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Az óra.
Ki hitte volna, hogy állami szabályozás tárgya 

lesz még az óra is. Az óra, amely nélkül kulturember 
élni nem tud, amely kinek a zsebében, kinek a kar
ján, de mindig szem előtt, vagy kéz alatt kellett, 
hogy legyen. A parasztembernek a nap, meg a csil
lagok állása, no meg a gyomra korgása az órája, ez 
utóbbi dirigálta napi munkájának mikénti beosztását.

Az óra fontosságára tulajdonképpen a modern 
szociologia terelte a közfigyelmet. A munkásság ki- 
uzsorázásának megakadályozására időhatárokat köve
telt, előbb 12 órát, aztán 10 órát s ma általánosan 
követel 8 órai munkaidővel. A 8 órai műszak a 
munkásságnak régi követelése, hogy ugyancsak 8 óra 
jusson szórakozásra, 8  óra pihenésre a napi 24 órában.

Igen ám; de most kormányrendelet — a kivé
teles törvény alapján álló kormányrendelet — azt 
szabja meg, hogy ne 24, hanem 23 órából álljon a 
nap. Ha a kormány igy akarja, hát igy is lesz., 
Gessler azt kívánta egyszer a Schweizban, hogy 
rúdra felfűzött kalapja legyen a kormányzó.

Az a kérdés, találkozik-e a néphangulat tetszé
sével ez a merőben újszerű gondolat. Mert ez az 
órárendefet nem egyéb, mint egy gondolat: a köz
életnek á korakeléshez való szoktatása.

Tudvalevő, hogy nyáron korán kél a nap és 
későbben nyugszik, mint télen. S valahogy úgy szo
kott az emberiség, hogy egész éven át bizonyos 
régen megszabott óraközökben végezte a munkáját, 
tekintet nélkül arra, mikor kél a nap, mikor nyug
szik. A szegény iskolásgyermekeknek télen is 8 óra
kor kezdődik az iskolai tanítás s hogy csak a vá
rosi gyermekekről beszéljünk, már 7*7 órakor fel 
kell kelniök ez apróságoknak, mikor még korom
sötétség van, hogy 8-ra beérjenek az iskolába. Szü
leik még alszanak, ami bizony feltétlenül a jó ne
velés rovására megy. Ritka szülő az, aki önmaga 
előtt restelené, hogy ő még ágyban legyen, nrnor 
gyermeke hazulról már a sötétben bandukol. Jó csa
ládban a szülő együtt reggelizik gyermekével.

Begyepesedett agyú tanférfiak valami merész 
újítótok, tehát ostobának mondanák a vakmerőt, aki 
a ^  toyetelte volna, hogy a szegény gyermekek ked

véért talán tennék egy órával későbbre az iskolai 
órák kezdetét.

Viszont nyári időben, mikor a déli órákban tűr
hetetlen már a meleg, inkább végződjék egy kissé 
korábban az iskola s kezdődjék korábban. Kolozs
várott egy modern öreg egyetemi professzor, a min
dig fiatal Lukács Adolf, már évtizedek óta reggel 
7 órakor kezdi meg előadásait az egyetemen a nyári 
hónapokban. Ez a tudós professzor már évek óta 
praktizálta azt, amit most kormányrendeletekkel lép
tetnek életbe a központi hatalmak minden országá
ban : kezdődjék a nyári hónapokban egy órával ko
rábban a nap, a munka és az élet.

