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Az uj király proklamációja.
A hivatalos lap november 30 iki rendkívüli kiadá

sában jelent meg, amely a következőket tartalmazza :
Ő ösászári és apostoli királyi Felsége a követ

kező legfelső kéziratot méltóztatott legkegyelmesebben 
kiadni:

Kedves gróf Tisza !
A kormányzást a mai napon átvettem és meg

erősítem Önt és a magyar minisztérium többi tagját 
állásukban. Egyszersmind megbízom Önt, hogy a 
népeimhez intézett idezárt proklamációt közhírré tegye.

Kelt Bécsben, 1916. évi november hó 21-én.
Károly s. k.

Gróf Tisza István s. k.

Népeimhez!
Házammal és hü népeimmel együtt mély megindu

lással, megrendülve áUok ama nemes uralfeodó rava
talánál, aki közel hetven éven át viselte gondját a 
monarchia sorsának.

A Mindenható kegyelme kora ifjúságában hivta a 
trónra őt és erőt adott neki, hogy késő aggkoráig, 
súlyos emberi szenvedéstől meg nem ingatva és meg 
nem torve, kizárólag uralkodói tiszte és népeinek 
forró szeretete által eléje szabott kötelességeinek szen
telje magát.

Az ő bülcsesége, belátása és atyai gondoskodása 
alkotta meg a békés együttélés és szabad fejlődés 
állandó alapjait; súlyos zavarok és veszélyek közül, 
jó és rossz időkön át ő vezette Ausztria-Magyarorszá
got a béke hosszú, áldásos idején keresztül a hata
lomnak arra a magas polcára, amelyen ma, hü szö
vetségesekkel karöltve, állja a harcot mindenfelől reá
törd ellenséggel szemben.

Az ő müvét kell folytatnom és befejeznem.
Viharos időben -lépek őseimnek fennkölt elődöm 

által teljes fényében reám hagyott tisztes trónjára.
A cél nincsen még dérve, nem tőrt még meg 

elleoBőgőinknek az a balhiedelme, hogy támadásaik 
folytatásával legyőzhetik, sőt szétrombolhatják a 
monarchiát.

Egynek érzem magam népeimmel abban a hajtha
tatlan elhatározóban,hogy végigküzdjem a harcot olyan 
béke kikésiléaéigi amely biztosítja monarchiám fenn
állásit és a zav&rtalah továbbfejlődés szilárd alapjait.

Büszke bizalommal számitok reá, hogy hős véd- 
erőm, népeim áldozatkész hazaszeretetére támasz
kodva, hü fe^yverbarátságban a szövetséges haderők
kel, Isten segélyével vissza fogja verni az ellenség összes 
támadásait s győzelmes befejezéshez juttatja a háborút.

Éppen olyan megingathatatlanul bízom abban, 
hogy m onarchiám , a m elyn ek  hata lm a a benne eg y esü lt 
k é t  á llam nak rég i tö rvényekben  m eg ir t, harcban és 
veszé lyben  ú jra  m egpecséte lt e lvá laszthata tlan  sors- 
közösségében re jl ik , be- és kife lé  m egedzve és m eg 
erősödve fog  ebből a háborúból k ik e rü ln i . És bizom 
abban is, hogy az összetartozandóság tudatától és 
mély hazaszeretettől áthatva, a külelleneég leverésére 
áldozatkész elszántsággal egyesült népeim e g y ü tt  
fognak m űködni a békés erőpótlás és m egújhodás  
m unkájában is , hogy a belső virágzás, fejlődés és 
megerősödés korszakát biztosítsák a monarchia két 
állama s a hozzájuk csatolt tartományok, Bosznia és 
Hercegovina számára.

Amidőn az Ég kegyelmét és áldását kérném ma
gamra, házamra és szeretett népeimre, a M indenható  
szine elő tt fogadom , h o g y  az őseim á lta l reám  ha* 
g y o t t  ö rökségnek  hü  sá fá rja  le szek .

