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Az angol bányász-sztrájk.
Lapunk előbbi számaiban megemlékeztünk az 

angolországi bányamunkások körében észlelhető 
nyugtalanságról, amelynek eredményeképen a nyugat- 
yorkshirei bányamunkások sztrájkja elkerülhetetlen
nek látszik.

A yorkshirei munkások sztrájkja szoros össze
függésben van az angol szénipar mostani helyzetével.

A hatalmas, kereken mondva 300 millió tonna 
szenet termelő angol szénbányászat is erősen meg
érzi a világháború hatását.

Az angol szén kivitele a háború miatt jelenté
kenyen megcsökkent. Bár a kivitel Franciaországba 
aránylagosan emelkedett, a tengeri szállítás bizony
talansága és a magas viteldijak miatt a szénkívitel a 
megelőző évek átlagán jóval alul maradt. Úgy, hogy 
az angol szénipar helyzete az angol értesítések sze
rint, jelenleg ki nem elégítő

A waggonhiány miatt a szénnek megfelelő 
mennyiségben való szállítása még belföldön is lehe
tetlen. A tengerpartok közelében a bányaüzemek 
termelése a háború miatt nem egészen zavartalan. 
Az erősen fölemelt viteldijak következtében a szállí
tás a bányáktól nagyon meg van nehezítve.

A tengerpart menti szállítás bizonyos mértékben 
javult azzal, hogy az internált német hajókat fogták 
be szénszállitó gőzösöknek; remény van rá, hogy 
ilyen módon még javítani fognak a szállítási nehéz
ségeken és le fogják nyomni az aránytalanul magas 
viteldijakat.

A bányák munkáshiánnyal küzdenek, ezért a 
kínálat meglehetősen lanyha. Az árak emiatt emel
kedőben vannak. Egyedül Skóciában megfelelők az 
árak és a kereslet meglehetősen élénk.

Az ország más részében a vásárlók hajlandó
ságát a magas árak és az abnormális szállítási költ
ségek kedvezőtlenül érintik. Dél-Walesben az ipari 
szín ára folytonosan emelkedőben van. Newcastle- 
bén a szállítási nehézségek állandóan tartanak. Közép- 
Angölország szénbányái még a helyi ipart sem képe
sek ellátni elegendő szénnel

Yorkshire ipara általában fűtőanyag hiányban 
szenved.

A nyugat-yorkshirei bányamunkások legnagyobb 
része a sztrájkolókhoz csatlakozott és ha az esemé
nyek szabadon fejlődnek tovább, egy hét leforgása 
alatt csaknem az összes nyugat-yorkshirei bányák 
beszüntetik a termelést.

Természetesen bennünket most jobban, közvet
lenebbül érdekelnek az angol bányászati viszonyok, 
mint békében. Az angol szénipar helyzetére jellemző,

hogy a magas vitel bér és bizonytalanság miatt már 
Olaszország sem tudja magát ellátni megfelelő 
mennyiségű angol szénnel s német szén vásárlására 
törekszik.

Az angol szénbányák munkásviszonyaira jel
lemző, hogy a bányákban dolgozó több mint egy
millió külszíni és földalatti munkás jó nyolcvan 
százaléka szervezett munkás. A munkások sztrájkjuk 
alatt a helyi és az országos pénztárból sztrájk segé
lyeket kapnak, amelyen addig húzhatják a sztrájkot, 
amíg azt a helyi vagy az országos egyesület meg
szüntetendőnek nem tartja.

A szénbánya-tulajdonosok éppen olyan jól és 
országosan vannak szervezve, mint a bányamunká
sok. A sztrájk miatt szünetelő bányát pénzzel támo
gatják, hogy a munkásokkal szemben ők győzedel
meskedhessenek.

Angliában úgy a munkásokat, mint a bánya- 
tulajdonosokat nem alaptalanul érte az a vád, hogy 
a szénárak fölhajtása céljából nem egyszer a sztrájk
hoz folyamodtak. Sőt előfordult az az eset is, hogy 
az egyik bányatulajdonos pénzzel tartotta konkur
ensének  munkásait, hogy tovább sztrájkoljanak, ő 
pedig azalatt jó üzletet csinált és elhódította ellen 
fele elől piacának nagyobb részét.