A józanság tört utat ezzel a rendelettel. Nem az 
ostoba megszokás rabja már az emberiség. Ha csak 
az államhivatalokat nézzük (Magyarországon 368 ezer 
az államhivatalnokok száma), ezek rendszerint 
Q órakor kerültek hivatalukba, mikor már a melegtől 
tikkadtan kezdhettek csak munkához. Világos, hogy 
erre a nagy munkástömegre csak áldás a korakelés 
és a korábbi munka. Ha a kereskedővilágot, a nagy
ipart és a bányászatot vesszük szemügyre, találunk-e 
vájjon kategóriát, amely nem-e a legnagyobb öröm
mel üdvözölné azt, hogy nyáron egy órával koráb
ban végezve munkáját, egy órával tovább örülhet a 
természetnek, mikor ez a legszebb és valóban éltető? 
A természethez való visszatérést is jelenti ez a kor
mányrendelet. Az emberiség észreveszi, hogy termé
szet van,, hogy a természet korábban ébred. Koráb
ban dalol a madár, korábban megy munkába a föld
mi vés, miért ne kezdje korábban munkáját a városi 
ember és kezdhesse korábban az a falusi ember is, 
akit a kultura bevont már a városi élet fertőző lég
körébe s ennek következtében alkalmazkodni volt 
kénytelen a mesterséges órarendhez.

Ez az uj időrendszabályozás biztató jel arra, 
hogy a hatóságoknak és hivataloknak a jövőben az 
Élet „is“ fog adni útmutatást. Ez a józan, ez az 
okos rendelet talán kiinduló pont, hogy a hivatalos 
copf, a bürokrácia engedni fog vaskalaposságából s 
beleszól az élettől elzárkózó, az életet, a közönség 
igényeit mereven megtagadó szellembe. Mindnyájunk
nak az óhaja a közérdek, amelyet éppen a bürok
rácia tagadott meg mindenkor;
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Május elsejétől október 1-ig egy órával koráb
ban kezdődik a nap. Amennyire okos ez a rendel
kezés, annyira csodálatos, hogy erre az okosságra 
csak 1916-ban tudott ráduplázni a hivatalos észjárás.

5* HAZAI HÍREK, k
Egy kitüntetés. A Hitelbank alelnökének, és ve

zérigazgatójának — igy írják a lapok — Őfelsége 
a Ferencz József-rend nagykeresztjét adományozta. 
Bizonyára a Hitelbank alelnöke és vezérigazgatója 
kapta e kitüntetést s ezzel a Hitelbankot is kitüntették, 
de szerintünk ez a magas királyi elismerés nem 
annyira a Hitelbanknak, mint inkább a személynek, 
baranyavári Ullmann Adolfnak szól. Ha történetesen 
nem Ullmann a Hitelbank alelnöke és vezérigazgátója, 
de a nagy Kornfeld elhunytával. valaki más, talán 
egy arisztokrata, avagy nem olyan valósággal praedes- 
tinalt férfiú, mint amilyen éppen Ullmann Adolf, va
jon megállotta-e volna annyira helyét, a Magyar Ál
talános Hitelbank, az állam bankárja ebben a példát
lan háborúban? Hiszen a háború kitörésekor szinte 
megállt minden szerv ebben az országban, akkora 
volt a megdöbbenés és a bizonytalanság, hogy mi 
lesz most? A Hitelbank s Ullmann Adolf nyugalma, 
hidegvére és magas pénzügyi tudása, a valódi tudás, 
mélyen szántó iníelligencia, hatalmas és tágkörü 
perspektívája volt az, amely a nagy ijedelmet eltün
tette és az egész közgazdasági életet háborús me
derbe terelte, amely mederben ha némi változásokkal, 
de nyugodtan és minden megrázkódtatás nélkül fo
lyik tovább az élet. Ullmann Adolfnak hervadhatatlan 
babérokat szerzett ez a Ijáboru. Éppen ebben a há- 
boruban tűnt ki rátermettsége. Az Irigynek is el 
kell ismernie, hogy Ullmann Adolf a valódi nagy és 
kivételes tehetségek közül való s ő az ország 
legelső bankárja s nekünk örülnünk kell, hogy az 
ország financiáinak, úgyszólván az élén egy Ullmann 
Adolf állott.