Mindent meg akarok tenni, hogy mielőbb elmúl
janak a háboru áldozatai és borzalmai; újból m eg  
kívánom  népe im nek sze re zn i a béke áldásait, amint 
ezt fegyvereiok becsülete, államaimnak és hü szövetsé
geseimnek létérdeke és ellenségeink daca megengedi.

N épeim nek igazságos , sze re te tte ljes  fe jedelm e  
akarok  le n n i: a lk o tm á n y t és tö rvé n y t tiszte letben  
kívánom  tartani. Gondosan fogok őrködni a jogegyen
lőség felett.. Állandó törekvésemet népeim erkölcsi és 
szellemi javának előmozdítására, szabadság és jogrend 
oltalmára és arra irányítom, hogy a társadalom  m unkás  
tag ja i szám ára  becsületes munkájuk gyümölcsét biz
tosítsam.

Elődömtől örökölt drága örökségem korona és nép 
kölcsönös ragaszkodása és bizalma is. Magasztos^ de 
súlyos uralkodói hivatásom kötelességeinek teljesíté
séhez ebből merítek erőt.

A usztria Magyarország elpusztíthatatlan é le tévébe  
vetett hittel, népeim iránt érzett mélységed szeretettől 
áthatva állítom életemet és minden erőmet 6 magadz* 
tos feladat szolgáltába.

Kelt Wienben, 1916 november hó 21-én.
Károly s. k,

Oróf Tisza István s. k.
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HAZAI HÍREK. ^
Halálozás. Steinhausz Gyula m. kir. főbánya

tanácsos november 25-én 73. évében elhunyt.
A Kereskedelmi Bank tőkeemelése. A Pesti 

Magyar Kereskedelmi Bank igazgatósága legutóbbi 
Ülésén nagyfontosságu és a bank jövőjére kétség
telenül messze kiható elhatározásra jutott. A decem
ber 21-én tartandó rendkívüli közgyűlésnek ugyanis 
azt fogja javasolni, hogy a mai 65 milliós alaptőkét 
80 millióra emeljék fel. A bank legutóbb 1912-ben 
enielte fél á tőkéjét 50 millióról 65 millióra.

A mostani tőkeem eléssel 1500 darab  1000 koronás 
tév érlék ü  részvény kerül kibocsátásra, am ihez még 
1000 darab  részvény csatlakozik az 1912-iki kibocsá
tás m aradványa gyanánt. A  részvények kibocsátó á r 
folyam át hivatalosan osak- a  közgyűlés előtt m egtar
tandó igazgatósági ülés fogja nyilvánosságra hozni. 
Az erre  vonatkozó döntést egyelőre csak kom binálni 
le h e t abból, hogy  a tranzakció lebonyolítása u tán  a  
K ereskedelm i B ank vezetősége a  80 milliós részvény- 
tőkén kívül 152 milliós nyilt tartalékra, összesen tehát 
232 millió korona sajá t tőkére számit. Ma 110 2 milliót 
tesz a  tartalék. A banknál elhelyezett tőkék összege 
az idén m eghaladja az 1100 milliót, a  bank jelzálog- 
és. községi kölcsönkibocsátásainak átlaga pedig  az 
580 milliót. A tőkeem eléssel kapcsolatban az alap 
szabály m ódosítását is tervezik olyan értelem ben, 
hogy: a  tisztviselők ju talm azására szánt összeg növe
kedjék.

Uj bányák megnyitása. A zabok—slubicai vasút
vonal környékén réz-, vas-, kőszén- és sóbányák 
terülnek e), amelyek feltárása folyamatban van.

Rézárak emelkedése. A new yorki és londoni fém- 
piacokon az utóbbi időbén valóságos rézhausse é sz 
lelhető; A londoni tőzsdén ä standard-réz ára  tonuán- 
kin t novem ber 16 án  129V8 fontról 135 fontra em elke
dett. A londoni . árem elkedést a  new yorki piac befolyá
solja, ahol a réz á ra  még. soha sem állott oly m agasan, 
mint most. A háború kitörésekor a  réz á ra  Londonban 
59 font volt.

