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A legszomorubb évek egyike, mely a füld népeire valaha elkövctkezet ran 
hátunk mögött. Az embernek szinte az jutott az eszébe, hogy megkérdje önmagától, hogy 
vájjon még mindig él-e? Minden időknek legzordabb világháborúja, talán a legkérlelhetet
lenebb, amely valaha dúlt, lépett második esztendeiébe és ne adja isten, hogy 1916-ban a 
harmadik esztendejét is megérje.

Közgazdasági életről beszélni ebben a szomorú évben szinte felesleges. Az életnek, 
a közgazdasági tudományoknak., a szervezésnek csudás művészete kellett ahhoz, hogy ezek 
a súlyos idők nem hallatták az 1873. sötét gazdasági mnapok keserveit. Szinte 
dálatos, hogy az 1912. évben oly szomorúan jelentkezett pénzinség, amely elsorvasztással 
fenyegetett és amely bizonyára előhirnöke volt ennek a világháborúnak, szintén nem jelent 
meg a láthatár felett. Ma pénzbőség van s szinte ostentációval alakulnak 20 milliós befek
tetési vállalatok, emelnek tőkéket mintha rózsás viszonyok uralkodnának a közgazdasági 
életben. A rendes kereskedelmi forgalom megvan. Fennakadás sehol sem volt észlelhető s 
talán ez a legnagyobb dicsősége a központi hatalmaknak. A tőke előjött rejtekeiből, nem 
is nagyon tartózkodik s ha gazdasági fellendülésről nem beszélhetünk, annyira mégis 
meg van könnyítve a rettenetes drágaságban az élet., hugy a viszonyok aránylag még job
bak, mint 1912-ben volt, béke időben s olyan pénzforgalom amilyen régóta nem volt 
tapasztalható.

Optimisták nem vagyunk, de azért hinni akarjuk, hogy ez igy marad.
Az uj esztendőt azzal a ménységgel szeretnek kezdeni, hogy megváltozik a sors 

nehéz kereke és visszagördül megint a gyönyörű, imádott béke útjára. Ma még fejünk felett 
Damokles kardja, ez a rettenetes, népet irtó, népvi de annál sóvárgóbban kívánjuk 
olvasóinknak a Békét.

Addig is kötelességszerüen megyünk a magunk utján s állunk olvasóink rendelkezé
sére, jövőben is iparkodunk igazmondásunkkal, hírszolgálatunkkal., biztatással, támogatással 
gazdaságunk minden ágazatában jó szolgálatot tenni., közgazdaságunkat úgy irodalmilag, 
mint gyakorlatilag előbbre vinni.

Ezen működésűnkben kérjük tisztelt olvasóinknak ását és bizalmát s kérjük,
hogy érdeklődésüket lapunk irányában jövőben is tartsák meg.

B. u. é. k.
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Eljárás szigetelő folyadékokban, főként 
gázokban lebegő testeknek elektromos 

utón való kiválasztására.
K orábbi időkből származó fejtegetésekkel ellen

tétben m ár szó volt arról, hogy a szigetelő folyadé
kokban, főként pedig gázokban lebegő testeknok 
elektrom os utón való kiválasztására szolgáló ism eretes 
eljárásoknál az ionizáló elemeknek egyenáram ú nega
tiv elektrom ossággal való táplálása a pozitív elektro
m ossággal való táplálás felett rendszerin t je lentékeny 
előnyöket nyújt.

Ezen körülmény behatóbb tanulm ányozása a je len
ség  okául azt állapította meg, hogy az ionizáló elem 
és a kiválasztó mozőfelület között disruptiv kisülés 
vagy fényivképződés veszély nélkül elérhető legnagyobb 
feszültségkülönbség egyenáram  alkalm azása esetén 
lényegesen m agasabbra állítható be, ha negativ ogyen- 
áram u elektrom osság alkalm aztatik, mint az ellenkező 
esetben, vagyis ha a kiáram lást közvetítő elem pozitív 
olektromossággal tápláltatik.

