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I. FERENC JÓZSEF.
Ferenc József király őfelségében egy egész ember, a tökéletes ember halt meg. Ha 

fiatal éveiben vele születik a tapasztalásnak az a teljessége, amelyet magával sirba vitt, oly 
bölcs fejedelem, oly nagy uralkodó lett volna, amilyet a világtörténelem nem ismert. így is 
egyike a legnagyobbaknak, mert tökéletes ember volt, akiben úrrá lelt a legnagyobbik emberi

önitétet, mekkora bölcseség, milyen nyugodt mérlegelés költözött el Benne. Változatos élet
pályáján sohase szállta meg a hátalom mámora, hanem, amikor az élet legnagyobb elsülyedé- 
seibe vitték bele tanácsosai, Ö nem zárkózott el a felismerés igaz utjától, beismerte és belátta 
tévedését és nyomon követték ezt olyan tettek, amelyek ezt a királyt minden idők legjobbikává, 
legnemesebbikévé fogják avatni, mert vele a belátás mjndig megkerestette nemzetének javát és 
boldogulását. Mélységes az a gyász és őszinte, amely Őt sírjába kiséri.

És ez a gyász, a gyásznak ez az őszintesége, ahogy úgy mondjuk, az a szeretet, amely 
e királyi Aggot mindnyájunk szivében körülövezte, ez a legigazibb és legőszintébb Ítélet az Ő 
királyi működése felett.

Hogy mi magyarok azt a királyt úgy megszerettük, aki uralkodási éveinek számában 
a 49-iki eseményekre emlékeztet, ez mutatja leginkább, milyen nagy volt Ö mint király és mint 
ember. Ez a nemzet ezt a királyi Aggastyánt szivébe foglalta.

Nagy időket élt át I. Ferenc József. Ö az a fejedelem, aki népeket vezetett át az emberi 
kultura és a közgazdásági élet legtávolabb eső határmesgyéin. A gyorskocsitól az expressz- 
vonatig és a villamos áram-hajtotta alkalmatosságig, az autókig, és Jókai Mór megálmodta 
a XX. század regényében a Tatrangi Dávid légicsatáit, Jules Verne a Nautilust és ez a királyi Agg, 
akinek bölcsőjénél még bölcsődalt zengtek e két költő felett is, már megérte a légicsatákat, a 
NauUlust és ezek létesítéséhez ő adta oda a királyi szankciót.

A kezdetleges, csaknem cserekereskedés számba menő, szinte faluzó kereskedelem és 
közforgalomból az ő kora csinált hatalmas nemzeteket, óceánokat átfogó világkereskedelmet; az 
ő parlamentjei az ő királyi szentesítése alatt születtek, teremtődtek hatalmas ipari empóriumok, 
lett valami egy ország, amelynek azelőtt közgazdaságilag úgyszólván élete sem volt.

Ez a megértés tette őt naggyá és teszi halhatatlanná minden időkre.
I. Ferenc József megértette a kor intő szavát s midőn magtér Ősei sírboltjába, 

odakiséri ezt a megértő embert megértő nemzetének őszinte könnye és fájó keserve.

Egy ember, aki a trónok magasságában nem restelte bevallani, hogy tévedett. Mekkora

Dr. Bátíyöi Béla.
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Az ötödik magyar hadikölcsön.
A- hosszan elhúzódó háború nagy pénzügyi követelmé

nyeket támasztván az államhatalommal szemben, a hadi- 
^ u k ség letek  zavartalan ellátása céljából uj hadikölcsön ki- 
böcsátása vált szükségessé. A hadviselés költségeinek fede
l é r e  a pénzügyminiszter ezúttal — épp úgy, mint az előz6 
háalikölcsönök kibocsátása alkalmával 6%-kal kamatozó 
jájttdékköicsön-kötvóüyeket' ős ezenkívül— uj typus gyanánt 
SVi^/thkal kamatozó törlesztéses kölcsönkötvényeket bocsát 
nyilvános aláírásra. A pénzügyminiszter tehát ez alkalommal 
i s  közvetlenül fordul a közönséghez.

