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Élelmezési diktatúra.
Megnehezült az élet a központi hatalmak 

országaiban. A háború harmadik évében nyo
masztó viszonyok között él a kispolgár, a 
gazda, a lateiner és minden kereső ember.

Nem akarjuk az emelkedett közhangulatot 
rontani, amely a háború végigküzdését mint 
elengedhetetlen valamit parancsolólag irja elő. 
Mikor arra a nyomasztó helyzetre utalunk, 
melyben az egész ország sínylődik, ezzel más 
célt követünk.

Utcán-utfélen — akár csak a nagy forra- 
idején — az élelmiszer-boltok előtt 

libasörban ácsorgók száza szomorúan jelképezi 
a pénz vásárló erejének rohamos csökkenését. 
Megdrágul minden nyers anyag; a pénzügy- 
miniszter már nem tudja, milyen uj adóforrást 
nyisson; a főváros az utcai közlekedést adóz
tatja meg és lehetetlen kisérleteket .folytatnak 
fenn és lenn, hogy egy kis cukorhoz, liszthez 
juthassunk.

A ruházkodási cikkek fantasztikus árakat 
értek el; az autó kerekeire fatalpak kerültek, 
ezek szétlaposodva forgácsolódnak a köve
zetekén.

Statáriális Ítéletek látnak napvilágot. Nem 
jut eszünkbe birói ítéleteket kritizálni, ámde 
egészen szembeötlő, hogy apró bűnösöket 
sújtanak fegyházzal és köztudomású bűnösök 
csaknem közbotrányt okoznak életmódjukkal. 
Szenzációs bünügyek készülnek felfújt és mes
terségesen gyártott semmikből.

A mulatók telvék. Vidám és tulcsapongó 
mulatozásoktól hangos minden mulatóhely és 
tele minden kávéház. S a nagy fény és a 
fényűzés mögött ott lappang a leggyötrőbb és 
legsötétebb gond és nyomorúság. A munkás
nép is tele-tele van* panaszszal.

A közélelmezés pedig silány és egyre 
silányabbá válik. Hiányok állnak be itt és 
hiányok ott. E*tekintetben ugyan az osztrák

örökös tartományokban rosszabbul állanak, 
mint mi, azonban a német szervezettség a 
Német birodalomban ha soványabban is juttatja 
a falatokat, de biztosan és zökkenő sehol sem 
állott be eddigelé. Ellenben nálunk három 
minisztérium egyengette a népélelmezés biztos 
kielégítésének utjáit-módjait, de bizony tudva
levő, mily kevés sikerrel.

1915 telén az élelmezés kérdésének e sorok 
irója az illetékes minisztériumokban sürgette 
az élelmezési kérdéseknek idejekorán való 
energikus rendezését. Az elsőrendű szükség- 
leti tárgyakra nézve is tett külön javaslatot. 
Való igaz, hogy már akkor utalt arra, hogy 
a gabonarekvizicióra a pénzügyőrség felhasz
nálandó és valamiképp ne bízzák valamely 
bankra. Ahol nem azt nézik, hogy valaki mit 
mond, hanem azt, hogy ki m ondja: mosoly, 
talán jóakaratu, talán lenéző mosoly volt az 
egyetlen válasz és a gabonarekviziciót persze 
hogy a Hitelbankra bízták és csak a követ
kező évben fanyarodtak arra, hogy a finánc 
rekvirálja a gabonát. Hiába utalt e sorok irója 
arra, mit tapasztalt a Schweiz élelmiszer és 
szükségleti cikkek tekintetében, holott a Schweiz 
nem agrárállam, mint hazánk, és igy ott sú
lyosabb problémaként jelentkezett a nép 
zavartalan élelmezése.