Ez az előny abban az esetben is fennáll, ha a 
táplálás közönséges váltóáram mal történik. A keze
lendő folyadékban (főként gázban) ható feszültség- 
különbség és ezzel együtt elektrizált lebegő testekre 
ható elektrom os mező középértéko akkor is lényegesen 
növelhető, ha az ionizáló elem táplálására kizárólag 
vagy legalább tulnyom órészben negativ elektrom osság 
van alkalm azva.

Az oljárás végrehajtása úgy történik, hogy először 
a kiáram lást közvetítő elemet pozitív, tehát a kiválasztó 
mezőfelületet negativ  elektrom ossággal (illetve váltó
árammal) tápláljuk és az ismerotes szabályozó ellen
állást oly módon változtatjuk, hogy a kiáram lási elem 
és a kiválasztó mezőfelület közötti feszültségkülönbség 
addig emelkedjék, míg disruptiv kisülés (vagy fényiv
képződés) nem lép föl, miközben ism eretes m érőkészü
lékek segélyével megfigyeljük azt a legnagyobb feszült
séget, am elyet a  kiáram lási elem és a kiválasztó mező
felületek között elértünk. Azután a kiáram lási elemet 
negatív elektrom ossággal tápláljuk, a feszültségkülönb
séget a szabályozó ellenállás segélyével tovább fokoz
zuk ős eközben ism ét megfigyeljük, hogy mikor lép 
fel disruptiv kisülés, m ire a szabályozó ellenállás kon
taktusával az igy  m egállapított kisülési határokon belül 
visszafelé haladunk, azonban csak annyira, am ennyire 
az ujabb disruptiv kisülésekkel szem ben való kielégítő 
biztonság megkívánja.

Hogy az ionizáló elemet fényivek mog no sértsék, 
a  magfigyelés célszerűen oly segédszikraközzel vég
zendő, amely ugyanolyan folyadék* vagy gázkörnye
zetben van, mint az ionizáló elem. Ez a szikraköz 
ism ert módon beállithatóvá teendő és úgy állítjuk bo, 
hogy az ionizáló elem még éppen meg legyen védve. 
Rendszerint elegendő aztán, főként későbbi beállítá
soknál, ha  a kiáram lási elemet m indjárt negativ elek
trom ossággal tápláljuk és a feszültséget addig fokoz
zuk, mig a segédszikraköz működésbe nem jön, mire 
a  feszültséget csak addig kell csökkentenünk, mig 
disruptiv kisülés többé nem lép fel.

5* HAZAI HÍREK. ^
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kik
nek előfizetésük lejárt, hogy a már bir
tokukban levő befizetési lap felhasználá
sával azt meghosszabbítani szívesked
jenek.

Meghívó. A M agyarhoni F öldtani Társulat január 
5-én, délután 5 órakor a kir. m agy. Term észettudo
m ányi Társulat ülésterm ében szakülést ta rt a következő 
előadással: 1. Vadász  M. E lem ér dr. : Földtan a hadi 
ism eretekben. 2. Vogl V iktor d r . : Tengerm ellékünk 
tithon képződményeiről. A szakülés u tán  a választ
mány ülésezik.

Uj csavargyár. A Koburg hercegi bánya- és 
kohómüvek r.-t. Szombathelyen uj gyárat létesít négy 
millió korona külön alaptőkével. Mint most értesü
lünk, az alapításban részt vesz a bécsi Urban és fia 
bécsi csavargyáros cég is. A létesítendő gyár 1200 
munkást fog foglalkoztatni.

Pályázat visszavonás. A Selmecbányái m. kir. bánya- 
igazgatóság értesítése szerint 1915 novem ber hó 25 én 
5059. szám alatt e g y  ha jdú i és e g y  kam araházi őri 
állás betöltésére vonatkozólag kiadott pályázati h irde t
mény a m. kir. pénzügym inisztérium nak 1914. évi 
3166. P. M. számú rendelete alapján visszavonatott.