Uj illetéktörvény. December elsején életbelépett az uj 
"illetéktörvény. Az új rend szerint számlákra, ha 100 koro

nánál kisebb összegről vannak kiállítva, ivenkint 2 fillér, 
100 koronánál nagyobb összegnél 10 fillér bélyeg jár. Bár 
Ausztriában a számlák bélyegét felemelték, a Magyarorszá
gon kiállított és a fentiek szerint szabályszerűen felbélyeg
zett számlákat Ausztriába való átvitelük esetén nem kell 

« magasabb, illetékkel ellátni. A december 1-én vagy után kel
tezett váltók is már az uj fokozatok szerint járó magasabb 
iljeték ajá esnek.. A  pénzügyminiszter december 1-től uj 

'yáltóüiíapok forgalombahozatalát rendelte el, azonban a m eg
lév ő  váltóürlap-készletek . felhasználhatása végett úgy ren
delkezett, hogy december 1-től kezdődőleg egyelőre a váltó- 
blanke tták akként fognak forgalomba hozatni, hogy azokon 

baloldalon levő széljegyzet, amely tévedésekre adott volna 
alkalmat, hiányozni fog és igy csak az uj kibocsátású 2 ko- 

-^röne40 fillér és a  3 korona 20 fillérről szóló ráltóiiílapbk 
.^fcrarak egyelőre ezzel a széljegyzettel ellátva. December 1-től 
J&eza$e cspkis az újonnan iorgájombahozott széljegyzetnélküli, 

afc tói®, évi" XXVII. t.-c. 1. §-ában megállapított 
fáközati tételeknek megfelelő széljegyzetekkel ellátott uj 

^bélyeges kincstári váltóürlapokat szabad árusítani és fel
használn i.

A Wagyar Általános Gépgyár r.-t. mátyásföldi uj 
4eföpén serényen folynak az építkezések. Az uj repülő- 

gépgyár még ebben az esztendőben, a motor- és 
autógyár pedig jövő év márciusán kerül üzembe. 

•íA gyár különben régi telepén rendkívül erősen van 
^foglalkoztatva. Megállapítást nyert, hogy a vállalat 
.^aeíoplán-^ötóijái teljesen kifogástalanok. 1914-ben 
ífogotttíe le  a cég ez uj cikk nagy precizitást igénylő 
^gyártásába- és ma már e cikkben második helyen áll 
'% monarchia legjobban foglalkoztatott iparvállalatai

.A Skoda-gyár tőkeemelése. A Skoda-gyár leg
utóbbi igazgatósági ülésén elhatározták, hogy az 
alaptőkét a tartalékok felhasználásával oly módon 
fogják felemelni, hogy a részvények névértékéhez 
120 koronát csatolnak a tartalékból. Az alaptőke 
ezzel a tranzakcióval 72 millióra emelkedett.

Metallurgiai Részvénytársaság legutóbbi közgyűlése 
kim ondta a felszámolást.

A kereskedelmi niaiszter a  petróleumhiányről. A kereskede
lemügyi miniszter a vármegyékhez és a törvényhatósági 
városokhoz leiratot intézett a petróleum ügyében.

A kereskedelemügyi miniszter leiratában elmondja, hogy 
petróleumhiány van, a világitó kőolaj csak korlátolt mértékben 
áll rendelkezésre, éppen ezért ezeket a készleteket az ország 
vármegyéi és városai között felosztotta. A petróleummennyi
séget a kormány igyekezni fog január és február hónapokra 
is biztosítani. Az elosztás tekintetében a gáz- és villany - 
berendezéseket, valamint az ipari és mezőgazdasági érdekeket 
is tekintetbe vették. A miniszteri rendelet azokat az ausztriai 
és magyarországi finomító gyárakat is kijelöli, amelyek köte
lesek a petróleummennyiséget szállítani az egyes megyéknek 
és városoknak. A miniszter az alispánok és polgármesterek 
belátására bizza, hogy amennyiben szükségesnek látják, 
takarékossági szempontból vármegyéjük és városuk területén 
petróleumjegyeket léptessenek életbe.