Állítjuk, hogy már akkor élelmezési diktá
tort sürgettünk a kormányt amúgy is megillető 
kivételes hatalom alapján. Hát most végre 
meglesz. Jobb későn mint soha, és a legjobb 
lesz, ha e nehéz feladatra egy olyan egész 
embert nyerhetnek meg, mint Wekerle Sándor, 
akinek viszont kötelessége hazája iránt, hogy 
ha még lehet, mentse meg minden olyan 
bajtól, ami még be nem következett, mert hogy 
az eddigi fogyatékosságokon az országot tul- 
segitse és meg nem történtté tegye, erre már 
talán ő sem lesz képes.
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A postadij felemelése.
A Németországgal és Ausztriával most megkötött uj 

postaszerződés alapján a postadijat nálunk is felemelték, 
amelynek fontosabb intézkedései a következők :

1.- Belföldön a levél bérmentesítési dija a távolsági for
galomban 20 gr.-ig 15 fillér, mir,den további 20 gr. után 
ujabb 5 fillér, a helyi forgalomban 20 gr.-ig 10 fillér, min
dén további 20 gr.-ért 5 fillér. Ausztriába, Bosznia-Herceg- 
ovinába és Németországba 20 gr.-ig 15 fillér és minden 
további 20 gr.-ért 5 fillér. Ugyanilyen díjszabás alá esik 
a zárt levelezőlap. A levelezőlap úgy a belföldi, mint az előbb 
említett országokba irányuló forgalomban a posta által ki
adott levelezőlapnál 8 fillér, minden más levelezőlapnál 
10 fillér. A feladó cégének, üzleti hirdetésének rányomatása 
céljából felvágatlan egész ivekben is ad ki a postaigazgató
ság levelezőlapokat, ha legalább 100 ivet rendelnek. A vá- 
laszos levelezőlap dija a posta által frankójegy leDyomással 
kiadva 16 fillér, egyébként 20 fillér. A nyomtatványok dija 
10 gr. súlyig 2 fillér, ha a nyomtatvány kártya (egyszerű 
vagy összehajtott) alakú, boríték nélkül, magára a külde
ményre irt cimirattal. Minden más nyomtatvány dija a bel
földi forgalomban, valamint minden nyomtatvány Ausztriába, 
Bosznia-Hercegovinába és Németországba 3 fillér. A nyom
tatványok sürgős szállításáért 2. fillér postadíj fizetendő.
A nyomtatvány legmagasabb súlya az összes viszonylatok
ban 2000gr. Üzleti papir dija minden viszonylatban 50 gr,-kónt 
5 fillér, de legalább' 25 fillér, sulymaximum 2000 gr. Á ru
minta : 50 gr.-ként 5 fillér, de legalább 10 fillér, sulymaximum  
350 gr. Egybecsomagolt nyomtatvány, üzleti papir- és áru- 
ntinia: 50 gr.-ként 5 fillér. Ha a küldemény üzleti papírt is 
tartalmaz, a legkisebb dij 25 fillér, egyébként belföldi for
galomban 5, a többi forgalomban 10 fillér. Ajánlási dij min
den viszonylatban í;ö fillér, sürgős kezelésért 2 fillér 'pótdij. 
Pénzeslevél dija az ugyanazon sulyu ajánlott levél dija hozzá
adva a nyilvánított érték minden 300 koronája u á n  10 fillér. 
Minimális összdij 60 fillér. Olyan helyeken, ahol a pénzes
levelet a címzettnek házhoz kézbesítik, minden 1000 korona 
után 10 fillér kézbesítési dij fizetendő. Más belföldi helyekro 
szóló pénzeslevélnél 5 fillér értesítési dij fizetendő. Nyitott 
pénzeslevelet ezentúl nem lehet feladni. A csomag dija (érték- 
nyilvánítás nélkül a belßldön 5 kg. ig 70 fillér, 5 kg.-on felül 
10 kg.-ig 150 fillér, 10 kg-on  felül 15 kg.-ig 250 fillér, 
15 kg.'on felül 20 kg.-ig 350 fillér. Ezenkívül fizetendő Buda
pestre szóló csomagnál 25 fillér, más házhoz kézbesítő posta- 
hivatalhoz címzett csomagnál 20 fillér. Minden olyan belföldi 
helyre, ahol nem kézbesítik házhoz a csomagot, 5 fillér érte
sítési díj fizetendő. Ausztriába és Bosznia-Hercegovinába:
5 k g -ig  80 fillér, 5—10 kg.-ig 200 fillér, 10—15 kg.-ig 
300 fillér, 15—20 kg.-ig 400 fillér. Németországba: 5 kg.-ig 
bárhová 100 fillér. Ezen a súlyon felül Porosz-Szilóziába, 
Porosz-Szászországba, Szász királyságba, a thür ngiai álla
mokba, Anhalt hercegségbe, hohenzollerni országokban « 
(Sigmaringen kormánykerület), a Bajor királyságba a (Rhein- 
platz kivételével) és Württombergbe : 5—10 kg.-ig 300 fillér,
10—15 kg.-ig 500 fillér, 15—20 kg. ie  700 fillér; Német
ország egyéb részeibe 5—10 kg.-ig , 340 fillér, 10—15 kg.-ig 
620 fillér, 15—20 kg.-ig 900 fillér. Értéknyilvánilással ellátott 
csomagéit a súly dijakon felül értékdij is  jár, minden 300 
^korona, vagy annak töredéke után 10 fillér. 1000 koronát 
meghaladó, éítéknyilvánitásnál 1000 kg.-ként 10 fillér kézbe
sítési dij fizetendő. A postán szállítóit csomagok súlya 
ezentúl 20 kg.-ot m eg nem haladhatja. Intézkedik még a 
rendelet az utánvételes küldeményekről, a postai megbízá
sokról, a kézbesítési, vagy kifizetési értesitvény (térti vevény) 
és tudakozvány dija, a kézbesítéskor szedendő dijakról, a 
szavatosságról, a hírlapok díjazásáról, a tábori posták oimére 
és a megszállott területekre szóló csomagok díjazásáról. 
Á  postautalvány dija a belföldön ÍÖ K-ig 15 fillér, azonfelül 
minden 50 korona után 5 fillér. Eifizetési dij 10 K-ig 5 fillér, 
azontúl 10 fillér. Németországba szóló utalványok dija 50 ko
ronánként 25 fillér. Az uj tarifa 1916 október 1-én lépett 
életbe.