Közgyűlések. D unántuli M ész- és T ég lagyárak r.-t. 
(Süm eg) ja n u á r  hó 24-én ta rtja  meg rendkívüli köz
gyűlését. — M agyar B au x it r.-t. ja n u á r  3-án  tartja 
meg rendkívüli közgyűlését

Mérlegek. A G yö r ffy -W o lf fém á ru g yá r r.-t. 1914/15. 
évi mérlegébőn 1397 korona nyereséget számol el, de 
mivel az előző évben 392.000 korona vesztesége volt, 
a  zárószám adás 390.G03 korona veszteséggel záruj.

A  S icm en s-S c liu ckert-W erke  (Berlin ) az 1914/15. 
üzletévben -17,775 473 m árka nyereséget ért el, szem 
ben 11,495.103 m árkával az előző üzletévben. Az idei 
osztalék 10 százalék, szemben 7 és fél százalékkal a 
múlt évben. A nyereségfelosztás a  következő : O szta
lékra 9 millió márka, tartalékalapra 2,500.000 m árka, 
^ratifikációkra 1,500.000 m árka, rendelkezési a lapra
500.000 márka, hadisegélyre 4,000.000 m árka és uj 
szám lára 275.473 márka.

A M agyar D issousgáz r.-t. m últ évi mérlege a 
következő eredm énnyel z á ru l t: Vagyon  : Pénzkészlet 
7369 72 K, telepek 217.050-50 K , anyag és árukészlet 
16.785-15 K, tartányok 220.58152 K, szabadalmak 
4166 01 K, adósok 160.772 26 K, különféle aktívák 
18.240 62 K, veszteségáthozat 70.45249 K, ezidei vesz
te ség  135.515’97 K, összesen 850.934-24 K. — T eher  
Részvénytőke 350.000 K, hitelezők 453.641-30 K, elfo
gad vány ok 11.214-78 K, tartalékalap kétes követelések 
leírására 5000 K, értékcsökkenési alap 16.07810 K, 
különféle passzívák 15.000 K, összesen 850.934 24 K. 
A vállalat 70.452 K  veszteségáthozata 205.968 K -ra 
növekedett s mivel igy a  részvénytőke felénél több 
elveszett, a vállalatnak felszám olására nézve kell ha
tároznia. A tá rsaságnak  B udapesten és Berettyóujfalun 
vannak telepei. A vállalat a  H ermes m agyar ált. váltc- 
üzlet r.-t. 8 év előtt létesült alapítása, amely egy 
acetilén-világító szabadalom kihasználására vállalkozott, 
de nem nagy sikerrel.

A  M agyar fém kohó- és vegyiipar r.-t. (Fiume)
1915 m ájus31-én lezárt mérlegében 3,265.365K(1913 bán 
206.458 korona) gyártás i nyereséget számol el. Kiadtak 
üzleti költségekre 865.283 (302.175) koronát, üzemi költ
ségekre 1,909.281 (11.845) koronát és le írásokra 240.000 
(0) koronát fordítottak. A m érleg tehát az előző évi
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260.340 korona veszteség figyelembevételével 9539 ko
rona veszteséggel zárul. A 3 millió korona alaptőkével 
biró társaság  ingatlanait 2,046.559 koronára (1913-ban 
2,328.222 koronára) és gyári berendezését 1,791.797 
(1,330.591) koronára értékeli, mig értékcsökkenési 
alapja mindössze 240.000 (0) korona, hitelezőknek 
243.892 (745 295) koronával és o 'fogadványokért 
1,703.425 (1,893.111) koronával tartozik. A két utolsó 
mérleg tételei a  következők V a g y ó n : Ingatlanok 
(2.328.222) 2,046 559 korona,gyári berendezés (1,330.591)
1,791.797 korona, adósok (—) 245 074 korona, pénztár 
(—) 8806 korona, készletek (2,625 383) 1,096.921 ko
rona, átmeneti tételek (13.499) — korona, veszteség 
(260.340) 9539 korona. T e h e r : A laptőke (3,000.000)
3,000.000 korona, értékcsökkenési tartalék (—) 240 00Ó 
korona, elfogadványok (1.893.111) 1,703.425 korona, 
.hitelesék (745.295) 243.892 korona, különféle passzívák

