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og6lny
og61ny kapital
kapitał znkladowy
zakładowy 4,780,000 rs.
<в. ISIlS,
IBHS, towarzystwo
towвrzystwo to ,.,ydalo
wydało na
аn materyaly
"w 6rOOko"ej
środkowej
wyplaciły
surowe 118,020 rs.
jako ma·
"ур/асНу ruem
rаzеш dywidendy ilS8,2oo n.
r.. .urowe
rз. na
па koszty handlowe
hand10we fabryki przerabiaj"oo
przeraЪiaj"oo ~awełn~,
~a"e1n~, jalto
та·
WYBOROWĄ
WYВO.ROW4
czyJj przeci~tnie 3,3°/..
3,30/.. .
107,268, aа sprzedalo
sprzedało towaru tllllto
tl/llto za 8U",~
8и",~ teryal
teryał soro"y.
surowy. :Fabryltl.
Pabrykl. akcYJoe
akcYJ ue L. Ra~·
czyli
akon/eo
akonleo przyt.aczamy
przytaczamy spis
зрiв fabryk, kló·
kt6· 197,975 r8.
Т8. Nadmierna
Nndmierna wysok066
wysok06ć k08Zt6"
koszt6w aek,
nek, E.
Е. Cyndei,
Oyodel, "ypruclly
wypłacIły I!D 16%
lБ% ~ywl'
re
<в nie daly
dały tadnej
tadoej dywidendy
dywideody jlikkQlwiek
jakkCllwiek bandlowych
baodlo",ych wobeo
"оЬво ogólnej
og61oej Bumy obrotu dendy,
деоду, newska zał
"а6 przvdzalDla pUyDlosła
przYnlOsla
przyniosły
nieznnczuy dochód,
досЬбd, jnki
juki zali·
ЕаН· ",skazuje,
wskazuje, it cala
enła ta operacya handlowa 8wym
swym włałcici~Iom
"ldcici~Iom na
оа c~ylto
c~y,to p~z~zło
p~z~zlo 26%.
26"10.
przyoiosly nieznnczoy
eEono
С"Ооо do
до kl\pita/u
kapitału zapasowego:
_apasowego:
opierala
opierała si~ na
па ("ylnem
'''ylnem obliczeniu.
obIiczenio. Dru· S"
В" to
\.о odsetki
odsetkl olbrzymie,
olbrzymte, o
о Jwch
Jakich u naa
nаа
W
w cenie
а za funt
1)
l) Norska fabryka
fabrykn przerabiajll~
przerabiajl}~ len
lеn i giem
giещ towarzystwem
townrzystwem akcyjnem,
akcyjuem, które
kt6re роpo- nikt nawe~
oawe~ nie 81Y8zal.
słyszał.
..
pol.ca
poleca
bawelo~. Kapitn/
bawełn~.
Kapitnł zakladowy
zakładowy 11,000,000. nioslo
uiosło slraty, jвзt
jest fabryka Mitrofaoiewa
W graolcach
graOlcach Kr6leat"a
Królestwa ~olsklego
~olskLego ~ w
Gf,{)WNY
SIU.ЛD HERBATY
НЕаВАТУ
GŁÓWNY SKŁAD
Przynins/a
Przyniosła dochodu oetto
netto 14,900 rs.
z 1,000,000 rs.
'в. kapitalu
kapitału zakladowego.
zakładowego.
dziale przemysłu
przemyвlu przvdzalOlcz~
przvdzalolcZ~ tkacluego
tltacklego
:f!. " %OC.
ж:с. Y'
у'
11.
~{> lla
Og61ny wyw6d
wywód "E przltoczonych
2) Przvdzalni" welny
,.,е/оу ba
ba~{>
on Uoger.
Unger.
Og610y
przltoczooych powyżej
powyzej istnieje
iиtпiеjе fiб przedsi~bieratw
przedsi~bier.t" akCYJnych,
akc1Joycb, z kt6·
Sternbergn
8ternberga rrzyniosla
rrzyniosła doobodu
doobo,ll1 7,6~1
7,Б~1 od Idaoycb,
dauych, daje si~ stre6cl6
streśCIĆ w następuj"cych
павцрuj"сусh rych
'УсЬ dwa з" tylko fili
iШ..mi. fabryk r.agrJ1:'
kapita/u
kapitału zak adowego 700,000 rs.
<з.
ICyfrncb: z cnlkowitej
calkowitej sumy
вошу kapitalo
kapitału zaklazakła- niczDych.
nicznych. Zaklady
Zakłady K.
К. Schelblera
BchelbIera .,.
'!" f,odzl,
ŁodZI,
a:..óćlź.