A délután és éjjel feladott táviratok külön díjazására 
vonatkozólag a kereskedelemügyi miniszter 49.986. számú 
rendelete úgy intézkedik, hogy f. évi szeptember 28 ától 
kezdve vasár- és ünnepnapok kivételévol délután 4 órától 
esti 9 óráig feladásra kerülő nem sürgős magántáviratok 
után az összes távirda- és távbeszélő hivataloknál 1 korona 
pótdíj fizetendő a rendes távirási dijon felül. Esto 9 órától 
réggel 7 óráig terjedő időben, továbbá vasár- és ünnep
napokon a nap bármely órájában az összes hivataloknál 
csak-sürgős, magántáviratokat lehet feladni, amelyek után 
háromszoros dij jár. tA sürgős táviratokért pótdij nem jár.

A  nemzetközi postaforgalomban beállott tarifaváltozásokról 
a ,69.880. sz. rendelet a következőképpen intézkedik :

•J. Levélpostai küldemények: Bulgáriába szóló levelek

20 gr.-ig 15 fillér, minden további 20 gr.-ért 5 fillér, levelező- 
lapók posta által lenyomott frankojeggyel 8 fillér, más 
levelezőin p 10 fillér.

2. Értéklevelek ’ Bulgáriába 300 frankonként 15 611 \ leg
kisebb összdij 60 fillér, Dániába, Luxemburgba és iiet- 
alföldrc 300 frankonként (288 korona) 20 fillér, Sorvégiába 
300 frankonként (288 korona) 25 fillér (Sassnitzon át), Dánián 
át 30 fillér, Svájcba 300 frankonként 15 fillér, Svédországba 
20 fillér ($assnitzon át). Dánián át 25 fillér.

3. Értékdobozok: Dániába és Németalföldre szóló érték
doboz súly dija 2 korona, biztosítási dij 300 frankonként
20 fillér; Norvégiába Dánián át való szállításért sulydij 3 ko
rona, biztosítási dij 30 fillér 300 frankonként, Svájcba suly
dij 1 korona 50 fillér, biztosítási dij 15 fillér 300 frankonként.