A x  a lá írá s  ta r ta m a  és a z  a lá írá s i h e lyek . Az alá
írás időtartama 1916 november 23-tól december 22-ig be
zárólag terjed. Aláírási helyekül fognak szerepelni az összes 
állami pénztárak és adóhivatalok, a postatakarékpénztár és 
annak közvetítő helyeiül szolgáló összes postahivatalok, va
lamint az összes számottevő hazai pénzintézetek.

A  cím letek n a g y sá g a . A  kibocsátásra kerülő és 
6a/o~kal kamatozó járadékkölcsön kötvényei 50, 100, 1000, 
5000 és 10.000 koronás, az 5 1/atya os törlesztéses kölcsön 
kötvényei pedig 2000, 5000, 10.000 és 50.000 koronás címle
tekben fognak kiállíttatni.

A z  a lá írá s i á r , I. A 6 */o-kal kamatozó járadék- 
hölcsönkötvény kibocsátási ára — épp úgy, mint a korábbi 
€  */o os járadékkölosönöké — tulajdonképpen 97 K 13 f.-rel 
van számítva, arra való tekintettel azonban, hogy a járadék* 
kötvény kamatozása a kölcsön jegyzését és befizetését meg
előzőleg, már f. évi november l  én veszi kezdetét, a megtérí
tendő folyó kamatok hozzáadásával a járadékkölcsönkötvény 
aláírási ára minden 100 korona névértékért a következő 
-összegekben van m egállapítva:

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az aláirt összeg 
égést ellenértéke befizettetik :

a) az 1916. évi november 23 tói december 5-ig bezáró
la g  történő aláírás eqetén 97 E  70 f.-ben,

b) az 1916. évi december 5-ét követő időben 1916. évi 
december 22-éig bezárólag történő aláírás esetén 98 koro
nában ;

2. ha pedig az alább ismertetendő kedvezményes (rész- 
létekben történő) fizetési módozat vétetik igénybe, az alá
írási határidő egész tartamára szólólag 98 korona 50 fillérben.

ü .  Az 51/a*/o-kal kamatozó törlesztéses kölcsönkötvény 
kibocsátási ára tulajdonképpen 95 korona; arra való tekin
tettel azonban, hogy é kölcsönkötvények kamatozása a köl
csön jegyzését és befizetését megelőzőleg már f. évi október 
Ivén kezdetét veszi, a kincstárnak megtérítendő folyó ka
matok hozzáadásával a  törlesztéses kölcsönköt vények alá
írási ára minden 100 korona névértékért a következő össze
gekben van m egállapítva:

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az aláirt összeg egész 
ellenértéke befizettetik:

a) az 1916. évi november 23-tól december 5-ig bezárólag 
történő aláírás esetén 96 koronában,

b} az 1916. évi;december 5-ét követő időben 1916. évi 
december 22-ig .bezárólag történő aláírás esetén 96 korona
25 fillérben;
X 2. ha pedig az alább ismertetendő kedvezményes fize

tési módozat Vétetik igénybe, az aláírási idő egész tartama 
alatt váftoratfánul 98 korona 75 fillérben.

K& m atesedékesség. Az ötödik hadikölcsön 6°/o-os 
járadékkötrényei 1916 november 1-tői kezdődőleg és minden 
év május 1-én és november 1-én lejáró félévi utólagos rész
letekben évi 6 °/o-kal, az 5 :/a % -os törlesztéses kölcsön
kötvények  pedig l916. október 1-től kezdődőleg évi 5 Vako
ltai minden év április 1-én és október 1-én lejáró félévi 
liíiólagos részletekben kamatoznak, tehát a j  ái-adékk ölesön - 
kö tvényeknél az első  szelvény 1917. május 1-én, a törlesz- 
Í ^ w  kölcsöökötvén^eknél pedig' 1917 április 1-én esedékes;

A folyó évi október l-töl, illetve november 1-től az aláírás 
napjáig járó folyó kamatokat azonban az aláírónak nem kell 
megtérítenie ; ezek ugyanis — amint fentebb említettük — a  
kötvények aláírási árában bentfoglaltatnak.

B efize tési he ly . Úgy a járadék-, mint a törlesztéses 
kölcsönre történő jegyzéseknél az aláirt összegek ellenértéke 
az aláírási helynél fizetendő be és az aláírási áron felül az 
aláíróval szemben sem folyó kamat, sem jutalék felszámítá
sának helye nincs.

