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Szénbányák a sarkvidéken.
Az álmok álma kezd megvalósulni, mikor 

i levelezőnk itt következő tudósítását olvassuk
S zénbányák  a Sp itzbergákon. E gy  Angell 

Thyss norvég m érnök újólag fölkereste a gaz
dag szénbányákat, molyok az arktikus zóná
kon elterülő Spitzbergákon vannak. Ezeket a 
szénbányákat egy  norvég konzorcium 7 ’ 2 
millió koronáért vette meg. E. szindikátus 
alaptőkéjét Ö millióban állapította mog s ezzol 
a.széab&iíyáivat a  legjobb és legterjedolmesebb 
területeket biztosította m agának a Spitzbergá- 
kön. A legjelentékenyebb területek Eisfjordtól 
egészen Storffjordig, vagyis a sziget legdélibb 
csúcsáig terjednek. Egyelőre az eisfjordi te 
rület kiműveléséhez kezdőnek. E gy ezor mé
teres sziklafensik hatalm as jégm ezőkkel van 
fedve, viszont a koleti részeken az úszó jég  
és az éözaksarki. á r  minden racionális üzemet 
óa behajózást lehetetlenné tesz. E b. 2500 millió 
to n n a .szénről van itt s s j ó , am elyet az am erikai 
tá rsaság  mellett m öst ez  a  norvég -syndikátus 
akar kitermelni. A szén analízise igen-igen 
kedvező. 3 7 percent hamu, 0'7 percent kén 
tartalom mellett 8 ezer kalóriás hőértéke van. 
Az Aretic f-oal Co, amely 1 millió dollárral 
kezdte meg üzemét, 1911-től már 200 ezer 
tonnát szállított el, amiből 43 ezor tonna az 
utolsó évro esik. A mostani szállítási viszo
nyok között egy gőzös 2200 tonnát 24 óra 
alatt hajózhat be és igy évi 70 ezor tonnára 
emelhető a termelés. A norvég társaság , amely 
most kezdi üzemét, 20 ezor tonnával kezdi 
űzőmét. E, végből m eghosszabbítják az erő
átviteli telepeket, ujabb kikötőket és vasutakat 
építenek. Á llítólag rövidesen 250 ezer tonnára 
akarják  emelni az évi term elést és lassanként 
persze mindig fokozatosan emelni.

Hogy a Spitzbergákon szenet termeljenek, ez 
án niég egy évtizeddel ezelőtt a legvakmerőbb fan- 
áziák országába tartozott volna. Majdnem az örök 

jég Ilonában, amelyet már az emberi kulturára telje
sen értéktelen területnek ismertek fel, ahol örökös 
jéggel fedett fensikok vannak, e fensikok alatt a leg
nagyobb liőeröt képviselő, a cardiffi szenet fütőérték- 
ben felülmúló hőértéket hoznak napvilágra.

A Spitzbergákon 8 ezer kalóriás szenet termel
nek, amelynek kéntartalma piajdnem semmi, tehát 
ideális fűtőanyag. Persze amerikaiaké a vakmerő 
kezdeményezés, höl is akadt volna európai, aki a 
sarkvidéken keres meleget? Ilyenre csak egy őriilt 
amerikai képes és az őrült amerikai mindjárt meg

csinálja az Arctic Coal Co, másszóval a Sarkvidéki 
Szcn Társaságot *s mindjárt kidob pár ezer tonnát, 
öt év alatt 200 ezer tonnát, vagyis évenként átlag 
40 ezer tonnát, ami szegényes magyar nyelvünkön

400 ezer ínm-át jelent.
Szerény kezdet ugyan az amerikai styl üst véve 

számba, de az idea vakmerősége mellett eltörpülnek 
a számok. Az első kapavágást kellett csak megtenni. 
Megmutatni az emberiségnek, hogy lehet dacolni az 
idővel, a klimatikus viszonyokkal, hogy az emberi 
ész képes legyőzni minden néven nevezendő akadályt.

A vakmerő kezdés sikerült és Norvégia nyomába 
lép az amerikai kezdeményezésnek. Nem kisebb 
bányaterületet, mint 2500 millió tonna szenet von 
csákány alá, hogy a norvég széniparnak a Spitzber- 
gákról nyisson hallatlan lendületet.

*
Amikor az ember ilyen híreket olvas, amelyek 

nem ábrándok, hanem tényleges valóság, némi el- 
szomorodással látja a hazai bányászati viszonyokat.