:F1otrko""",.ka.. 150:L.
iLбд.Z. :F1ctrko"""'.ka..
esO:L.
3) Lepe8zynskie
Lepeszyńskie tkalnie bawełny
bnwelny Au· dowego, wymienionych
wymieoionych towarzyBtw
towarzy8tw akcyj. przvdzalnie lnu
Inu Hielle·Dietrich '!" .Zyrardo.
1215-6-4
drzeja
Kapitał zakl
znkł.. QOO.Ooo. nych, wynoszllcej:
wyoosz"cej: (76,766,000 + 4,780,000 "ie,
wie, fabryki GaJerów
GaJerow w
"lJO~Zl
ŁO~Zl 1I zakła~y
zakla~y
Brzeja Nikition.
NikitinIl. Kapital
. . 8 .......
Dochód
Doch6d 11,124 rB.
ТВ.
1+ 13,010,000) 9"646,000 rs.:
,в.:
w Z
Za"ierciu.
...wierciu. Oto
oto 4 "la'cl"e
włalclwe przedsl~'
przedSI~'
4) Akcyjna petorBburaka
petersburska prz~dzalnia.
prz~dza10ia.
. . ,
oо bieratwa
bierBtwa akcyjne.
altcyjoe. Prz~zal~i~
Przvdzal~i~ welny
"вloy cz~
a~
Kapital
Kapitał zakt.
znk/. 200,000. Docbód
Docb6d 16,293.
11) 76,766,000
76,756,000 przyDlosło
przyoloвlo przecl~tOle
przecl~tole 9/00 Bankowej
Baokowej L. Allart "lJOdzl
w ŁodZI 11 przvd~IDI!,
. 5)
6) Wosk"osenska
Wosk.-eseńska fabryka przerabiajllca
przerabiaj"cn 11)
II) 4,780,000.,
"
,,3,3jo
3 ' 3 / 0 wigouii Ktirzel
Kurzel w Zgierzu в" tylko
ty1ko filiami.
fillaml.
bAwelu~. Kapit.a/
bAwełn~.
Kapitał zakt.
zak/. 9lO,000.
910,000. Dochód
Doch6d 3) 13,010,000
..
,,
,0
00
%
; . • 'Vie8tnik
WieBtnik finanBów"
fioa086w· zawiera
Z&wiera Ыlаову
bilansy"
" роpooetto
rз.
Z owych
oWJch 14 fabryk, które
kt6re nie przynlo.
przyoio. wyt&zych
wytszych przedsiobientw
przedsiobient" i takowe
takOIl'O przy
przytt ...•
netto 31,181 rs.
6) IZl\1ailowskio
Izmaiłowskie prz~dzalnie
sły zadoej
żadnej dywideody,
dywidendy, co
prz~dzalnio bawełny.
bawelny. :: sly
со najmniej
najmoieJ 10 zaЕа- czarny
СЕату ponitej:
II.
П. ,
I
Kapitał zakt.
liczyć nalozy
należy do 8rednwh
1) Zaklady
Zakłady bawełniane
Knpital
zakl. 300,000. PrZ~dzalnie
Prz~dza1nie te
to nie liczy6
irednwh przedsi~berstw.
przedsi~be~Btw.
ba"elniane K.
К. Sche!blera.
Sche!blora.
dnły iaduego
żadnego dochodu
досЬодо alo
аl0 i oie
nie przyniosły
przyniosly
JJeśli
е4Н wefmiemy
wеfщiешу роа
pod uwag9 fazO,
faz~, w jak" Kapital
Kapitał zakladowy
zakładowy 9,000,000. DYWidenda
Dy",denda
Podaliśtpy w artykule
!,оprzвdniш wyka.
wykaz daly
Podali6tpy
artykulo Voprzednim
Btrat.
wchodzi przemysł
towarzystw akcyjnych
Rosyi 4rodko,!ej,
altcyjllych w R08yi
środlun,!ej, 8trat.
Cesarstwa, jak i Kr6"chodzi
риетувl tak Oe8&ritwa,
Кт6- 8V.o;..
8У."!.. Soma
Вата dywidendy
dywideody 766,000
76Б,0ОО n.
п.
daj,cych nader
daj,cycb
nndor znaczno
znBczno odsotki,
odsetki, przejdzie7) Gorki6ska prz~dzaluill.
przodzalnia. Kapital
Kapitał zakl.
zakł. '' 1estwa
lestwa stajllc
stajl}c si~ kapitalistycznym,
knpitalistyczoym, to nie·
2) Zaklady
Zakłady "Zyrardowio.
w Żyrardowie. Kapitał
Кapital za·
my
ту obecnie do fabryk Dl
ПI oiej procentują·
procentujlj' 600,000. Dochód
Doch6d 36,076 rs.
rB.