R észle tfize tési kedvezm ény.  Az esetben, ha a 6 */o-os 
járadékkölcsönre aláirt összeg 100 koronát m eg nem halad, 
az aláírás alkalmával az aláirt összeg egész ellenértéke, 
befizetendő. A 6 */o-os járadékkölcsönre történő és 100 koronát 
meghaladó, valamint az 5 Va °/o-os törlesztéses kölcsönre esz
közölt aláírásoknál azonban a befizetés részletekben is telje
síthető. Ez esetben az aláírás alkalmával az aláirt összeg  
10 */o-a biztosítékképpen leteendő és pedig készpénzben vagy  
megfelelő értékpapírokban. A  részletek pedig a következő^ 
képp fizetendők:

A jegyzett összeg ellenértékének 25 «/o-a legkésőbb
1917. január 5-ig;

a jegyzett Összeg ellenértékének 25 Vo a legkésőbb
1917. január 18-ig;

a jegyzett összeg ellenértékének 25 */o-a legkésőbb
1917. január 27-ig;

a jegyzett összeg ellenértékének 25 ®/o-a legkésőbb
1917. február 7-ig.

Az utolsó befizetés alkalmával az aláírási hely a letett 
biztosítékot elszámolja, illetőleg visszaadja.

A  befizetési e lism e rv én yek  k iá llí tá sa  és a  végleges 
c ím le tek  k ia d á sa . A befizetés alkalmával az aláíró fél az 
aláírási helytől pénztári elism ervényt kap, amely a fé l 
kivánatára 1917. január 15-től kezdve a m. kir. pénzügy
minisztérium részéről kiállított ideiglenes elism ervényre  fog 
kicseréltetni, amennyiben várák'özás eUétíéré eddig az ^idő
pontig  a végleges cím letek kiadhatók nem lesznek. A vég
leges címletek kiadására nézve, illetve a fél kivánatára kiadott 
ideiglenes elism ervényeknek  a végleges kötvényekre való 
kicserélésére nézve idejekorán hirdetmény utján fog a fel
hívás közzététetni. A végleges kötvények kiadása költség- 
m entesen  ugyanazon a helyen fog megtörténni, ahol a pénztári 
elismervények, illetve 'a  fél kivánatára kiadott ideiglenes 
elismervények kiadattak.

A  kö lcsön  fe lm o n d á sa  A m> kir. pénzügyminisztérium  
a 6 °/o-os járadékkölcsönre vonatkozólag fentartja magának 
azt a jogot, hogy előre közzéteendő három havi előzetes fel
mondás mellett ezt a kölcsönt egészben vagy részben, név
értékben visszafizethesse, azonban az esetleges felmondás
1921. november 1-ét megelőző időre nem fog eszközöltetni.

A z  5 V2°/o-o# á lla m i törlesztéses kö lcsön  v issza 
fizetése. Az 5V2°/o-os törlesztéses kölcsön az 1922. évtől 
kezdve húsz megközelítőleg egyenlő évi részletben fog 
visszafizettetni.

A törlesztés számcsoportonként való sorsolás utján 
történik és a kisorsolt kötvények minden 100 koroha név* 
élték után 105 koronával váltatnak be. A sorsolás minden 
év junius havában tartatik meg, a kisorsolt kötvények a 
sorsolást követő első szelvényesedékességi napon válnak 
esedékessé. Az első sorsolás 1122. év junius havában fog 
megtartatni és a kisorsolt kötvények 1922. évi október 1-én 
kerülnek beváltásra. A visszafizetésre esedékessé vált köt
vények kamatozása a tőkeesedékesség napjával megszűnik.

B e té tek  fe lh a szn á lá sa  A betéti üzlettel foglalkozó 
intézeteknél s más ily  cégeknél 1914. évi augusztus hó 1. 
előtt betéti könyvre elhelyezett, egyébként a moratórium  
feloldó rendeletben foglalt korlátozások alá eső betétek a 
kibocsátásra kerülő kölcsönökre történő befizetések céljaira
— önérthetőleg a kikötött felmondási idők épségben tartás^ 
mellett — teljes összegükben igénybe vehetők ,.
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.érintett területen székelő pénzintézeteknél elhelyezett beté
tek alkotnak, amelyek á kölcsönjegyzés céljaira csak bizo
nyos rendeletileg megszabott korlátok közt vehetők igénybe.