11.380 korona, átmeneti tételek (17.249) — korona, 
oöszesen (6,656„655) korona, 5,198 697 korona.

A  N em zetközi gázizzó fény  r.-t. novem ber 29-cn 
tartott IV. rendes közgyűlése elé terjesztett mérleg 
főbb adatai a következők : M érlegszám la  Va^rvon 
Szabadalom 641.330-01 K, értékpapírok 634.881 -96 K, 
konstanzi fióktelep 137.707 24 K, adósok 133 732 09 K, 
veszteség 82.47323 K, összesen 1,030.124 53 Tv. Teher  
Részvénytőke 600.000 K, hitelezők 1,030.124-53 K, ösz- 
szesen 1,630.124-53 K. N yereség - és vcsztescgszám la  
T artozik:  Szabadalmi, igazgatási költségek, fizetések 
22.62727 K, leírás a szabadalm i szám lán 71.258 88 K, 
összesen 93.886-15 K. K övetel : Kamatok 11.412*92 K, 
veszteség 82.473 K, összesen 93.886 15 K. — A válla
latot két hazai bank 1911-ben alapította a Ross-féle 
izzótestek gyártására 2,400.000 K  alaptőkével, njabban 
azonban a tá rsaság  a M agyar gázizzófény r.-t. érdek
körébe került, amely a részvénytőkét 600.000 K r a  
bélyegezte le. A 82.473 K veszteséget a vállalat a 
részvénytőke további lebélyegzésével tüntette el. A vál
lalat követelései 120.257 K-val, tartozásai 68.447 K -val 
csökkentek, értékpapirkészlete ellenben 48.512 K-val 
emelkedett.

Közgyűlés elhalasztás. A kereskedelem ügyi minisz
ter m egengedte, hogy a T itan it m agyar biztonsági 
robbantóanyag r.-t. (felszámolás alatt) 1914. évi zá r
szám adásainak elkészítését és közzétételét 1916 m ár
cius 31-ig elhalaszthassa.

Pályázat. A m. kir. állam vasutak kolozsvári üzlet
vezetősége a vonalai részére az 1916. évre 5050 
m3 bánya- v a g y  íolyók& vics szállítására irt ki pályá
zatot.

A szállítás a m. kir. állam vasutaknál érvényben 
levő 300.001/913. sz. általános feltételek, valam int a 
32 907/915. sz. ajánlati felhívás .értelm ében történik, 
mely feltételek a  pályázati határidőig a fenti üzlet- 
vezetőség anyag- és leltárbeszerzési csoportjánál díj
mentesen kaphatók és a m. kir. állam vasutak igazga
tóságánál és valamonnyi üzletvezetőségénél naponkint 
a hivatalos órák alatt m egtekinthetők.

Az ajánlat ogész szükségletre, vagy annak bár- 
íely részm enny.íségére is szólhat.