A Kőbányai Göztéglapyár Pesten december 4 én 
tartott rendkívüli közgyűlésén határozta el részvény- 
tőkéjének 4,365.000 koronára való emelését. A hatá
rozat kimondása előtt vitát keltett, hogy az eddig 
adómentes tartaléknak adókötelessé tétele a vállalat 
üzletvitelét és kamatkötelezettségét mennyiben fogja 
befolyásolni. Végül mégis elhatározták, hogy minden 
uj részvény névértékéből 150 korona a társaság 
értékcsökkenési tartalékából fog fedezetet nyerni.

A szén árának emelkedése. A folsősziléziai szén- 
konvenció határozatát, hogy a  szénárat tonnánkin t két 
m árkával felemeli, nem  tám adták meg, úgy, hogy  a 
határozat érvényben marad.

Dobsínai Rézmüvek r.-t. Mintegy öt év előtt létesítette a 
társaságot 1,750.000 koronás alaptőkével a Magyar Általános 
Hitelbank a Coburg hercegi rézbányamüvek bérbevett részei
nek hasznosítása céljából. A legújabb mérleg 28.942 K-ás 
veszteséggel zárul. Minthogy az üzem ma m ég  mindig nem 
rentábilis, az ujabb befektetések költségei a hitelezők emel
kedő tételeiből kerülnek ki. A hitelezők tételei: 1912. évben 
549.140 K, 1913-ban 1,093.706 K, 1914-ben 1,756.876 K volt, 
addig 1915-ben 2,533.982 K-rá emelkedett ez a tétel. Az 
alaptőkéből és a hiteltőkéből táplálkozó aktívák a következők: 
Bánya- és kutatási engedély 446 593 K, bányaberendezés 
371.139 K, iparvasut 108.638 K, telkek és épületek 395.772 K, 
pénztár 27.274 K, adósok 208.708 K, óvadékok 15.205 K. 
A gyártmányértékesitésből eredő jövedelem mindössze 
92.441 K, amellyel szemben fizetések, költségek, kamatok 
fejében 374 383 K-ás kiadás áll.

A Bélapátfalvel Portlandcementgyár 592 527 korona 
tavalyró l áthozott veszteségén félül, m egjelent m érle
gében u jabb 632,075^ko ro n a  veszteséget tűn tet fel. E  
veszteséggel szem ben adósainak tétele 1.37 millióra 
gyarapodott a  tavaly feltűntetett 1.01 millióval szem 
ben, a hitelezők lótele viszont 3.43 milliót tesz ki a ta 
valyi 2.07 millióval szemben. Hoyy e tétel mily m ér
tékben ron tja  valóban a mérleget, azt a közelebbi 
adatok hijján bajos m egállapítani. Az értékosökkenés 
címén 607.740 korona szerepel az idén a tavalyi 389.544 
koronával szem ben.

A galiciai nyersolajtfrmelés. Az 1916. év első kilenc hó
napjában Galíciában 59.175 ciszterna voít a nyersolaj termelés, 
amelyből Boryszlav vidékére 19.442, Tüstanovice vidékére 
37.094, Mragnica vidékére 1937 ciszterna jutott Az első há
rom évnegyedben különben összesen 1Q0.018 ciszterna nyers
olajat szállítottak el Galíciából. Október hónapjában kissé 
csökkent a termeiés, amennyiben csak 6353 ciszterna volt a 
szeptemberi 6473 ciszternával szélűben.
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Cégjegyzési hirek. P ro m eth eu s B á n ya - és-Ip a r  R é sz 

vén y tá rsa sá g  S p itze r  Frigyes tisztviselőjét cégjegyzési 
jogosultsággal ruházta föl. — H um boldt M agyar Gép- 
R é szvén y tá rsa sá g  R uland, K le in  Ede és M attes  István 
igazgatósági tagjait a cégjegyzékből töröltette.