4. Nemzetközi csomagok: Dániába biztosítás dija 300 
frankonként 20 fillér, sulydija régi, úgyszintén Luxemburgba 
és Németalföldre; Norvégiába (Dánián és Svédországon át) 
300 frankonként 30 fil'ér, (Sassnitzon át) 25 fiilér, Svájcba 
sulydij 1 korona 25 fillér, terjedelmesnél 1 korona ÍI0 fillér, 
biztosítási dij 15 fillér. Svédországba bi/.tositási dij 20—25 
fillér, sulydij 3 korona 50 fillér. Végül intézkedik a rendelet 
a Bulgáriába és Svájcba szállítandó közönséges (ö kgr.-on 
felüli) csomagokról. Az utóbbi három rendelet 1916 október
l  én lépett hatályba.

Az ismertetett rendeletekkol kapcsolatban szükségessé 
vált uj postabélyegek kibocsátása és egyeseknek a forga
lomból való kivonása. Ezek szerint 1910 december Sl-ével 
megszűnnek az 1, 12, 16, 30, 35, 50, 60 filléres és az 5 ko
ronás bélyegek, a 6 és 10 t lléres zárt levelezőlapok, az
5 filléres adéintő levelezőlapok, az 5 filléres rendőri bo- és 
kijelentőlapok, az 5 filléres Vöröskereszt tudakozólapok, 
10, 16 és 35 fi léres 1 vélb.>ritékok, a 62 filléres zárt távirat
lapok, az 5 és 10 filléres levéljegyfűzetek, az összes hadi- 
segélybélyegek, levelezőlapok, zűrt levelezőlapok.

Uj bélyegek lesznek : 15, 70 és 80 filléres bélyegek, 
10 és 15 filléres zárt levelezőlapok, 8 filléres egyszerű és 
válaszos levelezőlapok, 8, illetve 16 filléres rendőri bo- és 
kijelentő-lapok. 102 filléres zárt tlviratlapok, 15 filléres levél- 
borítékok (eladási áruk 17 fillér), 10 és 15 filléres hadisegély- 
bélyegek (eladási áruk 12 és 17 fillér), 2 filléres ...sürgős“ 
bélyeg.

5* HAZAI HÍREK ^
Halalozás. Zavándi Knopffler Gyula m. kir. fö- 

bányatanácsos hosszas szenvedés után elhunyt.
Szolfcá'ati jubileum Antal Béla, a Magyar Álta

lános gépgyár r.-t. cégvezetője a napokban ünne
pelte szolgálatába lépésének huszonötödik évforduló
ját, mely alkalommal úgy az igazgatóság, mint 
hivatalnoktái;sai ünneplésben részesítették és értékes 
ajándékkal lepték meg.

Állami kedvezmények. A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter a pénzügyminiszter hozzájárulásával az 1907. évi III. 
t.-c.-ben meghatározott állami kedvezményeket a Magyar 
nitrogén mütrágyaipar íészvéoytársaság bejegyzott cégnek 
Dicsőszentmártonban létesítendő mésznitrogén gyára részére, 
az üzembehelyezés napjától számítandó tizenöt, azaz 15 évre 
előzetesen biztosította.

Az aradi gázgyár. A belügym iniszter tudvalévőén 
m egsem m isítette A rad város közgyü lésének .az t a  ha 
tározatát, am elyben a gázgyár esedékeá m egváltásának 
esedékessé vált jogáról lemondott. A közgyűlés nem 
rég  Ripka  F erenc dr. és B e m a u er  Izidor, a fővárosi 
gázgyár két igazgatóját szakvélem ény előterjesztésére 
hívta föl. A szakértők most terjesztették be je len tésü
ket és m ind a ketten m egállapították, hogy a város 
közönségének érdeke a  gázgyár m egváltását követeli. 
A szakértők kim utatták, hogy a g yár jövedelm ezősé
gének növekedése alapján a város a m egváltás révén 
évi 4.0 000 korona nettó  jövedelem többlethez jut.