Igaz,, vannak — szerencsénkre — erőteljes és 
impozánsan fejlődő szénbányavállalataink. De ha- 
nyan ? S vájjon azon egy kezünkön megszámlál
ható virágzó szénbányavállalatunk nyomán nem kelet
kezhettek volna más ujabb szénbányák?... Talán nincs 
Magyarországon több szén, mint amelyek feltárva és 
művelés alatt vannak, avagy hiányzik a fogyasztó piac?

Van rengeteg szénterület és van fogyasztó is 
elég. Ez utóbbit könnyebb bizonyítani, mert a be
hozatali statisztika száraz számadatokkal tanúsítja, 
hogy 30 millió mm. külföldi szenet — már csak a 
krónikus vaggonhiány megszüntetése okából is 
bölcs dolog lenne hazai szénnel felcserélni.

Azonban Magyarországon uj szénbányát nyitni 
legalább eddig képtelenség'volt. A magyar pénzinté
zetekben, amelyek egyes-egyedül rendelkeznek ebben 
az országban pénzzel, (szénbányászathoz szükséges 
nagytőkét értünk pénz alatt) hiába keresnénk spitz- 
bergai szellemet. Az első kapavágást ezek nem fog
ják megcsinálni a hazai szénmizériák megszüntetése 
irányában. De ha egyszer divatba jönne a szén- 
b'nyaalapitás, akkor bezzeg tülekedés fog keletkezni 
közöltük. És akkor lesz még csak igazan Magyar- 
országon virágzó szénpiac.
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^  HAZAI HÍREK. ^
A főváros árdrágító javaslattal fordul a közön

séghez és pedig úgy a villamos, mint a gázfogyasz
tás tekintetében. Annak felismerése vezeti ebben a 
célzatában, hogy a szén drágább és nehezebben be
szerezhető. Amig a villamos üzeménél egyszerűen a 
drágasággal okolja meg szándékát, a gázüzemnél 
már úgy jár el, mint a többi árdrágító, meglobog
tatja a főváros közönsége felett a legnagyobb bajok 
veszedelmét, kijelentvén, hogy sötétben marad a fő
város, ha nem emeli a gáz egységárait. E kettő kö
zött ugyan nincs összefüggés, mert av főváros drá
gábban is vehet szenet és akkor mindjárt nem marad 
sötétben. Azonban az amúgy is megnyomorított kö
zönséget még jobban megterhelni nem tartjuk indo
koltnak ; a főváros vezetősége egy erkölcsi testület 
élén áll és nemcsak a zseb érdekét néző magán
üzem. Szerencse, hogy a gázgyárak nem veszteséges 
üzemek, a főváros elégedjék meg egyszerűen keve
sebb haszonnal. Gondolják csak meg a főváros 
intézőkörei, hogy annak idején a gázgyárak megvál
tását az'zal indokolták, hogy olcsóbbá teszik a gáz- 
fogyasztást és törlik a közönségre súlyos terhet és 
igazságtalanságot jelentő gázóra-használati dijat, ame
lyet minden fővárosi lakos minden egyes lakásváltoz
tatása idejében újra és újra megfizet. E két Ígéret 
közül — noha a főváros gázüzeme nyereséges válla
lat — egyiket se váltották be s igy azt az aggályt 
keltik, hogy a községesitő politika nem annyira a 
főváros közönsége iránti mély belátáson alapuló 
szociális politika kifolyása, mint inkább a súlyos 
deficitek eltüntetésére alkalmas eszköz, amely 
addig nem szolgálhatja a közönség érdekét, 
amelyért létesítették; amíg a főváros deficittel dolgo
zik, ez pedig még, sokáig igy lesz. Igaz agyán, hogy 
az állandó vaggónhiány a szénfelhozatalt nagyon 
korlátozta és e tekintetben a magyar fővárost nem 
favorizálták úgy, mint az osztrákot. De ettől eltekintve 
ezen az állapoton lehet segíteni és bízvást elég volt 
a gázgyárak zárszámadásában előadott súlyos vád 
arra, hogy a kormány a szénfelhozatalt megkönnyítse. 
Ezen tehát túl vagyunk. Azonban gáz-árak, meg vil
lamos fogyasztás egységárainak emeléséről szó sem 
lehet. Erről a főváros vezetőségének l£ kell mondania. 
Itt közöljük különben az elektromos müvek zárszám
adásának néhány adatát, amely önmagában nyílt 
ellenmondást tartalmaz az áremelési szándékokkal 
szemben.