Azok, akik a befizetésekre pénzintézeti betétjüket kíván
ják igénybe venni, annál az intézetnél, vagy cégnél, illetve 
annak az intézetnek vagy cégnek közvetítésével tartoznak 
jegyezni, amelynél a betét el van helyezve.

K ülön leges ke d vezm é n yek  a z  ö töd ik  h a d ik ö l-  
csönnél. A most kibocsátásra kerülő 6°/o-os járadékkötvé
n y  $k felhasználhatók lesznek az 1916. évi XXIX. t.-c. alap
ján'kivetendő hadi nyereségadó  Sietésére.

Az az aláíró fél pedi/, aki az 5Va°/o-os állami törlesz
téséé kölcsönből legalább egy m illió korona névértékű köt
vényt jegyez és a jegyzett kötvényeket az aláírás alkalmával 
névre szóló kötvényre  íratja tössze, az ekként összeirt, 
névre szóló kötvényre nézve, amely 1921. április 1-ig és 
azontúl is a visszafizetésig összeírva tartandó, azt a jogot 
nyeri, hogy az igy jegyzett kötvényekben kifejezett köve
telés az 1921. évben, legkésőbb azonban április 1-én, minden 
100 K névérték után 95 koronával leendő visszafizetésre,
1922. évi április 1-re felmondhatja. Az 1921. április 1-ig fel 
nem mondott kötvényeknek közforgalmú kötvényekre leendő 
feloldása iránt hivatalból fognak intézkedni.

K ölcsö n n yú jtá s  ked vezm én yes  ka m a tlá b  m ellett 
a  kibocsá tandó  kö tvén ye kre  a  kö lcsön jegyzés cé lja ira . 
A kibocsátandó kötvényekre az Osztrák-Magyar Bank és a 
m. kir. Hadikölcsönpénztár a kötvényeknek kézizálogul le
kötése (lombardirozása) mellett, a névérték  7ó#/o-áig, a min
denkori hivatalos váltóleszámitolási kamatlábon, tehát 
jelenleg 5°/o-os kamat mellett, nyújtanak kölcsönt. Ezek a 
kedvezmények 1917. évi december 31-ig maradnak érvény
ben. Az ötödik hadi kölcsönnél egyébként is mindazok a ked
vezmények biztosítva vannak, amelyek a negyedik hadik öl- 
cBönnél az aláírókat megillették. w

Az 5 Vs °/<^os törlesztésös kölcsönnél legalább egy millió 
korona névértéknek névre szóló kötvényre leendő 'összeírás 
mellett eszközölhető jegyzése azonban lombard-kölcsön fel
vételével önérthetőleg nem bonyolítható le s  az ilyen névre 
szóló kötvény lombardirozás tárgyát nem képezheti.

Az ötödik hadikölcsön előnyös feltételei, a pénzpiac 
kedvező helyzete, a háborút a végső döntés felé érlelő győ
zelmeink és annak világos felismerése, hogy a létünkért 
.folytatott nagy küzdelem diadalmas befejezésére szükséges 
kölcsön jegyzésében való minél nagyobb részvétellel magán
érdekeink mellett a közérdeket is hathatósan szolgálhatjuk: 
biztosítékai annakj hogy az ötödik hadikölcsön jegyzésének  
eredményében előreláthatólag m ég impozánsabban fog meg
nyilvánulni az ország lelkes önbizalma és nagy teherbírásáról 
ismételten fényes bizonyságot tevő közgazdasági ereje, mint 
az előző hadikölcsönöknél.

5* HAZAIHIREK. ^
Halálozás. Havass Gusztáv, a magyar királyi 

állami vasgyárak igazgatóságának felügyelője, életének 
69. évében elhunyt.

Uj főldgázforrás. Kokszkaw ban, R ew ar közelében, 
mély fúrás közben uj földgázforrást nyitottak meg. 
A feltárás évi 120.000 köbm éter éghető gázt szolgáltat, 
am ely 70 százalék m étám ból és 2 0 8  százalék hydro 
génből áll.