Uj szénvillatat a  Balkánon. A Montangeeellscbaft Balkan 
közgyűlésén, mint Berlinből nekünk jelentik, elhatározták, 
hogy a vállalatot és az ahhoz tartozó erdőbirtokot a Janson 
és Pierstock hamburgi cégre ruházzák át. A tranzakció csak 
az esetben jöhet végérvényesen létre, ha a vevők az erdő
birtok faállományát a faszéntermelésre alkalmasnak fogják 
találni.
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Veszteséges mérleg. A W alla. József cem entárugyár 
részvénytársaság  m egjelent mérlegében 1,214.749 K 
veszteséget tün tet föl. A részvénytársaságnak három 
millió korona az alaptőkéjű és na^y  vés .-.tősége kétség
kívül a cem entipar rossz konjunktúráival m agyarázható.

A Rlmamiirányi és HernédvÖlgyl vaslpar-társaságok. A ma
gyar vastermelés k6t jelentős tényezője, a Ilimamurány- 
Salgotarjáni Vasmű Részvénytársaság 5 én megtartott igaz
gatósáéi ülésén terjesztették elő az 1915/1916. iizletév mér
legét, amely jóváhagyást nyert. A nyereség 14,313.843 koro
nára rng áz előző évi 9,120 8(J5 koionával szemben. Biró  
vezérigazgató az igazgatóságnak adott részletes jelentésében 
kiemelte, hogy az előző év k oilit-zott forgalmával sz mben 
a most lefolyt üzletév egész tartama alatt az összes árucik
kekben igen erő9 kereslet volt észlelhető. Munká-hiány kö
vetkeztében azonban a termelés még mindig elmarad a 
békeévek teljesítménye mögött. Az üzemek egész termelő- 
képessége tehát nem volt kihasználható. Az elért nyereség 
a jelenlés szerint a régi termelésből eredő nagyobb árukész
letek értékesítésének hasznát is magában foglalja. A had'oa- 
vonult munkások családjának támogatására, úgyszintén a 
tisztviselők és munkások drágasági póüékára tekintélyes 
Összeget fordítottak. Az előző üzletöv 3.6-41.88L korona át
hozatalával együtt 18,105.725 korona áH rendelkezésre. Az 
igazgatóság elhatározta, hogy a közgyűlésnek a fennálló 
kormányrendelet értelmében kiosztásra kerülhető legnagyobb, 
tizenkilenc százalékos osztalék, vagyis rőszvényenkint 38 
korona kifizetését fogja javasolni ós hogy az alapszabály- 
szerű javadalmazások levonása iWm 1,500.000 koronát az 
értékcsökkenés tartalékalapjához utal, 2,500.000 koronát a 
rendes és hadi nyereségadó tartalékába helyez, 600.000 ko
ronát a kiiiöu tartalékalaphoz csatol. A tiszti nyugdíjintézet 
javára 200.000, a muukástársládák gyarapítására 300.000 és 
általános hadijótékonysági célokra ujabb 300.000 koronát 
fordítanak, végül a fenmaradó 3,894.0G3 koronát az uj üzli tóv 
számlájára vezetik elő. A közgyűlést október 26-ik' -a hív-

Í££-'ísgtffí®.
A Hernád völgyi Magyar. Vasipár Részvénytársaság ma 

megtartóit igazgatósági ülésén t rjesztették elő a junius 
30-án lezárt tizletév mérlegét. Az elért nyereség a kifizetett 
passzív kamatok, leírások, valamint az üzletév folyamán 
a tisztviselők ós munkások javára fordított tokinlélyes ösz- 
szegek levonása után 3,366.432 koronára r u | az előző évi 
1,933.07T koronával szemben. A múlt í-vb.n elővezetelt 
625.356 korona hozzáadásával 3,991.889 korona áll rendel
kezésre. A munkáshiány következtében a békeévek terme

l é s é  nem volt elérhető. Az ij. azgatóság elhatározta, hogy a 
közgyűlésnek javasolni fogja, miszerint a 12,000.000 koronát 
tevő részvénytőke után tizenkét százalékos osztalékot 
fizessenek ki, az értékcsökkenés és adó tartalékára
1,200.000 koronát fordítsanak, a tartalékalapot 300.000 koro
nával javadalmazzák és a jutalékokra fordítandó összeg

levonása, valamint a munkástársládának 100.000 koronával 
való javadalmazása után fenmaradó 811.889 koronát uj 
számlára vezessék át.