Magyar Alta»áaos Kőszén bánya részvénytársulat. A társulat 
igazgatósága április 11-én tartott ülésében megáUapitotiu a/. 
1915. üzleti év mérlegét és elhatározta, hogy a tartalékokat 
’a szokott módon bőségesen növeli, és pedig a múlt évhez 
hasonlóan az értékcsökkenési tartalékszámlát 2,500.000 koro
nával, ipari üzemeik külön értékcsökkenési tartalékát pedig
1,000.000 koronával gyarapítja. A folyó évi április hó 29-én 
megtartandó közgyűlésnek javasolni fogja a / igazgatóság, 
hogy a fenti leírások után fenmaradó 5,447.737 01 korona 
tiszta nyereségből (155.050*49 koronával több a múlt évinél) 
az általános tartalékalapra 825.000 korona (4- 25.000 korona), 
külön adományul a tisztviselők nyugdíjalapjának 75.000 ko
rona (-j- 25.000 korona), a bány atárspénztáraknak 200.000 ko
rona (-}- 40.000 korona), a munkásjóléti tartalékalapnak
200.000 korona (változatlan), a Szende Lajos-alapra 25.000 
korona, az igazgatóság és tisztviselők alapszabályszerü juta
lékára 535.18818 korona, 80.000 darab részvény 38 koronás 
osztalékára pedig 3,040.000 korona (mint tavaly» fordittassék. 
Az igazgatóság indítványozza továbbá, hogy' a háborús hely
zetre való tekintettel a fenmaradó nyereségből a háborúban 
megrokkant munkásai és az elesettek családtagjainak támo
gatására tavaly 300.000 koronával megalapított háborús segély- 
alap ismét 300.000. koronával gyarapittassék és az ezután 
fenmaradó 247.553--83 kc^rona, figyelemmel a jelenlegi valuta
viszonyokra, az elsőbbségi kölcsön szolgálatára rendelt tar
talékhoz csatoltassék, végül a múlt évről elővezetett 897.6S7‘86 
korona nyereségá thozat változatlanul az uj számlára vitessék át.

Az 1915. évi mérleg a következő adatokat tünteti f e l :'
Vagyon: Bányabirtok 12,278.154*05 K, ingatlanok, fel

szerelések és anyagok: a) telkek, épületek, gyárak, gépek

és leltárak 39,092.671*72 K, b) erdőállományok 1,296.137-32 K.
c) üzemi anya£, bányafakészletek és fogyasztási cikkek

,706 323 02 K, szén, cement, brikett- és mészkőkészletek
520.104'62 K, összesen 43,675.242*68 K, pénztárak és. érték
papírok : a) pénztári készletek 565.945 12 K, b) betétek pénz
intézeteknél 7,919.445*32 K, c) értékpapírok 6,165.03810 K,
d) Nyugatmagyarországi Kőszénbánya r.-t. részesedés
5.000.000 K, e) küldvények 101.638 04 K, f)  idegen letétek 
és óvadékok 748.20043 K, összesen 20,500.267 01 K, adósok: 
a) szén-, mész- ós cenientadósok és egyéb kíinnlcvőségek 
7,945.692 34 K, b) részesedéi vasmegyei faternielósnél 
1,188.441 *08 K, átmeneti adósok 328.459‘76 K, összesen 
9,462.59318 K, nyugdíjalap-számla 2,148.549'82 K, elsőbbségi 
kölcsön árfolyamkülönbözet-számlája 221.118*27 K, végösz- 
szeg 88,285.925 01 K.