' 6świetny
.. ietny finansowy stan 4rednicb
średnich fabryk kladowy
kładowy 9,000,000. Dywidenda
Dy"idenda 6%.
6"10. 80'
So·
cych.
сусЬ.
!
8) Tkaluia bawełny
bawelny BielowB
Bielowa w Moskwie.
MOBkwio. akcyjnych,
akeyjnych, aа zzwłaazcza
.. laazcza prz~dzalń
prz~dza1n bawełny
bawefny ma
та dywidendy 640,000.
Kapitał zakl.
zakł. 800,000 lS.
1в. Tkalnia
Tko10ia powyż-\wcale
powyi-\wcale Das
пав dziwi6
dziwić nie powinien.
powioieo. Jozeli
Jeżeli tu
3)
З) Zaklady "Zawierciu.
w Zawierciu. Kapftal
Kapitał za,а
4 fabryki }!r2yniosly
N aBt~puj,ce "fabryki
}lrzyniosły 7Iiiei
71iiei Kapital
nie przyuiosła
5%
6% dywidendy. ,
sza nio
przyuiosla ani doc\J.odu
дОС\lOдо ani ~trąt.
~tr4t.
i owdzie nie"in1ka
niewiolka fabryka, prowadzona kladowy
kładowy 2,260,000.
2,2БО,0ОО. Dywidenda
Dy"ideada 7"/0. Suma
8оша
.,
•
9) JU\'iewieckie
Juł'iewieckie przodza10io
przodzalnie lou.
IDU. Kapi· 1telnznll
te1azolj r~kll
r~k" jednostki, robi uiezle
niezłe interesy
ioteresy dywidendy
dywideody 157,500.
tal
tał zakt
<аН. 900,000. Dochód
Doch6d 4769 rs.
ГВ.
cс i skuteczoie
skutecznie wsp6lzawodniczy
współzawodniczy z wielkim
wiolkim
4) Fabryki Geyer6"
Geyerów "f.ndzi.
w Łodzi. Kapitat
•IS
1.9
:o
J.a .. ~qu.lO'JJd
;1.0) Fabryki Mindowskiego ,i Baknkioa
Baknkinll kapitafem,
kapitałem, przypisać
przypisa6 to nalety
na1eiy jedlnie
jedloie ,.,iowiO- zakladowy
zakładowy lliOO,OOO.
ЧiOО,ООО. Dywidenda 8%.
8"10.
Su·
Bu"
"
j8I·01'W
Id">1''''
przernbiu.jllce
przernbiaj'lce leo
len i bawełnę.
bll.woloO. Kanital
Kallitał za·
'а· kszej
k8zej dzielo06ci
dzielności haodlowej
bandlowej przedsl~bierstw
przedSI~bierBtw ma
та dywidendy 120,000.
A
А
kfadowy
kładowy 500,000.
600,000. Dochód
Doch6d 1567 rs.
ri.
firmowych
tirmowych nad
nад towarzystwami
tow&rZystwami akcyjnemi.
Po.."i8ze
Powył8ze cztery рrzed:з.Ыеrвtwа
przed:!tbientwa pned:
11) Woznieseilkie
\Vozniese6kie prz~dzalnie
prz~dza1oie bawełny
bawolny Jakkolwiek teorya
teoryu. wypowiedziala
wypowiedziała "iele
wiele .t.awiajlj
stawiaj" og61em
ogółem kapital
kapitał
1.
ł. 2~,725,OOO 1I
~
8.
S. Lepeszkina.
Lepeszkinn. Kapital
Kapitał zakt.
zakl. 3,000,000
3,1>00,000 pi~knych rzeczy na
па temat akcyjnej
altcyjoej formy
forl11Y wyplacily
wypłaciły dywideody
dywidendy "w .omw
80m18' ogólnej
og6lnoj
Nie daly
dały dywidendy.
wladania,
władauia, przedstawia
przodstawia praktyka zytiowa
życiowa 1,689,600
1,689,БОО 'n.
•. przeci~t~i~
przeciot~i~ 7,1I~/0'
7,1I~/0. Fabryki te
12) ~abryk ~ sukna Ganieszyna
Gnnieszyna w Mo·
Мо· zupelnie
zupełnie co
со inneg.o. Przedsi~bieretwa,
Przed8i~bier,twa, роpo- nalet,
naleł, u nat
па. do
до naJwl~luzych
aaJ"I~luzycb i ~ajlepiej
skwie.