Bányatüz. Az E rdély i Bányai és^vény társaság  F ór 
gácskuti F erenc bányatelepén kigyulladt és teljesen 
loégett a szénrakodó. A tüzet — mint hírlik — a szén- 
készletek oxidálódása idézte elő. A kár a  becslés 
szorint m eghaladja a százezer koronát. A sodrony- 
kötélpályát sikerü lt megmenteni, úgy hogy a bánya
üzem zavartalanul folyhatik tovább.

Réz-statisztika. A H enry Morton & Co. L id . cég ki
m utatásai szerint a világ rézkészletei folyó évi ju lius hó 
közepén 17.937 tonnái tettok. Az A ngolorszá^baa és 
F ranciaországban levő készletek 7464 tonnára becsül- 
totnok. A Chiléből elhajózott m ennyiségek 1850 tonnát, 
az Ausztráliából hajón szállított rézm ennyiségek 3500 
tonnát te te k .

Egy román petróleumvállalat osztaléka. Bukaresti jelentés 
szerint a Kolumbia román-francia petróleumtársaság, amely
nél jelentős német és osztrák tőke is érdekelve van, oszta
lékot nem fog fizetni.

Uj petróleumkutak Galíciában. A drohobici kincstári 
finomító Tuszfanovice vidékén nagyarányú  fúrásokat 
akar végeztetni s erro a célra több fúrógépet szerez 
be. E gyébként Galíciában az ujabb nyersolajterületek 
föltárása élénk lendületet vet. A Schnodnica r.-t. a 
boriszlávi és lusztanovicei olaj vidéken egy másik nagy 
finom itőgyárral együtt jelentős k incslári terü leteket 
vásárolt, am elyen az olaj feltárását a következő évben 
fogják megkezdeni. E  vállalat a hozzá közelálló V ulkán- 
tá rsaság  szám ára M ranica vidékén, am ely Boriszlávtól 
délre fekszik, szintén petrőloum területoket vásárolt és 
ké t olajkút m egnyitása céljából hozzákezdett a szük
séges m űszaki l erendezéshez.

Ásványolaj, ásványolajtermékek és kátrány zár alá vétele. A 
kormány a hivatalos lapban közzétett rendeletével a had
viselés szükségletének biztosítására zár alá vétette a nyers 
ásványolaj, ásványolajtermékek, kátrány ős kátránytermó- 
kt-kből meglövő készleteket

A zár alá vétel kiterjed mindennemű ásványolajtermék, 
beleértve a félgyártmányokat (közbenső és féltermékeket) 
i s ; nyers kőszénkátrány és nyers barnaszénkátrány; benzol 
és pedig Dyers b;-uzol (kokszgyári és kátrány, nyers benzol, 
benzolelőnárlat és könnyű olaj), motorbenzol, kereskedelmi 
benzol, toluol, vylol, solventnaphta és nehéz benzol, kőszón- 
kátrányulaj cs pedig középolaj (karbolsavas nyersolajok 00 
százalék saytai tál ómig), nehéi olaj (kroozot ós mosóolaj), 
antraccnolaj, motorhajtó olaj, fűtőolaj, karbolineum és telitő- 
olaj mindennemű barnaszénkátrányolaj. A kereskedelemügyi 
miniszter (egyes anyagokra vonatkozólag) a zár alá vétóit 
megszüntetheti. A világiló kőolaj zár alá vétele csak az 
ásványolajQnomiiók birtokában levő mennyiségekre vonat
kozik és pedig bárhol vannak azok raktározva. A zár alá 
vételnek az a hatálya, hogy a zár alá vett anyagokból csak

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

BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz. ZZZZ’JZZZ

0

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
•♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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megfelelő engedély mellett és csak azt a mennyiséget és 
csak abban a minőségben szabad kiszolgáltatni, melyre az 
engedély szól. Az ásványolajtermékeket, benzolt és ásvány
olajtermékeket előárilitó vállalatokat a kereskedelemügyi 
miniszter közérdekből arra kötél« zheti, hogy ezeket az 
anyagokat a hatóságilag megállapított áron a miniszter ren
delkezéséhez képest szállítsák s ha pedig az a veszély  
fenyeget, hogy ezekből az anyagokból nem lesz kellő meny- 
nyiség a közszükséglet fedezéséie, a minisztor a vállalato
kat arra kötelezheti, hogy megfelelő mennyiségbon állítsa
nak elő bizonyos anyagokat.