Teher Részvénytőke 80.000 drb részvény 2(K) K-val
115.000.000 K, 4Va°/oros elsőbbségi kölcsön 9,507. 24 K, tar
talékok : értékcsökkenési tartalék 26,283.324 12 K, ipar- 
vállalataink külön értékcsökkenési tarta’éka 3,000.000 K, 
tartalékalap 6,566.200 K, tőketai talékalap 6,0ü0.000 K, kétes 
követelések tartaléka 100.000 K, tartalék az elsőbbségi köl- 
c ‘ön sz jlgáljitára 450.710*41 K, külön tartalékalap 300.000 K, 
munkásjóléti tartalék 1,200.000 K, összesen 43,900 234*53 K,

itelezők nyílt számlán 4,6J7.715*24 K, átmeneti számlák
3,247.112 93 K, háttalékos bányászbérek decemberre í*93.671\12 
K, folvétetlen kötvények ós beváltatlan kötvény szel vények 
277 502*62 K, folvétetlen osztalék 416.984 K, elsőbbségi köl- 
csöniink 191(1 február l  én esedékes függő kamatai és járu
lékai 372 905*45 K. idegen letétek és óvadékok 74S.200*43 K. 
összesen 10,084.091*79 K. nyugdíjalap 2,148.54982 K, háború» 
segélyalap 300.000 K, nyereség mint egyenleg 6,345.424*87 K. 
végösszeg 8^.285.925*01 K.

Xy ereség- és vessleségsiánda. Tartozik. Értékcsökkenési 
tartalék leírások 2,500.000 K, iparvállalataink külön érték- 
csökkenési tartalék leírása 1,0(K).ÖÖ0 K, elsőbbségi kölcsön 
kamatai és járulékai 769.321*95 K, adók. üzleti költségek és 
fizetések 1.422.260 33 K. Tiszta jövedelem : Nyereség-átliozat 
az 1914. évről 897.687*86 K, az 191-',. ér tiszta jöve
delme K. összesen 6,345.424*87 végösszeg 
12,037. 7*15 K.

Követel Nycreség-áthozat az 1914. évről 897.687*86 K, 
kamatjövedelem 894.046 55 K, az üzemek bruttó hozama 
10,245.272*74 K, végösszeg 12,037.007*15 K.

A vaspiacról. Á ném et E isenhandel A.-G. 1915. évi 
üzletéve a  vaspiacnak előnyös nlakulásáról számol be. 
Az építkezési tevékenység teljes szünetelése nagy 
csapás volt ugyan, de nyou.bau a hadiszükségletek 
kie.égitésére fordította minden figyelmét, ami nagyon 
hasznosnak mutatkozott s amit még az árak  folytonos 
em elkedése is előnyösen befolyásolt. A kiviteli tá rsa
ságok szerencsés müködéso valóságos ugrást idézett 
elő a sikerben.

Luxemburg közgazdasági állapotát a háború nem tette 
tönkre. Czt köszönheti annak, hogy a  német csapatoknak 
sima átvonulást biztosított & igy a kis semleges ország 
minden energiája ennek az brszágnaík gazdagságát gyarapí
totta. A háborít kezdetén Luxemburg vasipara is erősen 
szenvedett, hiszen ez az ország volt a nőmet hadsereg fő
felvonulási útja. De ma Luxemburg összes magas kemencéi 
üzemben vannak és különösen a külfölddel szemben vannak 
nagy szállításai. Természetesen itt sem lehet a formált vasak 
piacáról szó az építkezési ipar teljes szünetelése miatt, le g 
feljebb vastartókat szállítanak a külföldre. Az ércek ta r tó  
az u. n. lotharingiai Minette-et n^ni keresik annyira többéi 
Azzal foglalhatjuk össze Luxemburg képét, fthgy vasipara 
az első háborús hónapokkal szemben lényegesen javult, de 
éropiaca leromlott.

A cinkkohók szövetsége. Mint berlini tudósítónk 
jelenti, ez a szövetség Csak májusban fogja tartani, 
legújabb gyűlését. Sokat beszéltek áremelésről, de 
most már bizonyos, hogy ezen ülésig erről szó sem
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lesz. Hogy vájjon mi fog történői májusban, erről még 
nem alakullak ki a nézetek. Cink iránt rendkívüli a 
kereslet ma is, azonban a szindikátus nem ad ki, csak 
korlátolt tömosreket, hogy a valódi szükségnek min
denütt megfelelhessen. Ezzel eg} úttal a spekulációnak 
is nyakát szegi.