Kapitał zakl. 1,600,000. Nie
dały "'8t.ale
wstałe dziOki
dzi~ki energii
zdoluościom Зв·
je· prosperuj"cych. Jest
sk_ie. Kapital
Nio daly
eaergii i zdoluol!ciom
Jвзt to fakt ogólDle
og61nlo ZDany
<оan1
dywideody.
dywidendy.
"
.
dnoatki,
dno8tki, w praktyce
praktyee prawie te
że zaWBze wy.
"у. II uznany.
uzoaay. Odsetki, jaltie
jakie fabryki te риу·
przy·
13)
FabrykI!, sukoa ,.,
w Puszkinie
] З) Fabryke,
PU8zkinio okapi.
о kapi. kazujlj
kazuj" wi9ksze
wi~ksze zyski,
zYBki, nii
niż jednorodno рпвд.
przed. nou"
ООПIj u"aia6
uważać nalety za mazimu?, dochodu,
tale zakladowym
taJe
zakładowym 500,000, nie dala dywi- siob'ierstwa akcyjne.
akcyjoe. Jezeli
Jeżeli "ioc
wi~c na"et
nawet dla jalti
jaki u nas
па, fabryka
fabryk& p~ed,a1nu:zo.tk~ka
p~edzala,,:zo.tk~ka
dendy.
wła. dać
może. W Qelant"le
OeIarstwle ogóln.y
kapItał
'
wielkich przedsi~bierstw
przed,i~bierst" akcyjna forma "la.
да6 moze.
og6ln.1 kapltal
•
14. Fabryka 8ukoR
sukna braci Babkio.
Babkin. KaКа- dania,
daoia, wi~ksze
wi~kszo koszty admi'nistracyl,
admiiListraoy1, caly !l.aklado"y
!lakładow, wymienionych
wушiеоiопусh "w tabltcy
tabILCy fabry~
I.
pitał
pital zaklado",y
zakładowy &0.0,000,
&00,000, tadoej
bdDej dy"i.
dywi. zastop
zastęp wybieralnych
wybiera1nych dyrektorow,
dyrektorO"J zaf"dza·
z&rZljdza· wynoli ~,646,OOO
~,646,000 re,
r" Kapitał
Кapital tan
&во ..,.plnCll
wypłacIł
I
deoily.
jljcych
denily.
j'lcych I kontrolerów,
kontro~er6", ujemnie "plywajlj
wplywaj" og61em
ogółem dywidendy
dy"idondy (6,909,100
158,2(0)
lб8,20О) =:=
.:o ,
];
'l:e 14 fabryk, . Mz~dBtą"iajllce
мz~dаЩ,,,iаjllсв kapital
па wY80k046
zarobk6 .., cóż
с6! dopiero mówić
ш6wi~ 7,067,300 n.
п. lub
10Ь pnecl~tnie
pneclotnie 7,.7"/0'
7,.7"/0. W\·
kapitał na
wyaokość zarobków,
WI·
zakladowy
zakładowy 13,010,000 rB.
ТВ. 8IIC
8IIc wszystkie to· o
о 4rednich
średnich zakladaoh
zakładach przemysłowycb,
przemyвlowycb, gdzie d.imy
d,imy wif)C, że
йе ogólna
og6lna l'nec~\Da
l'nec~\oa d~u
•
."
~
warzystwami akcyjneo.
akcyjnen.,li. Ja,
Ja.k to już
jui za· nieodłączne
niвod1llczne od akcyjnej
akcyjoej formy
fоrщу "ladania
władania jeat
jest ~inll dla
d/a (abrglt ID CuarlJlbie, n!z
n!ź
•
.. ~
zoaczyli§my,
znaczyliśmy, p"yniosłyone
przyoiOBly оnв pewien nio,.,iel·
niewiei· cifJzary
cifJżary odn04nio
odnośnie do og61nego
ogólnego obrotu
obroto je8z,
jeBz, dla odpowiednich zaklad6.
układów "Kr6le8twle
w Kr6le8twle
cO
.~;
ki dochód,
досhбд, który
kt6ry zaliczonym
zaliczooym zostal
został do kil·
kll' cze
СЕе 'bardziej przyczyniajlj
przyczyniaj" si~
,i~ do
до zmniejzшniеj- PolBkiem.
Polskiem. Wyplywa
Wypływa 'tIid
atąd pnedewszyst.
praede ..,zy,t.
+,.!II
,JIII ci
] ~ • pitału
pitalu zapasowego.
zapaso,.,ego.
szenia dochodo.
teo niew"tpli1!1lwniosek,
nie""tpli1!1lwaio,ek, te ~y',l
.ll
dochodu. Dla tem wi~knej
wi~kszej 'ciilo'ciiło- kiem ten
~y'at
"
3
~]
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