Az ivenkint 1 koronás m agyar okmánybélyeggel 
ellátott szabályszerüon kiállított, a láirt és pecséttel ío- 
zárt, sértetlen borítékban elhelyezett ajánlat ezen 
alábbi külcimmel

„Ajánlat kav ics szá llítására  32.907/1915 számhoz“ 
1916 január 9-ig déli 12 óráig a m. kir. államvasutak 
kolozsvári üzletvezetőségének általános osztálya főnö
kéhez (Kolozsvár, B ocskay-tér 4. szám) benyújtandó, 
vagy posta utján beküldendő, m egjegyezvén, hogy 
csakis ezen föltételeknek megfelelő ajánlatok fognak 
tárgyalás alá vétetni. A fenti általános szállítási fel
tételek 3. if-ában foglaltaknak megfelelően megállapí
tandó bánatpénz készpénzben vayy állami letétekre 
alkalm as értékpapirokban 1916. évi január hó 8-án 
déli 12 óráig a kolozsvári üzletvozetőség gyüjtőpénz- 
táránál leteendő, ese’leg posta utján oda külderdő.

Eöszénszállitás. A szomolnoki m. kir. dohánygyári 
i^azgutóság az üzemében 1916 ápriiis 1-tól 1917 m ár
cius 3 l-ig  terjedő egy, esetlog 1916 április 1-től 1919 
mári:ius 31-éig terjedő három évi időtartam  alatt szük- 
séglendő s az első évben 1600 4, a másik két évben 
évonkint m integy 2000 m éterm ázsát kitevő hazai 
szárm azású, I. m inőségű kőszén szállítására ny ilv 'nos  
írásbeli versenytárgyalást irt ki.

A pirszén minőségének közelebbi ism ertetése a 
„Különleges feltételek“-ben foglaltatik.

Az ivenkint egykoronás bélyeggel ellátott és sza
bályszerűen kiállított ajánlatok iepecsételt borítékban 
„A jánlat az 1921/1915. szám ú versenytárgyalási h irde
tésben k iirt p irszén re“ címmel legkésőbb 1916 január  
15 én délelőtt 11 óráig  fenti igazgatósághoz nyúj
tandók be.

Az ajánlatokat az ajánlati űrlapon m egszerkesztve, 
az előirt felirásu borítékba zárva kell bonyujtani.

A bánatpénz az egyévi szálitási Összérték 5 száza
léka készpénzben vagy állami letétre alkalm as érték
papírok bán, a versenytárgyalási hirdetés szám ára való 
hivatkozással valamely adóhivatalnál vagy a budapesti 
á llam pénztárak bárm elyikénél legkésőbb a verseny- 
tá rgyalást megelőzőleg teendő le és az erről szóló 
nyugta a zárt ajánlathoz csatolandó.

Weiss Manfréd gyárainak tőkeemelése. A hivata
los lap egyik legutóbbi számában Weiss Manfréd 
Lőszer-, Acél- és Fémmiivei R.-T  rendkívüli közgyű
lésre hívta össze „részvényeseit“ Weiss Manfrédet 
és legközelebbi hozzátartozóit. A vállalat 10 millió 
korona alaptőkével alakult át két év előtt részvény- 
társasággá. A tőkeemelést a háboru-okozta óriási 
arányú terjeszkedések és beruházási munkálatok te
szik szükségessé. A csepeli gyártelepen a háború 
kitörése óta éjjel-nappali üzemben 34.000 ember 
dolgozik.

Porosz szén behozatala. A „Neue Freie P resso“ 
szerint a közm unkaügj'i m inisztérium ban tanácskozás
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FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz. ^ESTESS;
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Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
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volt a  felsősziléziai szénbányák képviselőivel. L eg
utóbb ugyanig Berfitiben a  ja&gyar és osztrák korm á
nyok  m egbízottai a ném et birodalm i korm ány illetékes 
tényezőivel m egegyezésre ju to ttak  a  felfő-sziléziai 
szénnek M agyarországba éa A usztriába való behoza
ta la  körül teendő intézkedésekre nézve és a minapi 
tanácskozáson a berlini m egállapodások alapján m eg
vitatták a  szükséges rendelkezéseket a szénbehozatal 
sima és lehető leg ' gyors lebonyolitása érdekében.