A DunagŐzhajós-Társaság igazgató-tanácsának április 
10 én tartott üiesében az igazgatóság előterjesztette 
az 1915. évi zárószámadást, amely 5,508.289-IG K érték- 
leirás (az 1914. évben 5,385.231*01 K) levonása, továbbá 
a nyugd'jaiap-rendezési külön szám lának 840 701 K-val 
(m int a múlt évben) való jav ad a lm azás, 700.000 K-nak 
hajójavitási tartalékra való felhasználása és a hajóbizto
sítási alapnak 300 000 K-val való rendkívüli javadal
m azása után 4.576.03981 K tiszta hozadékot tüntet ki 
a múlt évi 3,140.170-40 K-val szemben. A szaporodás 
tehát 1.434 863*41 K*át tesz ki.

Az 1914. évi nyereségátviM nek, azaz 1,357.155-24 
K -ának /az 1913. évben 1,337.005-30 K i hozzászámita- 
sávsl 5,932.19505 K összeredm énv mutatkozik.

Az igazgató-tanács elhatározta, hogy a f. évi m ájus 
hó 31-ére tervbe vett közgyűlésnek "javasolni lógja, 
hogy a taita lékalapnak 31Ü.20796 K-ával való aíap- 
szabályszerii javadalm azása, továbbá á c s  kir. állam- 
kincstárnak járó 894.724T8 K (a múlt évben 471.026 46K) 
szerződésszerű visszsíizetése, am elyben az 1914 évre 
járó 150.000 K összegű utánftzetés bentfoglallutik és 
az igazgatótanácsra eső G2.U4l,55 K  tantiéme levonása 
után részvényenkínt 56 K  (a múlt évben 46 K), tehát 
3,225.600 K osztalékot osszon szét és a maradékot, 
azaz 1,439.620-76 K*át uj szám lára vigye át.

A központi hatalmak petróleummal való ellátása.
Az osztrák nyersolajterm elés valószínűleg szintén ke
resztül fog menni azon a kényszer-organizáción, 
am elyen a legtöbb iparágat keresztül kellett vinni. Ez 
alapon egészen m ásképp fog alakulni a petróleum - 
ellátás kérdése, mint ahogyan eddig ment a háboru 
tartam a aiatt. Szakkörökben bíznak abban, hogy ez 
lehetővé fogja tenni, hogy nem csak a monarchia, ha
nem a szövetséges államok is zavartalanul és bősége
sen el lesznek látva petróleum mal.

Itt emlitjük meg, hogy a Deutsche Bank vezetése alatt 
áll.. Köldolaj-társa.ság 20*/o-os osztalékot fizet a tavalyi 1.7%  
helyett, m inekutána közel 2 1 millióval dotálja különböző 
alakjait. A társaság működése már csak azért is figye
lemreméltó. mert a tengeront üli behozatal egészen elm aradt 
s  igy a társaság belföldi üzemeinek erőkifejtését a m axi
mumra fokozta. Ezek az átalakítások jókora invenciókkal 
jártak, amelyeknek éitéke persze békés időkbe i nagyon 
meg fog csökkenni. Ez a társaság a háborubán az ásvány
olajprodukció terén a legelső helyre kerül s háttérije szorí
totta.az amerikai társaságokat, amelyek eddig- vezérszerepet 
vittek. Ennek a derekas m unkának világos képét a társaság  
nyereségeinek a három utolsó évről való összehasonlítása 
adja.

Tiszta nvere.. ü.ölö.íUí-i
Ebből osztalék r JőO.OOO 600.00(1 4
Osztalék 20 n o 1:2 0 o 17

S ne feledjük el. hogy ezenkívül tavaly csináltak 
építkezési tartalékalapot m illióm árkával, alkalmazottak 
m unkásoknak egymilliós segélyalapot létesítettek, másféle 
alapokat kb. 21'* millióval dotáltak. Es azt se. hogy 1!>14 és 
1915-ben teljes, vagyis ;>0'75 millió m árka alaptőke 
űzették az osztalékot, m ig 1913-ban csak milli 
fizettek 17 o-ot s 10 millió után 8V20/c-ot.