A hadikölcsön. Az ötödik és — rem éljük — utolsó 
hadikölcsön jegyzésére szélit m inket a  pénzügym iniszter. 
Azzal a  kitartással, am elyet ez a  nem zet ennek a világ
rengető háborúnak egész folyama alatt tanúsított, bízvást 
végig fogja küzdeni a háborúnak rövid utolsó szakát. 
Amint szám erejéhez képest példátlan hősiességének 
ad ta tanujelét, aként adta szegénységét szám bavéve is 
lelki nagyságának  örökké fényeskedő tanujelét. Auszr 
triához képest alig hasonlítható gazdasági helyzete 
dacára a  hadikölcsönjegyzés tekintetében majdnem 
ugyanazt a színvonalat értük  el minden jegyzésnél. 
A kkor is igy  volt ez, m ikor G alicia fenyegetésével 
tulajdonképpen nem a mi bőrünkre ment a játék. M eny
nyire inkább igy van ez ma, m ikor az erdélyi pusztí
tások világosan' m egm utatták, hogy elleneink a szent 
korona egyik legdrágább gyöngyét, E rdé ly t akarják  
letörni. Ma már világos az, hogy a m agyar nem zet 
önvédelmi harca ez a háború. H ogy a  m agyar állam i
ság  léte és fenm aradása a  kérdés. H ogy az 1000 éves 
M agyarország életereje létező valami-e vagy sem. 
A m agyar hősiesség a csatam ezőn és a  hadikölcsön
jegyzés az ország határai között, ez a próbakő. É s mi 
erős hittel hisszük, hogy am int ifjú k irá lyunk nem 
csalódott a m agyar nem zet acélos izinaiban k in t a  csata
mezőn, úgy az Ő nevében meginduló ez a legújabb 
hadikölcsönjegyzés is teljes sikerrel fog járni.

Tőkeemelés. A Pozsonyi Gépgyár r.-t., amely 
1911-ben alakult 100.000 korona alaptőkével* 100.000 
koronával emeli fel alaptőkéjét.

Ércbányászati részvénytársaság oég alatt a H ungária
m űtrágya és kénsav r.-t., az Ö sterreichischer V erem  
für chemische und m etallurgische Produktion Aussig, 
a D ynam it Nobel r.-t., a  W agenm ann, Seybel lind Gompi 
cég Bécs és Paul Goldstein, a  Beer, Sondbeim er u a í  
Comp, frankfurti fém eég képviselője, 500.000 korötfa 
kezdő alaptőkével, uj részv én y tá raság o t alapítottak, 
m ely kén- és kénkovandbányák felkutatásával: fog 
foglalkozni. A részvénytársaság székhelye

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

BUDAPEST, I«, Budafoki-ut 13533» hrsz. JmÍ; m-u; ^
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonltvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
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Mint értesülünk, a részvénytársaság bérbe vette a Szob 
mellett levő kénkovandbányákat és az üzemet rövidesen 
megkezdi.

Állási kedvezmény. A kereskedelemügyi miniszter a 
pénzügyminiszter hozzájárulásával az 1907.' évi HL törvény
cikkben meghatározott és előzetesen biztosított állatni ked
vezményeket a D ynam it Nobel r.-t. cég pozsonyi ipartelepén 
létesített uj nitrocelluloze-gyár részére az üzembehelyezés 
napjától, azaz 1914 április 1-től számítandó 10 évre végleg  
engedélyezte.

Telefongyár részvénytársaság, Budapest. A társa
ság legutóbb megtartott igazgatósági ülésén hozott 
határozat értelmében december 9  re rendkívüli köz
gyűlést hiv egybe, melynek napirendje a társaság 
alaptőkéjének 1 millió koronával és pedig 2 5  millió 
koronáról 3 5  millió koronára való fölemelése. A tár
saság röviddel ezelőtt megszerezte az Első magyar 
varrógép- és kerékpárgyár r.-t. túlnyomó részvény- 
többségét és az alaptőke felemelése eme tranzakció 
folytán előállott pénzszükségletteí áll összefüggésben.