Ezek azonban a kivételesebb esetek.
Angliában a bányamunkás és munkaadója kö

zötti viszony szerződéssel van szabályozva. A szer
ződés lejártakor, ha azt idejében nem sikerül meg
újítani, rendszerint egy hónapi határidőre fölmondják 
a munkát.

A dolgokat távolról szemlélve valószínűleg ez az 
eset van most nyugat Yorkshire sok bányájánál. A 
szerződések rendszerint az év végén járnak le és a 
felmondási határidő január hó végén szokott letelni.

Angolországban, amely óriási szociális átalakulás 
előtt áll, a munka és tőke közötti harc soha nem 
volt olyan éles, mint az utóbbi években. Ezt a harcot 
még a világháború sem tudta elcsendesiteni.

Ennek az az oka, hogy az angol nép nem vesz 
részt ebben a háborúban olyan arányban, mint a 
többi hadviselő felek.

Valószínű, hogy a háború következtében elő
állott kivételes helyzetet úgy a munkások, mint a 
munkaadók ki akarják használni az uj munkaszerző
dések megállapításánál. Valószínűleg ez a yorkshirei 
sztrájk oka. Attól olyan a háború megrövidítésére 
ható nagyobb befolyást várni, mint azt egyes lapok 
mondották, teljesen téves volna.

Az angol szervezett munkásságnak az angol 
kormányra olyan hatalmas befolyása van, hogy az a 
munkásság érdekében valószínűleg közbe fog lépni
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s a munka és tőke között lévő kíméletlen harc való
színűleg el fog csendesülni a háború utánig.

Az angol bányamunkásság a mai viszonyok 
között alig hisszük, hogy hajlandó egyöntetű cselek
vésre. A dél-walesi bányák látják el az angol flottát. 
Ezek a munkások most valószínűleg jól keresnek. 
Nélkülök pedig alig lehet nagyobb akció.

A yorkshirei bányász-sztrájk lokálisan rosszab- 
bithatja a helyzetet, de annak olyan nagy jelentősé
get tulajdonítani, mint azt mi szeretnénk, a helyzet 
ismerete mellett lehetetlen.

Hogy az angol szénipar rossz helyzetének lehet 
a háborúra némi befolyása, az azonban kétségtelen, 
mert igen sok ember jóléte függ tőle. A népnek 
meg talán egy országban sincsen olyan közvetlen 
befolyása a politikára, mint Angolországban.

K HAZAI HÍREK. ^
H alálozás. Ismét eggyel szaporodott azoknak a 

hőseinknek száma, akik nemzetünk gigászi küzdel
mében életüket áldozták fel.

Igaz részvéttel közöljük, hogy Suha Bertalan 
m. kir. bányaesküdt,^ a cs. és kir. 25. gyalogezred 
4-ik zászlóaljának tart. hadnagya, Valjevó előtt, a 
Rajecz-hegyen vivott ütközetben, golyótól találva, 
30-ik évében a királyért és hazáért hősi halált halt. 
Rövid életét áldásos és közbecsiilést érdemlő mun
kában töltötte* Ebben az értékes, közhasznú munká
jában a hazai iparnak volt az elhunyt a legszebb 
reményekre jogosító zászlóvivője. Pihenjen csendesen!

Hőseink. A harctéren elestek Golgoc József (To- 
ronyán), Gruber András (Galíciában), Obvcger Gyula 
(Szerbiában) abrudbányai kincstári bányamunkások.

Megsebesültek A Rimanmrány vasmű r.-t. lucia- 
bányai üzem szolgálatában á llo tt: Szabadi Sándor ak
nász Chirovnál, Dreiszig János bin. a San folyó mellett, 
Farkas János bm. Galíciában, Hodernarszki T.más és 
Hóra János bm. Galíciában, Jamniczkó Pál bm. Torna- 
sovnál, Lrsitz Pál bm, Galíciában.