Kábelgyár részvénytársaság. A Kábelgyár részvénytársaság 
április 'JS-án Pozsonyban, a gyár épületében tartja i l .  rendé 
közgyűlését a következő napirenddel 1. Az igazgatóság 
lentése a lefolyt 1915-iki üzletéiről. 2. A felügyelő bizottság 
jelentése. A zárszámadások felülvizsgálása, a m érleg m eg
állapítása és határozathozatal az igazgatóságnak a tiszta 
íeség felosztása iránti indítványa felett. 4. Az igazgató 
és felügyelő-bizottságnak adandó fehmmtvény. ő. A fő
bizottság választása.

Aranytermelés Erdélyben. A Uarkort-féle bánya- 
tá rsaság  erdélyi aranybányáinak  termelése az elmúlt 
március hónapban 108.Í.1 kilogramm volt, mig tav'aly 
m árciusban 127.3 kilogramm aranyat vitt ki a német 
társasaj- Erdélyből. 1915 júliusától 980,733 (tavaly
1,185.823) gram m volt a termeles.

Az amerikai vas és acélpiacról kábelsürgüny szá 10I 
be. Az üzemben le vő m agas kem encék száma táv ly 
ilyenkor 191 volt s most 317. Kyorsvas-term cles meuy- 
nyísége m árciusban 3.338.000 t. voh, mig tavaly m árcius
ban csak 2,600.000. F ebruárral szem ben 14 millió 
tonnányi az emelkedés. A napi term elés nem kevesebb 
mint 109.000 tonna. Az acéltröszt a sinekárát a j =vő év 
május elsőjéig nem fogja emelni, do csak azoknál a 
gyáraknál, am elyek már foglalkoztatva vannak ezen  
term inusig. Más szóval, a sinárak em elkedése kuszü ön 
van s m ár is beszélnek arról, hogy e/.t a ferrom angán- 
árak  em elkedése és a m agasabb m unkabérek okozzák. 
A különféle vasutak a már általunk m egirt m ennyisé
geken kivid újabban 160.000 tonna sin t rendeltek 
s ujabb 300.000 tonna sin rendelése van küszöbön.

A kálibányák helyzete. A m űtrágyagyárak  erős 
em elkedése term észetesen m egjavította a kálibányászat 
helyzetét is. Mint berlini tudósítónk jelenti, a legutolsó 
birodalmi tanácsi ülésen rendeletet bocsátottak ki. 
amely szerint a káliárak egyelőre meg m aradnak. Ez 
nem jelenti azt, hogy a hatalm as káli-kivitel ugyan
azon árakat tartsa. Más szóval, a ném et kalibánj ászát 
a külfölddel fizetteti meg a háborús konjunktura-okozta 
termelési többletet.

Az Alpesi bánya közgyűlése. Az Alpesi vasipari 
vállalat április 4-én tarto tt közgyűlésén elfogadták az 
igazgatóság javaslatát, amely szerint a  193 millió 
korona tiszia nyereségből 42 korona osztalékot fognak

ÍFELTEN ÉS GUILLEAUME1 kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság1 BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágítási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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fizetni. Tavaly csupán 22 koronát kaptak a részvé
nyesek. Az igazgatóság jelentése szerint a vállalat 
hónapokra bőven el van latva m unkával és teljesítő 
képességének teljes kihasználásával sem tud a  tömege^ 
m egrendelésnek eleget tenni.

Nagybrítannia külkereskedelme. A folyó év februárjában 
7 millió sterling- volt a behozatal Angliában, mig ezidőben 
i) millió sterling értéküt vittek ki. Ha általában meg akar

juk figyelni Angliának külkereskedelmét a háború kezdeté
től számítva, nagyon érdekes számokat kapunk. Erről ad 
világot az alábbi összeállítás, de meg kell jegyezni, hogy a 
februári hónapok annyiban eltérők egymástól, hogy az 
időiben egy nappal tovább tartott.