Besztaroebánya rézbányái. A háború következtében 
m ár m a is nagy  a .h ián y  a rézércekben és valószínű, 
hogy ez a  hiány a háború után m ég fokozódni fog. 
E zért Besztercebánya képviselőtestülete elérkezettnek 
látja az időt arra, hogy a városnak eddig parlagon 
heverő homokhegyi (Homokhegy U rvölgy mellett van) 
rézbányájának értékesítése irán t intézkedjék. A leg
utóbbi közgyűlés m egbízást adott a polgárm esternek 
arra, hogy a pénzügym iniszterrel érintkezésbe lépjen 
oly célból, hogy a zártkutatm ány a kincstár részére 
eladassék 8 az urvölgyi és herm ándi rézkohók ú jra 
működésbe hozassanak.

A petróleumosok tisztelgése. A petróleumfinomitók 
vezetői decem ber 29 én küldöttségben jelentek meg 
Sp itzm ü ller  dr. OBztrák kereskedelem ügyi m iniszter
nél és m egköszönték, hogy a petróleum term ékek le g 
nagyobb árának m egállapításánál a korm ány nem 
mellőzte a gyárak  érdekeit.

A küldöttséget S z irm a y  Oszkár, a  budapesti kő- 
olajfinom itógyár r.-t. vezérigazgatója vezette, aki m e
leg szavakban tolmácsolta a m egjelentek köszönetét.

Ármozgalom a vaspiacon. Berlinből jelentik , hogy a 
hengereltvasgyárak  m egegyezésre jutottak, am elyhez 
valam ennyi g yár hozzájárult. A m egegyezés célja, 
hogy  a jövőben közös szem pontok alapján intézzék el 
az árváltozást, de hozzáteszik, hogy szem előtt fogják 
minden alkalommal a nyersvas árváltozását tartani.

A martinsohivrai fémkohó — Szerbiában. A Susák 
melletti M artinschivrán teleppel biró M agyar Fém kohó - 
és V egyipar r.-t., m int értesülünk, rövid időn belül a 
szerbiai K aljában uj kohót fog felállítani.

Szénszállítás Budapestre. Az állam vasut igazgató
ságának értesítése szerint a múlt héten vasúton és 
vizen 106.450 m ázsa porosz, 25.330 mázsa lengyel, 
4070 mázsa osztrák, 152.870 mázsa hazai szén, azon
kívül pedig  36.760 m ázsa tűzifa érkezett a  fővárosba.

A fiumei kflolajflnomltó osztaléka. A fiumei kőolaj- 
finom itógyár osztaléka — mint értesülünk — előre
láthatólag ismét 10 százalék lesz. A vállalat sokat 
keresett a  m agas petróleum árakon és igy  kárpótlást 
kapott azért, hogy finomítói ju liusig  nyersanyag  hijján 
nem dolgoztak és hogy boryslavi telepeit az oroszok 
egyideig megszállva tartották.

Felhívás. A felszámolás alatt levő M agyar S ze r 
szá m g yá r  R észvény tá rsaság  felhívja hitelezőit, hogy 
követeléseiket hat hónap  alatt a törvényes következ
m ények terhe mellett érvényesítsék.

X  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Siemens Schuckert-Werke In Berlin. In  der Sitzung 
des A ufsichtarates der Siemens Schuckert-W erke €r. 
m. b. H., w urde die Dividende, wie in  früheren Jahren , 
wieder mit 10%  gegen 7l/s°/o im vorigen Jah re  fest- 
g98$tztr D ie Aufgaben, die der K rieg direkt und in- 
direkt atellt, haben einen A usgleich für di in der