A Iíernádvölgyi m. vasipar r.-f. alsószalánki b. 
üzerno szolgálatában á llo tt: Cservenszki Antal, Szücs 
Miklós, Falatos István, Varga János, Herik János Mi
hály, Dulin Mihály, Szemán János, Szmolka Rezső, 
Brontovszki István, Panaskó András, S toki asz Fü'öp 
és Brettschneider Márton bányamunkások.

A vízaknai sóbányahivatal munkásai k özü l: Ács 
András, Bámi Lázár, Ogncr János és Sibisán Joachim.

A Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. alsósajó, 
illetve Oláhpatak-dobsinai bányamunkásai közül: 
Bcnkó György, Lux Sámuel, Bisztrán András, Kolcpár 
Ferdinánd, Maczkó János, Máté Ferenc, Szarvas 
István, Szentandrási János, Hutnik Albert, Hempel 
József, Hutnik Miksa, Liska Károly, Schmelkő József 
és Lukács András bányamunkások, Klein Hormann 
bányamérnök, Ladányi Albin petrozsényi tisztviselő, 
Kaba János és Anisch József petrozsényi Írnokok, 
Molnár Mihály petrozsényi irodaszolga orosz fogságá
ból megmenekülvén, a kárpáti harcokban megsebesült.

A Földtani Intézet 1913. évi je len tése . Lapunk 3. 
számában foglalkoztunk a Földtani Intézet 1913. évi 
jelentésének I. részével. A jelentés II. részében, 
amely 41 nyomtatott iv terjedelmű, az I. részhez 
méltó, nagyértékü tudományos anyag van össze
hordva. A hegyvidéki országos felvételekről ebben a

kötetben a következő jelentések foglaltatnak: Noszky 
J .: A Cserhát középső részének földtani viszonyai. 
Taeger H .: A tulajdonképpeni Bakony középső ré
szére vonatkozó földtani jegyzetek. Vadász M. Ele
mér: A Zengővonulat és a környező dombvidék 
földtani viszonyai. Lóczy L. ifj.: A Báni hegység 
geológiai viszonyai. Halaváts G y.: Ujegyháza 
Holczmány Oltszakadt környékének földtani alkotása.

Bányászati szakkörökben különös érdeklődésre 
tarthatnak számot bányageológiai felvételeiről közölt 
jelentések. Úgymint Rozlozsnik P . : Földtani jegyze
tek Dobsiiiáról. Pantó D. és Glück Z .: Jelentés az 
1913. évben Verespatak vidékén eszközölt bánya
felmérési és bányageológiai felvételről. Löw M. 
Bányageológiai tanulmányok Verespatak környékén.

Az agrogeológiai felvételi jelentések közül föl
említendő Ballenegger R .: Felvételi jelentése az
1913. év nyarán Liptó és Szepesmegyében végzett 
átnézete agrogeológiai felvételről és Timkó I. Fel
vételi jelentése az 1913. évről.

Az intézet kémiai laboratóriumának működéséről 
a laboratóriumi jelentések között Emszt K. tett jelen
tést. A kötet egyéb jelentései között van Xantus J .: 
Jelentés a Gyergyói havasok márvány-előfordulásai
ról. Papp K.: Jelentés az 1913. évi olaszországi 
tanulmányúiról. Koch N. és Kormos T .: A m. kir. 
Földtani Intézet részvétele az első magyar Adria- 
expedición. A kötet ezenkívül még hat horvát nyel
ven irt jelentést tartalmaz a horvátországi felvéte
lekről.