Bevitel K iv ite l
1914 1000 L .-S tc ilin g 1000 L .-S t« rJin ff

Augusztus 13.614 — 19.899
Szeptember — 16.304 — 15.751
Október — 20.171 — 18.021
November 12.480 2(?.150
December 3.560 — 17.000

1915
Január 604 — 19 05.
Február +  3.315 15.085
Március +  864 — 14 342
Április -f- 12. ol 7.830
Május +  12,573 8.560
Junius +  17.836 6.339
Julius +  16.172 9.684
Augusztus +  27.154 - f  8.227
Szeptember +  25.007 - f  5.634
Október -j- 16.243 +  3.369
November +  16.129 +  11.037
December +  3.621 +  668

1916
Január +  7.701 +  8.509
Fi'bruár +  2.147 +  10.159

A vaskartel megszűnése. A háborús konjunktúra a vas
iparban megint a szabad versenynek kedvez. Annyira el 
vannak halmozva háborús megrendeléssel az egyes müvek, 
hogy nincs értelme az eladás eddigi korlátozásának akár 
m ennyiség, akár ár tekintetében. A kartel egyes tagjai tehát 
legjobbnak látták szabadkezet adni egymásnak, azaz felfüg
geszteni a kartel-kényszert ez év végéig. Az bizonyos, hogy 
a háború elmúltával a kartel működése ismét megkezdődik.

A vas maximális ára. Angolországban rákerült a sor a 
legfontosabb iparágak nyersanyagának, a vasnak árszabá
lyozására is. Londonból jelentik: A hematit-nyersvas árát 
junius 30-ig terjedő érvénnyel a következőképpen maximál* 
ták: A nyugati partvidékre 67/6,, keleti partvidékre 62/6, 
Skóciában 7/0, W alesben 62/6, klevlandi vegyes vas 42/6, a 
skót öntött vas 114. 0 shilling.

A kasza-árak emelkedése. Ú gy értesülünk, hogy a 
kaszagyárak  az önköltségek és nyersanyagok  folytonos 
em elkedése folytán em elni fogják az árakat, u ey , 
hogy az eddigi drágább árak  15—20%  al fognak em el
kedni. A gyárak  erősen vannak foglalkoztatva és sem 
leges állam okba is nagyon erős az igénybevételük.

Nagy vasipari fazió. Már jeleztük, hogy a prágai vasmű 
az Alpesi bányatársasággal egyesülni lüván. A két társaság 
igazgató-tanácsa már régen elhatározta, hogy egy prágai vas- 
ipar-részvényért 3 7 alpesi részvényt adnak cserébe, miért is  
az Alpesi bányatársaság alaptőkéjét, amely jelenleg 860.000 
darab 200 koronás névértékű részvény révén 72 millió koro
nára rúg, 266.000 darab uj részvény kibocsátásával 125*28 
millióra növelnék. Az uj részvényeket a prágai vasmütársa- 
ságnak 72.000 darab 500 koronás névértékű részvényért 3 7 
kulcs szerint adnák cserébe. A tranzakciót némileg megköny- 
nyithetné, hogy a prágai vasműnek már is  50.000 darab Alpesi 
bánya-részvény van tárcájában, meri ennyi uj részvénnyel 
kevesebbet kellene kibocsátani.
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Die Goldausbeute der Rudaer Gesellschaft. Bei den
Harfaortschen Bergw erken ging, wie uns aus Berlin 
gem eldet wird, die G oldausbeute in S iebenbürgen im 
März auf 108.974 Gramm gegen 127.329 Gramm im Vor
j a h r  und seit Ju li 1915 auf 980.733 (im Vorjahre
1,185.823) Gramm zurück.