Cégjegyzési hirek. S c h u tt  gőztéglagyár r.-t. Scha tz  
Antal cégjegyzési jogosultságát bejegyeztette. — ZTőoJaj- 
finomító r.-t. Fr&nk Ernő, típiero  Alfréd és Wvi*z Im ra 
társasági tisztviselőit bejegyeztette. — F&irbanks m érleg
éé g épgyá r r.-t. K elem en  Móric tisztviselőjét a  cégjegy
zékből töröltette.

Uj festékgyár alapítása Norvégiában. A norvég elektro
kém iai ipari részvénytársaság  — m int éí tesülünk — 
legközelebb F redricksstadlban  3 millió korona a lap 
tőkével uj kém iai g yára t óhajt alapítani. A létesítendő 
ipartelep egy  uj norvég találm ány alapján norvég n y e rs 
anyagokat fog feldolgozni. Az uj ipartelep m űködése 
elé nagy  rem énynyel tekintenek.

Prager Eisenlndustrlegesellsohaft (Prága). E részvény- 
társaság  az 1915/1916. üzletévben 15,767.347 K tiszta 
nyereséget ért el,., szem ben 9,812.912 K*val az előző 
üzletévben. Az idei osztalék 38°/o, vagyis 190 K, szem 
ben 120 K-val a  múlt évben.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UNO VOLKSWIRTSCHAFT.

Bergbau-Aktiengesellschaft FriwHchahiitte zu Herdorf. Die 
Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahre 1915—16 einen Roh
gewinn von zirka 3,600.000 Mk. (191 4 -1 5 : 1,031.863 Mk.). 
Davon gehen ab Unkosten, Steuern u. s. w. in Höhe von 
223.479 (261.647) Mk., für gemeinnützige Zwecke und Unter
stützungen 269.861 (0) Mk., Abschreibungen und Rücklagen
560.005 (369.673) Mk., so dass als Überschuss 2,683.946 
(1,652.101) Mk. verbleiben. Daraus sind die Sonderrücklage zur 
Sicherung der Kriegsgewinnsteuer und die Gewinnanteile für 
Vorstand und Aufsichtsrat mit 1,167.761 (328.147) Mk. zu be
streiten, wonach l , 526.186 (1,323.954) Mk. zur Verfügung der 
Generalversammlung stehen. Dieser soll die Ausschüttung 
von 20 o/fl (8) Dividende vorgeschlagen werden. Der Rest soll 
auf neue Reohnung vorgetragen werden.

Vacuum 011 Company Aktiengesellschaft. A nlässlich der 
stattgehabten  G eneralversam m lung dieser A ktiengesell
schaft w urde beschlössen, nach dem G eschäftsjahr 1915 
eine D ividende von 6 %  zu verteilen und 3,004.156 K  
als G ew innvortrag auf das nächste G eschäftsjahr zu 
übertragen. D ie D irektion w urde in  ih re r bisherigen 
Zusam m ensetzung m it H errn  Ju liu s  W eiss als V or
s itzenden G eneraldirektor gew ählt. Anschliessend an die 
G eneralversam m lung h ielt die GeneTaldirektion eine 
S itzung ab, in der beschlossen wurde, fü r wohltätige 
Zweoke den Betrag von 100,000 K  in U ngarn  und für 
österreichische wohltätige Zwecke ebenfalls 100.000 K 
zu widmen.