Közgyűlések, Az Észak magyarországi Egyesite tt 
Köszénbánya és Iparvállalat r  -í. február 20-án tartja 
meg a társulati irodában 33. rendes közgyűlését a kö
vetkező napirenddel 1. Az igazgatóság jelentése az
1914. évi december hó 31-én lezárt üzletévről és a 
z írszámadások előterjesztése. 2. A felügyelő-bizottság 
jelentése. 3. A zárszámadások jóváhagyása, az osita- 
Jék megállapitása s az igazgatóság és a felügyelő- 
bizottság részére adandó fel ment vény iránti határozat.
4. Az igazgatóágnak  választás utján való kiegészítése.
5. A felügyelő-bizottság megválasztása. — Az Eszter
g o m —Szászvári Kőszénbánya Részvénytársaság  feb
ruár 20-án tartja meg 17. rendes évi közgyűlését a 
következő napirenddol: 1. Az igazgatóság cs felügyelő
bizottság jelentése az 1914. évről. 2. A zárszámadások 
és mérleg előterjesztése, határozathozatal ezek és a 
tiszta nyereség hovaforditása felett. 3. Felruontvény 
megadása az igazgatóság és felügyelő-bizottság ré
szére. — Magyar Asványörlő- és Vegyészeti Gyár 
Részvénytársaság  február 16 án tartja meg rendes 
közgyűlését. Mérleg-számlája. T a r to z ik : Gyári beren
dezés 121.895 K 55 f. Pénztár 235 K 32 f. Folyószámla 
6573 K 54 f. Irodaberendezés 300 K. Fogat 700 K. 
Összesen 129.704 K 41 f. Követel: Részvénytőke 100.000 
K. Elfogadvány 5800 K. Értékcsökkenési tartalék 19.842 
K 04 f. Kétes követelések 3692 K 63 f. Egyenleg (nye
reség) 469 K 74 f. Összesen 129.704 K 41 f. Nyere
ség- és veszteség-számla. Tartozik : Általános költség- 
számla 17.136 K 66 f. Egyenleg (mint nyereség) 469 
K 74 f. Összesen 17.606 K 40 f. Követel Üzemszámla 
17.606 K 40 f. Összesen 17.606 K 40 f. Fémipari 
Tömegáru- és Szerszám gyár  .Részvénytársaság* feb
ruár 14-én tartja meg rendkívüli közgyűlését.

Ausztria széntermelése. A legújabban közzétett ada
tok szerint 1914 novemberben 11 millió raétermázsa 
(1913-ban 13*95 millió) kőszenet termeltek Ausztriá
ban. Ebből a mennyiségből 6*99 millió métermázsa az
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ostrau-karwini, 2-21 millió métermázsa a középcseh- 
országi és 889 ezer métermázsa a nyugatcsehországi 
széntorületekro esik. 1914 január 1-től november vé
géig összesen 139*36 millió métermázsa kőszenet ter
meltek a tavalyi 154,41 miilió métermázsával szembon. 
A barnaszénprodukció 1914 novemberében i7 ’98 millió 
m étermá’Sa (1013 bán 22 09 millió) volt. Ebből a brüx- 
teplitz-komotai szént rületre 12*02, a falkenau-elbogen- 
karlsbadi szénterületro 2 72, a Joebeni és fohndorfi 
területre 713*200 és a irifail-sagori szénteiület'-e 803*200 
métermázsa esik. 1914 január—novemberében összc- 
seo 219’3 millió m étornm sára rugó t Ausztria barnaszé i 
termelése a tavalyi 251-32 millió métermázsával szemben.

A petróleumipar és a háború. Az osztrák petróloum- 
ipar munkaviszonyaiban olyan változásokat idézett elő 
a háború, mint talán egyetlen más iparágban sem. A 
petróleumot jelenleg Ausztriában száz kilogramonkint
72 koronájával, sőt Magyarországon 80 koronájával 
árusítják. A petróleumkámpány java azonban már 
eltelt, a fogyasztás kezd csökkenni és ezzel alkalma
sint némi könnyebbülés áll be ennek az iparágnak 
jelenleg igen súlyos viszonyaiban is.

Közmunka ujabb fe lv éte le . A Magánmérnökök 
Országos Szövetsége február 28-án tartja közgyűlését. 
A választmány elhatározta, hogy fölterjesztést intéz 
a kormányhoz a közmunkák ujabb fölvétele tár
gyában.