Az Elstf cs. kir. szab. Dimag6zbafős Társaság közli, hogy a 
Budapest—Belgrád és Zimony—Szeged közötti vonalszaka
szokon Budapestről Belgrádba november 28-án, Belgrádból 
Budapestre november 30-áo, Zimonyból Szegedre november 
27-én, Szegedről Zimonyba pedig november 29 én lesz az 
utolsó járat

A vizáknál sóbányák. Marosujvári tudósítónk jelen
tése szerint a román betörés következtében megzavart 
sóbányaüzem fokozott erővel megindult.

A Budapesti Ásványolajipar r.-t november 18-án 
tartotta meg Szirmai Oszkár elnöklete alatt huszon
ötödik réndes közgyűlését, amely elhatározta, hogy az 
579.052 koronát kitevő nyereségből osztalék gyanánt 
réözvényenkint 30 K  (15 százalék) fizettessék ki, ä 
tartalékalap javára 70.000 K, adótartalék gyanánt
150.000 K, a tisztviselői nyugdíj- és munkásalap Já
vává 100.000 K fordittassék és 76.105 K nj számlára 
vitessék elő. Az igazgatóságba beválasztották : PiJzer 
Lipótot, Polléb Richárdot, Thomann Istvánt és Weisz 
Gyulát. A közgyűlést követőleg az igazgatóság Szirmai 
Oszkárt elnökké újból megválasztotta.

CágfegyzésI hírek. A Lipták és Társa építési és vas
ipari részvénytársaság Günther Alfréd ós Tomala Gusz
táv igazgatósági tagjainak cégjegyzési jogosultságát be
jegyeztette.

A dübrowal vaslpartelepek üzembehelyezise. Mint ér- 
testilübk, á dobröwai vasipari telepek legközelebb ismét 
üzembe fognak helyeztetni. A sz óban forgó telepek 
1913 bán 4-2 millió q nyers vasat, 6 millió q félgyárt
mányokat és 4*7 millió q acélt gyártottak.

Az aradi Wdtzler-féle gép- é t vagcagyár f. évi üzletévét
786.000 korona tiszta nyereséggel zárta lé a múlt évi
685.000 koronával szemben. A  vállalat 10 százalék osztalékot 
fog fizetni.

A&rlfc* ggzflaáifli fejlődése. A Journal o f  Commerce 
közli, l é g y  b héborus mogréndejések folytán létesült ame
rikai ipari és kereskedelmi társaságok tókéje 804,227.000 
dollárt tesz k i  Ebből a gáz- és petró’eum-iparra 456; a hajó
zásra 87, munícióra és repülőgépekre 130, kátrányfesté
kekre éa. kémiai iparra 134 millió esik. A lap szerint az Unió 
területén ezidőszerint körülbelül 3 millió darab automobil áll 
készen. E«H&4to4 kilenc hónapjában 1.718,726.300 dollár volt 
a kibaa£|&fj£ j$é<M£^yek értéke, m ig az előbbi év ugyané 
szakfttün csöpán 9^ 550 .600  dollár. Ebből az ipari társasá
g ok éi eáiilfc asft- Méí évben 723,662.300 dollár, Ríni az előző 
évh$e vitóonyitva 409,718.400 dollár többletet jelent. Az ipari 
fdvirágéártnak kisérő tüneménye a munkáshiány. A munkabér 
számod iparígazatban jelentékenyen javult. Az acél- és vas
ijára  ál ez az emelkedés 39*5, a  cipőgyártásnál 38, a pamut- 
ip i# i^ 3 9 ö z á za lé k .
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INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Ungarische Erdölindustrie. Bihar-Szilágyer Ölindus
trie-A.-G. weist bei 2 Millionen Aktienkapital 1,488000 
(gegen 590.142) Kronen Reingewinn aus. Die Gesell
schaft ist an der Sátoraljaújhely er Petroleumraffinerie- 
A.*G. und der Olea A.-G. beteiligt. Die Beteiligung an 
der Union, Aktien-Gesellschaft für Petroleum Industrie 
in Budapest, deren Unterbilanz auf 331.342 Kronen 
gestiegen ist, ist so ziemlich abgestossen. — Die 
Mineralölraffinerie A.-G. in Budapest weist bei 8 8  Mil
lionen Aktienkapital einen Reingewinn von 4,186.576 
Kronen aus, der sich zuzüglich Gewinnvortrag auf 
5,285.869 Kronen erhöht. Die Dividende wurde auf 
15 Prozent festgesetzt. — Die Ungarische Petroleum
industrie-A -G. weist bei 2-5 Millionen Aktienkapital 
2 03 Millionen Reingewinn aus.