Kaflier Maschinenfabrik Aktiengesellschaft In KölnKalk. Nach 
dem Rechnungsabschluss für das am 30. Juni beendete 
Geschäftsjahr 1915—16 stieg der Betriebsgewinn auf 
2,029.838 Mk. (i. V. 1,535.653 Mk.). Die allgemeinen Unkosten 
erforderten 598.454 (566.959) Mk. und die Abgänge 64 234 
(28.705) Mk. Die Abschreibungen werden auf 509.078 (303.233) 
Mk. erhöht. Dem vorjährigen Gewinnvortrag von 517.701 Mk. 
wurden 41.000 Mki für K r ie g s g e w in n le r  für 1914—15 ent
nommen. Einschliesslich des noch verbleibenden Vortrags

von 476.701 (467.734) Mk. stellt sich der Reingewinn auf 
1,334.773 (1,104.490) Mk. Die Dividende wird, wie bereits 
mitgeteiU, von 10%  auf 16 %> erhöht, so dass auch di*se 
Gesellschaft jm zweiten Kriegsjahr ihre bisherige Höchst
dividende erreicht Die Dividende erfordert 576 000 Mk. 
(360.0C0) Forner wrrdt*n der Rücklage 50.000 (31.838) M k, 
der Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im Kriego 
Gefallenen 25.000 (0) überwiesen, als Belohnungen und ftir 
Kriegshilfe wieder 100.000 Mk. und als Gewinnanteile 111.991 
Mk. (im Vorjahr 94.951 Mk.) verwandt und 471.782 
(517.701) Mk. vorgetragen. Wie der Geschäftsbericht dazu aus
führt, ist die zu Beginn des Berichtsjahres in Betrieb ge
nommene Einrichtung zur Herstellung voa Kriegszeug un
unterbrochen bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit ausge
nutzt worden, so dass die Gesellschaft, da auch ihre Maschi
nenfabrik sehr stark mit Aufträgen besetzt war, im 
verflossenen Jahr einen (zahlenmässig nicht belegten) w esent
lich höhern Umsatz und auch einen entsprechend hohem  
Gewinn erzielen konnte. Die Abschreibungen wurden infolge 
der starken Inanspruchnahme der Maschinen und Einrich
tungen erhöht. Nach der Vermögensrechnung stiegen die 
laufenden Verbindlichkeiten auf 4,457 284 (i. V. 3,603.232) M k.; 
davon sind 1,510.815 (1,762.384) Mk. Anzahlungen. Ander
seits erhöhten sich die Aussenstände auf 2,417.858 
(2,216.490) Mk., die Vorräte auf 2,928.744 (1,617.071) und die 
Wertpapiere auf 432.070 (108.040) Mk. Das Bai kguthabon 
beträgt 1,086.711 (1,391,325) Mk. Auch jetzt noch seien beide 
Abteilungen des W erkes voll beschäftigt und mit langfristi
gen Aufträgen versehen, so dass die Gesellschaft hoffen dürfe, 
wenn nicht unvorhergesehene Fälle eintreten, dass das lau
fende Geschäftsjahr ebenfalls mit einem recht befriedigenden 
Ergebnis abschliessen wird.

Erhöhung der Zementpreise in Rheinland und Westfalen.
D er Rheinisoh-westfälisohe Zem entverband beschloss 
in  seiner am 38.: M ärz 4 &geha(lQBan Sitzimg, info]ge 
der V erteuerung der Selbstkosten, der höheren  Löhne, 
M aterialpreise u. s. w. die V erkaufspreise für Zement 
derart hinaufzusetzen, dass für alle A bschlüsse zur 
L ieferung vom 10. A pril 1916 ab innerhalb des K alen
derjahres eine P reiserhöhung von 30 Mk. für den 
W aggon eintritt.

Deutsche Petroleumindustrie. Mit den vorhandenen Mineral- 
ölprodulcten soll in sorgsamster W eise vorgegangen werden, 
um damit das Auslangen zu finden, so dass auch Petroleum 
nur an wirklich danach Bedürftige verabfolgt wirdr während 
alles Mögliche getan werden muss, um Ersatzbeleuchtungen 
einzuführen; unter diesen Umständen sind aber die vorhan
denen Vorräte ausreichend. — Die Aktiengesellschaft für 
Mineralölindustrio Berlin Schöneberg hat so viel verdient 
(383.407 Mk.) als sie Kosten und Abschreibungen hatte, so 
dass dio alte Unterbilanz (186.002 Mk.) vorgetragen wurde. 
Seit Anfang dieses Jahres ist der Bohrbetrieb in Galizien 
wieder aufgenommen worden.
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