Cementárak Németországban. A német épitőipaibm
— mely a háború kit rase óta a legnagyobb erőfeszí
téseket fejti ki, hogy a muuKanélküliséget lehetőleg 
enyhítse — érthető elkedvetlonkedést idéz elő a coment- 
szindikátus részéről az 1915. évre életbe léptetett ár
emelés. Ezen áremelés nem indokolható som a szén 
és olajárak, valamint általában az üzemi költségek 
emelkedésével, sem pedig azzal, hogy a cement vevők 
kártalanítsák a gyárosokat azokért az összegekért, 
amelyeket a jótékonyság céljaira áldoztak. A cement 
áremelkedése kétségtelenül bénitólag fog hatni a jövő 
tavasszal a magán építkezésre, ami jelentékeny káro
sodását jelenti sok iparágnak és egy egész társadalmi 
rétegnek olyan idíb-^n, amikor számos közmunka és 
építkezés közeledik befejezéséhez. Ez az intézkedés 
hatása egyébként nem csupín a szigorúan vett építő- 
iparban, hanem az ezzel kapcsolatos mellékiparokban, 
az építőanyagok iparában és kereskedelmében is meg 
fog nyilvánulni. Miután a hadvezetőség kénytelen nagy 
mennyiségű cementet vásárolni, a cement iparnak ugy- 
látszik nincstn szüksége arra, hogy a fentvázolt kö
rülményeket tekintetbe vo^ye Tekintettel azokra az 
általános és fontos érdekekre, ám enek itt kockán fo
rognak, a kormány kénytelen lösz a cement maximális

árainak hatósági megállapítását is megfontolás tár
gyává tenni.

Fémek és ötvözetek lefoglalása,. A hivatalos lap f. 
hó 7. száma rendelelct közöl. Az első. egyes fémek 
és ötvözetek bejelentési kötelezettségéről szól és a 
miniszterelnök ellenjegyzésével jelent meg. A második 
rendeletct a honvédelmi miniszter adta ki. Ez a szó- 
banforgó fémek és ötvözeteknek hadicélokra való 
igénybevételéről rendolkezik. Végül a harmadik ren
delet, melyet a kereskedelemügyi miniszter adott ki, 
arról szól, hogy saját üzemben való feldolgozás cél
jára v a g y  pedig eladásra milyen mennyiséget tarthat 
meg a hadicélokra igénybevett fémkészletek birtokosa.

A fémeket és ötvözetekot, melyokrői itt szó van, 
amelyek bejelentendők és hadicélokra igény be vehetők, 
következőleg sorolja fel a minisiterelnök által kibocsá
tott rondelet alumínium, autimon, ólom, eh rom és 
ferrochroni. vöröiréz, sárgaréz, molybdäti és ferro- 
molybdr nikkel és forronikkol, vörösfém, vanádium 
és feiTOvanádium, wolfram és ferrowolfram, ón és ón
ötvözetek, amennyiben özek a fémek és ötvözetek 
foldolgozatlan állapotban vannak ; a fentnevezett fémek 
és ötvözetek, érc vagy kohó féltormék, nyers öntés, 
hengerelt lap, tábla, lemez, rúd, cső, drót, ócskaanyag, 
ipari hulladék, egyéb hulladék és hamu alakjában ; a 
fentnevezett fémek egyéb ötvözetei, ócskaanyag, ipari 
hulladék, egyéb hulladék és hamu alakjában, ameny- 
nyiben nem a saját üzemben dolgoztatnak fe l , fehér 
bádoglemezek és hulladékaik.

Cégjegyzési hírek. Magyar aszfalt részvény társa* 
ság, főtelep Budapest. Weiner Sándor igazgatósági 
tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságá
nak megszűnése bejegyeztetett. — Világítási és vízmű 
részvénytársaság , főtelep Budapest. Meyners Ernő 
társasági tisztviselő cégjegyzési jogosultságának meg
szűnése bejegyeztetett — W ehs Márton kábelgyárá
nak lerakat*, főtelep Budapest. Az eddigi Weiss 
Márton kábelgyára, Kabolfabrik Martin Weiss cég
szövegeknek megszűnő se bejegyeztetett.