A Nemzetközi g&zizzóféoy r.-t. december 1-én tartotta meg 
ezévi rendes közgyűlését, amelyen az igazgatóság a következő 
mérleget terjesztette elő M érlegszám la. V a g yo n  : Szabada
lom 270.000"— korona, értékpapír 599.373-77 kor., konstanzi 
fióktelep 118.225-53 kor., adósok 135.348-26 kor., veszteség  
79.608-61 kor., összesen 1,202.556-17 kor. — Teher:  Részvény- 
tőke' 120.000 kor., hitelezők 1,082.556-17 kor., összesen 
1,202.556 17 kor. — V esz te ség - és nyereségszato lu . Szaba
dalmi költség, igazgatás, fizetés 21.775 59 kor , kamat 27.833 02 
kor., leírás szabadalomból 30.000 kor., összesen 79.608 61 kor. 
N y e r e s é g : Veszteség 79.608-61 kor., összesen 79.608*61 kor.

A vagyonadó. Szerkesztették K ncppó  Sándor dr. és 
B e r é n y i  Pál dr. ügyvéd. Tartalmazza a vagyonadóról szóló 
törvényt, ennek indokolásával, részletes magyarázatokkal és 
adókiszámitási példákkal. A vagyonadó egész anyagát fel
ölelő, úgy az elméleti, mint a gyakorlat követelményeknek 
megfelelő munka ára 4 korona. Kiadta R é n v i  Károly könyv
kiadóvállalata (Budapest, V., Vigadó u. 1 sz.).

A német cementkariel áremelése. Berlini je len tés szerint 
egy  újabban létesített ész^k-néinet cem en'szindikátus a 
délném et cem entkötelékekkel fúzió érdekében folytat 
eredm ényes lárgyalást és legközelebb a rajna vesztfáliai 
Cím entcsoporttal is érdekközösségbe lép. A cement* 
karielnek az a térve, hogy az árakat 20%  kai növeli

Szállítás. A nyíregyházai m kir. ál'amépitészcM hivatal 
adebrecen—tokaj —bodrogkereszturi állami közút 88—89. km. 
szakaszán 570 m. vasbetonkorlá t  felállitási munkáinak biz
tosítása céljából versenytárgyalást irt ki.

Az ajánlatok „Ajánlat legkésőbb
december 21-ig nyujbatók bo.

Az ajánlathoz az ajánlati összeg 5° o-át kitevő bánat- 
pftMütiéK V&láínely m. kir. adóhivátalnát vagy állampénztárnál 
történt letételéről szóló nyugta vsgy annak közjegyzőileg 
h ite s íte t t  másolata vagy a bánatpénz elkü’déiét igazoló 
postai feladóvevény csatolandó.

A művelet és feltételek a hivatalos órák alatt a fent- 
nevezett hivatalban megtekinthetők és ott az azokra vonat
kozólag neláa szükséges felvilágosítások is megadatnak. 
Ugyanott az ajánlati minta díjtalanul, az ajánlatlevő által 
ártételekkel kitöltendő ajánlati költségvetés pedig darabon- 
kínt 50 fillérért megszerezhető.

A Haditermény Részvénytársaság közgyűlése. A Hadi- 
term ény R észvénytársaság  novem ber 28 án tarto tta első 
rendes közgyűlését Schmidt, József dr. v. b. 1. 1. elnök- 
lote alatt. Az elnök bejeleutette, hogy Tisza István gróf 
miniszterelnök a tá rsaság  alapszabályaiban biztositolt 
jog  alapján a  legközelebbi rendes közgyűlésig terjedő 
időtartam ra a  tá rsaság  elnökévé Schmidt József dr. 
v b. t. tanácsost, az igazgatóság tagjaivá pedig az ed 

digi tagokat nevezte ki. Az elnök megállapítván a 
közgyűlés határozatképességét, előterjesztette az első 
ü z le té ire  vonatkozó igazgatósági jelentést, a  mérleget 
és üzleteredm ény-szám lát. Tóth Jenő  dr. m iniszteri 
tanácsos, a  felügyelő bizottság elnöke előterjesztette a 
felügyelő bizottság jelentését.

