Mk. pro Kuxe zu 
verteilen. Von den Tochter Unternehmungen des Michel- 
Konzerns verteilt die Gewerkschaft Gute Hoffnung eine 
Ausbeute von 75 Mk. pro Kuxe, bei der Gewerkschaft 
Leonhardt in Köln beti ägt die Ausbeute 100 Mk., wo
gegen die Gewerkschaft Vesta in Köln, die noch in der 
Entwicklung begriffen ist, eine Ausbeute nicht verteilen 
wird. (Die gleichen A usbeuten wurden von den Gewerk
schaften auch für das erste Quartal verteilt.)

Allgemeine Tief bohr-umd ?chachfbau-A.-ß. in Liq., Düsseldorf» 
Seit Eröffnung der Liquidation (17. April 1916) sind bis

31. Dezember 1916 von den Beständen insgesamt an Jrflschi- 
nen, Geräten usw. für rund 265.000>Mk. verkauft worden. 
Die Düsseldorfer Fabrik und einig© Vorbetriebe haben einen 
Gewinn von 98.829 Mk. erbracht Diehierdurch nach Bestreitung 
der Betriebs- und allgemeinen Liquidationskostenausgabeo 
flüssig gewordenen Mittel haben die Befriedigung sämtlicher 
Lieferanten gläubiger ermöglicht. Die weitern Verkäufe d^r 
überzähligen Bestände entwickeln sich, wie berichtet wird, 
befriedigend. Die hauptsächlichsten Aussenstände (Forderun
gen aus Scliachtbanten) sind seit Beginn der Liquidation, 
unverändert geblieben. Von dem Betriebsüberschuss wurden 
14.C00 Mk. dem Delkrederefonds zugewiesen. Die Bilanz, bei 
der daneben ein Verlust von 1,191.357 Mk. bei 1’2Ö Mill. Mk. 
Aktienkapital aufgewiesen wurde, weist u. a. 1,762.607 Mk. 
Dehitorenund3,065.742Mk. Kreditoren und Rückstellungen aus.

A.-G. für Rheinisch-Westfalische Zement-Industrie, Bec um,
Die Gesellschaft, eine Tochterunteinehmung der A.-G. 
für Rheinisch-Westfälische Industrie in Köln, bleibt, wie 
gemeldet, für 1916 wieder dividendenlos. Nach dem Bericht 
war es bei der geringen Beschäftigung und bei den grossen 
Betriebsschwierigkeiten wiederum unmöglich, ein befriedi
gendes Resultat zu erzielen. Der auf 95.745 (i. V. 74.667} 
Mk. erhöhte Betriebsüberschuss sei auf die gebesserten 
Preise zurückzuführen. Nach 95.000 (106.G61) Mk. Abschrei
bungen ergibt sich ein kleiner Gewinn von 746 Mk., um 
den der Vortrag auf 92.511 Mk. erhöht wird (i. V. wurde 
mit 31.994 Verlust abgeschlossen). Bei 120 Mill. Mk. Aktien
kapital enthält die Reserve 120.000 Mk. In den ersten Mo
naten des neuen Geschäftsjahres hatte das Werk unter den 
Polgen der lange andauernden Störungen im Bahnbetriebe 
empfindlich zu leiden. Gegenüber den steigenden Löhnen und 
dem Anziehen der Mater)alpreise bieten die weiter erhöhten 
Verkaufspreise für Zement nur einen massigen Ausgleich.

M ev/es R udolf mérnök Berlinben, mint az 56.867. számú és

„Gyűrűs dugattyuiöaJtés a kvegő folyékonnyá tételére
és gázok elválasztására szolgáló nyomóléggépek számára“

oimü magyar szabadalom tulajdonosa, szabadalmának 
gyakorlatbavctele céljából magyar gyárosokkal összeköt
tetést keres. Hajlandó a szabadalmat teljesen eladni, 
esetleg arra gyájtási engedélyeket adu’ — Bővebb fel

világosítás nyerhető
D r. W irk m a n n  J ó z s e f  és B e ve ti H é b ert  hites szaba
dalmi ügy vivők irodájában Budapest, VII.,Erzsébet-körut28.
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