Hirdetés J íunyadmegyében, Sztanizsa községben 
bányászkodó János din Válet{ bányatársu at ed
digi igazgatója Zsellér Avrám sztanizsai lakosnak el
halálozása folytán felelős igazgató nélkül maradván, 
az abrudbányai kir. bányabizíosság ezen bányatársulat 
részére az általános bányatörvény 149, £-a aUpján 
igazgatóválasztás céljából 1915. évi március hó 8-ik 
napjának délelőtt 10 órájára a bányabiztosság hiva
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talos helyiségébe rendkívüli taggyűlést rendel, melyre 
a nevezett bányatársulat bejegyzett részvényeseit és 
azok esetleges jogutódait oly értesítéssel hivja meg, 
hogy az általános bányatörvény 153. §-a értelmében a 
társgyülésen mindenki csak személyesen vagy törvé
nyes meghatalmazottja által élhet a szavazás jogával, 
a távolmaradottak a megjelent társak határozataihoz 
csatlakozóknak fognak tekintetni. Továbbá Alsófehér- 
megyében, Bucsony községben, Frászen-hegyben  bá- 
nyászkodó r Szent György Csobestilor“ bányatársulat 
eddigi igazgatójának Pópa Jánosnak ismeretlen helyre 
való távozása folytán felelős igazgató nélkül marad
ván, az abrudbányai kir. bányabiztosság ezen bánya* 
társulat részére az általános bányatörvény 149. §-a 
alapján igazgatóválasztás céljából 1915. évi március 
hó 8 ik napjának délelőtt 9 órájára a bányabiztosság 
hivatalos helyiségébe rendkívüli társgyülést rendel, 
melyre a nevezett bányatársulat bejegyzett részvénye
seit és azok esetleges jogutódait oly értesítéssel hivja 
meg, hogy az általános bányatörvény 153. § a  értel
mében a társgyülésen mindenki csak személyesen vagy 
törvényes meghatalmazottja által élhet a szavazás jo 
gával, a távolmaradottak a megjelent társak határoza
taihoz csatlakozóknak fognak tekintetni, végül Alsó- 
fehérmegye, verespataki .járás, Verespatak község 
határában bányászkodó *Dregán Kluft* cégű bánya- 
társaság eddigi igazgatója özv. Ivás Istvánné veres
pataki lakos elhalálozván, a bányatársaság képviselet 
nélkül áll fenn. Ennek folytán és tekintettel az általá
nos bányatörvény 188. § a a kirendelendő közös meg
hatalmazott megválasztása céljából a folyó évi március 
hó 8-án délelőtt 11 órára az abrudbányai magyar kir. 
bányabiztosság a saját hivatalos helyiségében meg
tartandó értekezletet rendel el és ahhoz a nevese t 
bányatársaság iészbirtokosait vagy azok esetleges 
jogutódait oly hozzáadással hivja meg, hogy az érte
kezlet az osztrák általános polgári törvénykönyv 827 
és S36. § ainak a tulajdonközösségről szóló rendelke
zései szerint fog megtartatni.

X  KÜLFÖLDI HÍREK. 5?
Az amerikai acéltröszt mérlege. Az amerikai acél

tröszt most publikálta az elmúlt év utolsó negyedéről 
készült m éri egét. Az eredmény olyan gyönge, hogy 
a törzsrészvények után nem is fognak osztalékot 
fizetni. Az előző, harmadik évnegyedben lV4°/o ról 
V2%-ra szállította le a tröszt a dividendát. Az Egye- 
sült-AlIamokban nem keltett meglepetést az osztalék 
elmaradása, miután az acélművek rossz helyzete köz
tudomású volt Most azonban sokkal több dolguk van 
már a gyáraknak, úgy hogy előreláthatólag ismét 
osztalékot fog fizethetni a tröszt. Legutoljára 1904-től 
1906-ig, teljes három évig maradtak kamatozatlanok 
az acéltröszt törzsrészvényei. Öt év óta, 1909-től kezdve 
5°/o volt az osztalék.