A közgyűlés elé terjesztett javaslat részletesen beszámol 
a Haditermény Részvénytársaság működéséről megalapításá
nak kezdetétől, 1915 julius 1-tŐl 1916 junius 30 ig  terjedő 
időszakban. Egy kis monogra^a ez, mely nem a sablonos 
igazgatósági jelentések kaptafájára készült, hanem a háboru 
után következő időkre is maradandó értékű leírása ennek az 
óriási organizációnak. A Haditermény Részvénytársaság gi
gantikus méreteiről képet alkothatunk néhány adatából ennek 
a jelentésnek. Takarmányban, hüvelyesekben és kenyérmag
vakban egy év alatt letonj olitott belföldi áru húsz millió 
métermázsa volt. Szállítások ellenőrzésére kiadtak 1,100.000 
darab igazolványt körülbelül hatvan millió métermázsa külön
böző áruról. A kormány intézkedései folytán eredeti munka
körén kivül a Haditermény Részvénytársaság vállalta még a 
külföldi eiedet i vsj, sajt. élő állat, vágott hús és sózott hal 
vásárlását és behozatalát. Ezenkívül a belügyminisztérium  
megbízásából nagyobb mennyiségű zsiit és szalonnát vettek 
át a törvényhatóságok között való felosztás végett. A könyv- 
szerinti forgalom 28 milliárd, a folyósított áruszám’.ák 180.000 
darabra emelkedtek, a napi posta 20—25 ezer darab kimenő 
ügydarab. Ebből az óriási forgatómból a mérleg szerint 
18,255.394 korona 18 fii ér maradt bruttó nyereségként, mely
ből azonban majd 4'8 millió a költség és a több mint ezer 
főből álló tisztviselői kar fizetése, egy milliónál valamivel több 
az adó és illeiékteher, 7 5 millió tartalékoltatott és 4 9 millió 
korona maradt tiszta nyereségnek. Ebből 300.000 koronát
— részvényenkint 150 koronát— kapnak öt százalékos osz
talék címén a részvényesek, a fenmaradó 4 6 millió koronát 
tartalékba helyezik.

A köz2yülés úgy a,z igazgatóság  jeleotéséf, mint 
a mérleg és üzleteredm ényszám lát, valamint a nyereség 
hovaforditására vonatkozó javaslato t változatlanul, egy
hangúlag  elfogadta és az igazgatóságnak, valamint a 
felügyelő bizottságnak bizalm at és köszönetét szavazott.

A közélelmezési cikkek szigorú rekvirálása. Az O rszá
gos Közélelmezési H ivatal eloöke, K ű r th y  Lajo^ báró 
kürrendeletet intézett az összes törvényhatóságokhoz a 
gahonunem üekbői, őrleményekből és hüvelyesekből 
felhalmozott készletek fejkvótát m eghaladó részének 
sü rgős rekvirálása és elszállítása tárgyában. A rekvirá- 
láa m unkájában résztvesznek a várm egyék és városok 
tisztviselői, a Közélelmezési H ivatal és a H aditermény 
kiküldöttei és a katonaság  megbízottai. V árm egyékben 
az alispánok, a városokban a polgárm esterek személyes 
felelőssége mellett történik a  rekvirálás. A törvényható
ságok vezetőinek joga  van rá, hogy a fejenkint meg
állapított adagokat a maguk belátása szerint leszállítsák. 
E jy  hónap leforgása alatt az egész rekvirálást be kell
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fe je z n i; a  1 örvény hatóságok első tisztviselői szigorú 
u tasítást kaptak, bogy a rekvirálást m inél hatékonyabban 
bonyolítsák le  és a törvény teljes szigorával toroljanak 
meg m inden visszaélést, am it tapasztalnak.