F riedensbeschäftigung und dem A usfuhrgeschäft oin- 
getretenen R ückgänge geboten. Die günstigere V er
w ertung der bei K riegsausbruch vorhandenen L a g e r
bestände gesta tte t die A usw eisung eines höheren 
Reingew innes. Z ur D otierung eines K riegsfürsorgefonds 
werden 4,000.000 Márk bestimmt. D er G eschäftsgew inn 
stellt sich auf 27,989.000 M ark und ist um 0,714.582 
Mark höher. Nach V errechhung der H andlungskosten, 
der Zinson auf die Obligationsanleihen, der A bschrei
bungen und der Zinson auf das unkündbare D arlehen 
der G esellschafter verbloibt ein Ü berschuss von
17.775.473 f +  0,280.370) Mark, aus’ dem 9,000.000 
( +  2,250.000) M ark als G ewinnanteil an die Gesell
schafter ausgeschüttct, dem Reservefonds 2,500.000 
Mark zugeführt, an  Gratifikationen für Beamte und 
A rbeiter 1,500.000 M ark verteilt und dem D ispositions
fonds 500.000 M ark (alle Zuw eisungen wie im  Vor
jahre) zugeführt und zur B ildung des vorerw ähnten 
K riegsfürsorgefonds 4,000.000 M ark bereitgestellt w er
den sollen, so dass als V ortrag  auf neue R echnung
275.473 (-h 30.370! Mark verbleiben.

Vom nordwestböhmischen Braunkohlenmarkt w ird  g e 
meldet : D er W agenm angel im Reviere zeigt keine 
Ansätze zur Besserung. Die VorsorgungsVerhältnisse 
der Bezieher von böhm ischer Braunkohle verschlech
tern sich im mer mehr. In  vielon Städten Böhmens 
herrsch t ausgesprochene K ohlennot. Einzelne Betriebe, 
welche böhmische Braunkohle verheizen, haben dio 
Fabrikation w egen Kohlenm angels eingestellt. Der 
E lbeverkehr, der Anfang des Monats w egen F ro st
w etters und Treibeises eingestellt war, w urde infolgo 
W ilterungsum schlages w ieder aufgenom men, bew egt 
sich aber naturgem äss in engen Grenzen.

Aschersiebener Maschinenbau-A.-G. In Aschersleben.
Die jüngst abgehalteno Generalversam m lung, in der 
5 A ktionäre 3914 Stimmen vertraten, genehm igte 
ohne D ebatte den Jahresabschluss. E ine Dividende 
gelangt nicht zu r A u sschü ttung ; von dem Ü berschuss 
von 286.796 Mark w erden 250.000 M ark für einen 
K riegsreservefonds verw endet und dem gesetzlichen 
Reservefonds 10.178 M ark zugewiesen. Auf neue 
R echnung werden 26.618 M ark vorgetragen. D er V or
sitzende, K om m erzialrat H erm ann M illington, betonte, 
dass die Gesellschaft vor K riegsausbruch grössere 
Geschäfte mit dem A uslande abgeschlossen hätte, und 
dass die A brechnungen naturgem äss nicht so glatt 
erfolgen konnten wie in F riedenszeiten. A uch w urde 
durch die veränderte G esetzgebung in verschiedenen 
L ändern  eine Anzahl Schuldner der Gesellschaft ver
h indert, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. W enn die 
V erw altung nun auch hoffe, dass die entsprechenden 
Beträge der G esellschaft nach Friedensschluss wieder 
zugehen werden, so erscheine es doch zweckmässig, 
von einem D ividendenvorechlage abzusehen. E rs t nach 
F riedensschluss w erde sich übersehen lassen, welche 
Summen von den R ückstellungen frei w erden und 
anderen Zwecken dienstbar gem acht w erden können. 
Seit A bschluss des vorigen G eschäftsjahres habe die 
Gesellschaft neue A ufträge bekommen. Sie hoffe, dass 
es ih r möglich sein werde, trotz der schw ierigen 
M aterialfrage und der ungünstigen  A rbeiterverhaltnisse 
die A ufträge zur Zufriedenheit der K undschaft und 
der A ktionäre durchzuführen.