Zittaaer Uaschiicafahrlk A.-G., Zittau (Sachsen). Das Ge
schäftsjahr 1915/16 ergab auf Maschinenbaukonto 176.142 
(i. V. 195.038) Mk. Bruttogewinn. Nach 109.625 (152.919) Mk. 
Handhingsunkosten, 34.049 (44.768) Mk. Zinsen, 60.818 
(57.295) Mk. Abschreibungen und 44.700 Mk. Extra-Abschrei
bungen (i.V . 30.000 Mk.. Extra-Abschreibungen unter Ver
wendung des aufgelösten Ernouerungsfonds) ergibt sich ein 
Verlust von 74.012 (145.464) Mk., um den sich der Reserve^ 
fond auf 30.587 Mk. ermässigt, während die Kriegsrücklage 
mit 225.000 Mk. bestehen bleibt. Der Geschäftsbericht führt 
aus, dass die Gesellschaft, um die hereingenommenen Aufträge 
glatt erledigen zu können, erhebliohe Aufwendungen machen 
musste. Nutzen hieraus .werde sie in der Hauptsache erat im  
neuen Geschäftsjahre ziehen können. Andererseits hatte sie 
im abgelaufenen Geschäftsjahre noch längere Zeit stark unter 
der Unregelmässigkeit der Beschäftigung in den einzelnen 
Betrieben zu leiden. Gegenwärtig gestatte der Auftragsbestand, 
die maschinellen Einrichtungen auf längere Zeit vorteilhaft 
auszunutzen, so dass die Aussichten für das neue Jahr als 
wesentlich günstiger bezeichnet werden dürfen. Die Bilanz 
weist Kreditoren und Anzahlungen mit 762,729 (976.474) Mk., 
andererseits Debitoren mit 771.901 (1,007.402) Mk., Bestände 
und Rohmaterialien mit 696.969 (771.723) Mk. aus.

Vereinigte Glühlampen- und □ektrlzit&ts-A.-G. Újpest.
In der Generalversammlung der Vereinigten Glühlampen- 
und Elektrizitäts-Aktiengesellschaft Újpest wurde die 
Erhöhung des Aktienkapitals von 6 5 Millionen auf 
8 Millionen Kronen und die Emission von neuen Aktien 
zum Kurse von 400 Kronen beschlossen. Ferner wurde 
beschlossen, die neuen Aktien, so wie dies bei den 
bisherigen Emissionen der Fall war, an die Pester 
Ungarische Kommerzialbank und die Niederösterreichi- 

.sche Eskomptegesellschaft -zu begeben.
Dersteoer Beeaglessefsl md RtaeMeeifalfcfk A. «. tatfcrttee. 

Das abgelaufene Geschäftsjahr 1915/16 war nach dem Bericht 
des Vorstandes etwas lebhafter als im Jahre vorher, doch 
war vinter den obwaltenden Umstämden ein besonders gün
stiges Ergebnis nicht zu erzielen. Nach 16.544 (i. V. 18.677) Mk. 
Abschreibungen blieb ein Reingewinn von 46.844 (46.437) Mk. 
Hiervon werden 28.320 (21.240) Mk. als 8 %  (6 %>) Dividende, 
wieder 6000 Mk. als Gewinnanteile und 1120 (431) Mk. für 
die Beamten verwandt und 11.344 (18.766) Mk. Vorgetragen.

Vereinigte Fichtelgebirge Granit-, Syenit- und Marnor- 
werke A.-G. In Wnnsledel. Auf der Tagesordnung der auf 
den 5. Dezember 1916 anberaumten Generalversammlung 
steht die Mitteilung nach § 240, Abs. 1 des Handels
gesetzbuches. Demnach ist al&o die Hälfte des Aktien
kapitals verloren. Das Unternehmen hat seit seiner 
Gründung im Jahre 1909 noch keine Dividende auege- 
schüttet.