A Házinénitek szállításának ellenőrzése. A hivatalos lap 
közli a kormány rendeletét a gazdasági termények, liszt- 
nemtiek és egyes mezőgazdasági terményekből előállított 
ipari termékek vasúton vagy hajón ú ti-és kézipodgyászként 
való szállításának ellenőrzéséről. A rendelet szerint a magyar 
szent korona országainak területén kivül fekvő helyekre, 
úgyszintén az Országos Közélelmezési Hivatal által kijelölt, 
az ország belsejében fekvő vasuti és hajóállomásokra fel' 
adott utipodg^ ászdarabokat, ideértve a katonai Bzemélyek 
által menetlevél, nyilt parancs stb. utazási igazolvány alap
ján feladott podgyászküld míflyeket is, az O/szágos Köz- 
elelmezési Hivatal által az illető vasuti va*gy bajózósi igaz
gatósággal egyetértően kijelölt vasuti és hajóállomásokon a 
feladás előtt, a többi állomásokon feladott ily  utipodgyász- 
darabokat pedig szintén az Országos Közélelmezési Hivatal 
által az illető vasúti igazgatósággal egyetértésben kijelölt, az 
ország határain beKil fekvő vizsgáló-állomáson kell meg- 
vizsgálni. A kézipodgy ászok megvizsgálása a vasuti kocsi
szakaszokban, illetve a hajón történik az utas jelenlétében. 
A vasuti és a hajózási vállalatok oly állomásokon, amelyeken 
at  Országos Közélelmezési Hivatal az utipodgyászdarabok 
vizsgálatát a feladás előtt végzi, az utipodgyászt csak akkor 
vehetik fel, ha a vizsgálatot teljesítő személy a felvételt 
megengedi s ennek jeléül a podgyászdarabot a vizsgálatot 
tanusitó bárcával ellátta. Az Országos Közélelmezési Hivatal 
a híva alos lapban felsorolja azokat a vasuti és hajóállomá
sokat, amelyekre ez a rendelkezés vonatkozik.

Bulgária sóterraelase. Bulgária portolagosi sóbányái
ban ez idén 3 millió kilogram m al növeltek a  sóterm eiést, 
am ely az idén 7 millió kilogram ra rúg.

X  DEUTSCHER BERICHT. K
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

b. J. Polifl AVt.'Bes. In KÍHn. Der Aufsichtsrat bat beschlos
sen, der Generalversammlung die Ausschüttung einer Divi
dende von wieder 8%  vorzuschlagen. Der Betriebs Überschuss 
beträgt 959.721 (1914/15 : 655.010) M k.; die Abschreibungen 
stellen sich auf 528.177 (266.230) Mk. Ausser einem Betrage 
von 18.385 Mk. für die gesetzliche Rücklage, die dadurch 
auf die gesetzliche Höhe von 250.000 Mk. gebracht wird, 
sollen 150.000 Mk. einer Sonderrücklage einschliesslich  
Kj iegssteuerreserve überwiesen und 25.000 Mk. dem Kriegs - 
unterstützungsbestände zúgeführt werdeh. Das Werk ist nach 
Mitteilung der Verwaltung gut beschäftigt.

Maschinenfabrik Hasenclever A.-G., Düsseldorf. In  der
G eneralversam m lung, in w elcher das gesam te A ktien
kapital von 1'4 Millionen Mk. vertreten war, w urde der 
A bschluss fiir 1915/16, der die Z ahlung einer Dividende 
von 20 gegen  25 %  im V orjahre vorsieht, einstimm ig 
genehm igt. D er Ü berschuss einschliesslioh des V or
trages von 167.982 (155.732) Mk. beträg t 721.052 
(798.138) Mk., davon gehen ab fü r  A bschreibungen 

: 112,907 (149.317) M k.v feri;er fü r dieK riegege winnsteuer- 
R eserve 90.000 (0) Mk., so dass ein Reingew inn von 
018 983 (648.820) Mk. vorhanden ist, den die Versamm 
lhúg wie folgt zu verteilen b esch lo ss : K riegsw ohlfahrts- 
riicfelage 50.000 (100.000) Mb., V ergütung für den Auf
sichtsrat 18.163 (23.838) Mk., 2 0 °/o (2 5 u/o) D ividende 
und V ortrag 169.983 (167.983) Mk. Bezüglich der Aus* 
sichten bem erkt der berich t, dass diese bei dem hohen 
B estand an A ufträgen für das laufende J a h r  als günstig  
zu beurteilen sind. Z ur E rhöhung  der L eistungsfähig
keit tfräNfe-. ein E rw eiterungsbau in Angriff genom men, 
d e r voráussichthch E nde des Ja h ie s  dem Betrieb w erde 
übergeben Werden können.