A vasipar osztaléka. Newyorki jelentés szerint az 
United States Steel Corporation kimutatása szerint a 
bevétel az elmúlt negyedévben az üzemi költség 
levonása után 10,933.000 dollárra rúg, amig az évi 
bevétel minden költség és osztalék levonása után
71,661.000 dollárt tesz ki. A deficit 5,606,000 dollárra 
rúg. A törzsrészvényekre nem fizetnek osztalékot, az 
elsőbbségi részvényekre pedig 13A százalékot fizetnek.

Uj petróleuríivállalat Romániában. Bukaresti jelentés 
szerint „Baneasa" cég alatt uj petróleumtársaság ala
kult, amely a baneasai petróleumfinomitón kivül vétel 
utján több más Telegán és Bustenarin levő olajterűié- 
tét is megszerzett A társaság alaptőkéje 1,800.000 lei-

5 ?  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die amerikanische Kupferausfuhr nach Europa. Wie
verlautet, wurde hier die Versicherung gegeben. 
England werde die Ausfuhr von Kupfer nach Italien 
nicht behindern, vorausgesetzt, dass die Kupferladung 
durch bekannte Firmen nach italienischen Häfen auf 
italienischen Schiffen geschickt ird. Eine entspre
chende Bestimmung würde auch auf die Ausfuhr nach 
Schweden und Holland angewendet werden.

Bergbaugesellschaft „Phönix”. In der Sitzung des 
Aufsichtsrates der „Phönix“- Aktiengesellschaft für 
Bergbau und Hüttenbetrieb berichtete der Vorstand, 
dass der Geschäftsgang in Anbetracht der bestehen
den ausserordentlichen Verhältnisse als befriedigend 
zu bezeichnen ist. Die Betriebe sind zwischen 60 und 
70 Pro7ent ihrer Leistungsfähigkeit beschäftigt. In der 
letzten Zeit hat pich die Nachfrage nach Eisenerzeug
nissen gebessert Insbesondere hat sich auch die Aus
fuhr nach den ucutralen Gebieten gehoben. Im ein
zelnen wurde bemerkt, dass namentlich in Stabeison 
befriedigende Aufträge eingehen und auch die übrigen 
Abteilungen des W erkes den Umständen nach gut mit 
Aiboit versehen seien. Im verfolg der jüngst unter den 
Stabeisenwerken getroffenen Vereinbarungen fordert 
die „Phönix*-Gesellschaft für Stabeisen bei den neuen 
Abschlüssen einen Preis von durchschnittlich 112 Mark, 
we’cher Satz als wenigstens einigermasseu auskömm
lich bezeichnet wurde.

Quartalsabschluss des Stahltrusts. Der Stahltnist 
veröffentlicht seinen Ausweis und verteilt auf die 
Stammatien keine, auf die Vorzugsaktien l 3 * Prozent 
Dividende. Die Einnahmen des vierten Quartals be
tragen nach Abzug der gewöhnlichen Betriebsausgaben
10,933.000, im Oktober 5,581.000, im November 2,798.000, 
im Dezember 2,554.000, die Jahreseinnahmen 71,661.000 
Dollars. Nach Abzu* aller Unkosten und der Divi
dendenzahlung ergibt sieh ein Defizit von 5,606.000 
Dollars, das aus den unverteilten Gowinnen aus dern 
Vorjahre gedeckt wird.

Der amerikanische Eisenmarkt Vom amerikanischen 
Eisen* und Stahlmarkt wird aus Pittsburg gemeldet, 
dass das Geschäft in Giesssreieisen ruhig, doch die 
Nachfrage etwas lebhafter ist. Die Abschlüsse sind nur 
geringfügig, die Hochöfen halten im allgemeinen an 
ihren Preisen fest. Die Aufsichten fürdőn Stahlhandel 
sind günstig, wenn auch die Aufträge langsam ein
gehen. Die Waggon- und Werkzeugfabrikanten erwar
ten einen lebhaften Geschäftsgang, Baustahl und 
Schienen sind reger gefragt, obwohl die Eisenbahnen 
mit Aufträgen etwas zurückhalten, da sie das Resultat 
der kürzlich beschlossenen Ratenerhöhung abwarten 
wollen. Die Geschäftstätigkeit ist zunehmend, im allge
meinen ist der Grundton des Marktes zuversichtlich.
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