Deutscher Eisenhandel A.-G. Nach dem G eschäftsbe
richte für 1915 hat die Kisen mark ti a >>e eine günstige 
V eiänderuntr erfahren. Zwar ist die la tia k é it  des E isen
handels für F riedensbedarf bei dem völligen D arnieder
liegen der B autätigkeit in enge Grenzen gebannt, indes 
hat doch die U mstellung und A npassung aller Betriebe 
auf K riegsbedarf bewirkt, das«» säm tliche weiter verarbei
tenden Betriebe in vollem G ange und zu lohnenden 
Preisen beschäftigt sind. Die A ufw ärtsbew egung der 
P reise machte weitere Fortschritte. G anz besonders im 
A usfuhrm arkt h a t sie, angereg t durch A usfuhrvereini
gungen, einen sprunghaften C harakter angenom m en, 
der naturgem äss nicht ohne Einfluss au f die P reisen t
wicklung des Iolandsm arkts geblieben ist.

Die hohen Kohknpreise in SüdfraAKreiob. Dass die englische 
Kohle in Südfrankrcich einen ausserordentlichen Preis erreicht 
hat, geht hervor aus einem Ariikéi der Petite Gironde. Ab 
Glasgow kostete die Kohle vor dem Kriege etwa 1'» Fr.. dio 
Fracht nach Bordeaux belief sich auf etwa <> Fr. Die Fracht 
kostet jetzt allein 6 0- 02 Fr. Dazu kommt der ungünstige 
Wechselkurs. Insgesamt ergeben sich auf die Tonne 7:'. 7* Fr. 
Aufschlag obne den Preis der Kohle selbst. Dioser ist auf
32 Fr. gestiegen. Der Gesamtpreis ist demgemäss höher als 
100 Fr. Zwischen den teueren englischen und den billigeren 
einheimischen Kohlen sollte auf gesetzlichem Wege ein Aus
gleich geschaffen werden, aber ohne genügenden K -l-Isr. 
Um eine Preisermässigung zu bewirken, ist man jetzt uaz*.'. 
übergegangen, die für Südfraokreich bestimmte Kohle auf 
der Eisenbahn zu befördern. Die Tonne Kohle auf dem Land
wege stellt sich um 43 Shillings billiger als auf dem Seeweg. 
Aber der fühlbare Warenmangel der französischen Kisen- 
bahnen steht einer allgemeinen Anwendung dieses Transport
mittels entgegen.

Erhöhuog der Eisenpn ise ffir Sensen. Wie man uns berichtet, 
haben die Sensenfabrikanten im Hinblick auf die fortgesetzt«-' 
Steigerung der Selbstkosten, namentlich der Rohmaterialien, 
eine weitere Erhöhung der Preise in  der Form eintreten la$s< 
dass der bisherige Teuerungsaufschlag um l r> bis 20 
erhöht wird. Die Fabriken sind sehr stark, namentlich 
für die Ausfuhr in das neutrale Ausland, beschäftigt.

Dräger-Hefte Nr. 43—44. Periodische Mitteilungen, 
des D rägerw erks in Lübeck. Jan u a r F eb ruar 1916. — 
Die uns vorliegende A usgabe der Zeitschrift beschäf
tig t sich vor allem mit den inneren W ohlfahrtseinrich
tungen des W erkes, nimmt aber auch S tellung zum 
Kampfe gegen das Frem dw ort und zu r F rauenarbeit 
in  der K riegszeit. Die Zeitschrift kann durch jede 
Postanstalt und durch den Buchhandel bezogen w erden.

Änyesborsai drótkötélpályánkhoz

üzemi f e lv ig y á z ó t  k e resü n k .
Pályázók képesítési és szolgálati bizonyítványokkal 
felszerelt folyamodványaikat fizetési igények megjelö
lésével mielőbb alulírott társasághoz nyújtsák be.

Felsfimagyarországí bánya- és tuM -r.-t.
B udapesti V., M érleg-utca 3. szám .
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