Österreichische Petrotemnlndnstrle. Bekanntlich hat die 
Galizische KaTpathen-Petroleumgesellschaft durch die Zer
störung ihrer grossen Raffinerie in Maryampol den grössten 
Schaden erlitten, sie hat aber den ganzen Verlust aus dem 
Reservefonds gedeckt, so dass sie für das Jahr 1915/16 wieder 
IS ö/o Dividende aüsschütten konnte. Die Erdölproduktion

erreichte 973.000 Meterzentner gegen 15  Millionen im Frieden; 
die 7 Millionen Gewinn sind also die Folge höherer Preise. 
Dagegen sind die Vorräte stark abverkauft.

Die Mecklenburgischen Kali-Salzwerke Jessenitz geben 
bekannt, dass aut’ die O bligationen der G esellschaft 
durch die Kommerz- und Diskontobank in H am burg 
nunm ehr w eitere 12%  in bar zur R ückzahlung und 
ausserdem  auf jede Jessenitz-O bligation von 1000 Mk. 
eine 5 %  Obligation der G ew erkschaft W endland von 
500 Mk. mit Z inslauf ab 1. J an u a r  1918 zu r Verteilung 
gebracht werden. Die Jessenitz-O bligationäre haben 
noch eine weitere bare Rückzahlung, und  zw ar aus der 
allgem einen K onkursm asse zu erw arten, die sich in der 
H auptsache aus K uxen der G ew erkschaft Asse, dem 
G iuudstück in Malliss und eiuem Bankguthaben zusam 
mensetzt. D iese M asse fällt fast ganz den O bligationären 
zu, weil andere K onkursgläubiger mit nennensw erten 
B eträgen nicht vorhanden sind.

Joh. WeiJzer Maschinen, Waggonfabrik und Eisengies 
serei A.-G. Die Joh. W eitzer M aschinenfabrik und E isen- 
giesserei A. G. in Arad hat Sonntag, den 26. November, 
ihre G eneralversam m lung abgehalten. 'N ach  Genehm i
gung  der vorgelegten Bilanz w urde beschlossen, dem 
W ertverm inderungs R eservefonds 466.251 und dem 
R eservefonds 12 333 K ronen zuzuweisen, ferner eine 
Dividende im Ausm asse von 1 0 (,/o =  25 K ronen pro 
Aktie zu r A uszahlung zu bringen. In  den D irektionsrat 
w urde der G escbäftsführende D irektor der E rsten  un 
garischen G ew erbebank Jose f Teodor Salamon neu- 
gew ählt.

Berliner Aktien-Sesellsehaft für Eisengiesserel u d Maschinen- 
fabrikation (Freund) in Charlottenburg. Die Generalversamm
lung eetzte die Dividende auf 4 °/o fest. Die Verwaltung teilte 
mit, dass Verhandlungen über Terrain verkaufe augenblicklich 
nicht schweben. Die Maschinenfabrik, die naturgemäss mit 
längeren Lieferfristen zu rechoen habe, sei noch auf eine 
ganze Reihe von^Mosaien beschäftigt. Auch bei d e r  Giesserei 
sei die Beschäftigung gut und os sei zu erwarten, dass bei 
dem jetzigen Stande der Konjunktur die Beschäftigiuig des 
Gesamt Unternehmens noch für länget e Zeit sich günstig  
gestalten werde. Wenn die Gewiüne auch in Zukunft sich 
befriedigend anliessen, werde man zu Modernisiérungen 
schreiten. Der Vorsitzende bemerkt schliesslich, dass man im 
nächsten Jahre mit besseren Ergebnissen werde aufwarten 
können.
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