Az elektrom os miiv^k bevétele egyébként az el- 
m ú lt'év i óyereségáthózat nélkül 8,279.989 Jíorona 31 
fillér volt. Az üzemi és középponti kiadás összege 
3,473.369 korona volt, a  nyers felesleg tehát 4,800.620 
korona. Az elektrom os mü e nyers  feleslegből a  követ
kező kiadásokat fed ez te : .  az utcai kőolaj világítás és 
elektrom os világítás költsége 327.299 korona 29 fillér, 
a  tisztviselők nyugdíjalapjának első döt&ciója 100 000 
korona, a  m unkások nyugbéralapjának első dotációja
100.000 korona, értékcsökkenés alapja 1,103.100 ko 
rong 30 fillér, a befektetés tőke- és kam attörlesztése 
é s  előlegm egtérités 2,037.510 korona 76 fillér. Az 
ezek u tán  rendelkezésre 'álló üzleti felesleg 1,138 709 
k o rin a  86 fillér. Az igazgatóság azt javasolja, hogy 
az értékcsökkenés alapjából 300.000 koronát fordít
s a to k  & kéleüfüldi telep szám ára engedelm ezett
15.000 Jóerős- kibővítéssel kapcsolatos különféle mun
kára, a z  üzleti: feleslegből pedig, am ely a  múlt évi 
nyereség-áthozattal együtt 1,168.727 korona 21 fillért 
tesäf ki, 1,100-000 koronát fizessenek be a községi 
alapba, á  tisztviselők renum erációjára és ju talm akra az 
‘<^j£&nyzott 94 000, koronán félül további 20 000 korona

*1 a m arádékot, azaz 48.727 koro

nát vigyenek át az 1916. évre. Az idei szolgáltatás 
összego 365.672 koronával nagyobb az előirányzott 
összegnél. A mii világítás céljára 12,233.000, ipari célra 
pedig 14,103.000 kilovattőrát szolgáltatott. A fogyasztók 
száma 36.750 volt, ami 11.3 százalékos növokedést jelent. 
A kábelhálózat hossza 453 kilométer, a  bekapcsolt 
világitó. egyen érték  500.500 darab 50 vattos lám pa 
(10.73 százalékos növekedés) s a bekapcsolt motorok 
teljesítő képessége 13.600 lóerő (40 százalékos növe
kedés). A fogyasztók szám a 1913 óta 23 százalékkal 
növekedett.

A réz mennyisége. Londoni jolontéSok szerint a 
H enry Mcrton & Co. Etd. londoni cég bocsátja küzre 
heti kim utatását a füldkoroUség rézm eunyiségéről. 
E szerin t oz a rézm ennyiség 20 ezer tonnát te tt ki az 
utolsó héten, am elyből Anglia és F ranciaországra 7 ezer 
tonna esnék. Chiléből közel 3 -ezer tonnát, Ausztriából 
5300 tonnát szállítottak ol. B izonyára nem hozzánk.

Az ipar fejlődése hazánkban Ausztriához viszonyítva. Az o r
szágos Iparegycsíilet összeállítása szerint 1010-ben lOUO-huz 
képest az iparos keresők szám a nagyobbodott:

Ipurc..

Vas és fém 
Gépgyártás
Kő, föld, a^yag és üveg 
Vegyészeti ipar 
Az összes iparban

240  
54 tí 
7418 
l.S-7 
25-3 o0

Ez  az aránylag Magyarországra előnyösnek látszó fej
lődés eltörpül, ha a tényleges számokat helyezzük egymás
sal szembe. Szaporodott a kereső iparosok száma lOlU-bcit 
1900-lioz képest

Iparcsoport,! ': A u .r /lr iíi

Vas és fém t>7.2 7
Gépgyártás H0.325
Kő, föld, agyag és üvog 123.080 22.111)
Vegyészeti ipar 8.825 0.5(31
Az összes iparban 745.550 383.2C7

A kő-, fold- és agyagipar ;soportja magában foglalja 
a poroellánipart, az üvegipart, a tűzálló agyagáruk gyártását 
ós más értékesebi.) cikkeket, nagyobb munkabéreket produ
káló iparágakat, amelyek Ausztriában sokkal jobban fejlőd
tek, mint nálunk, ahol ebben az iparcsoportban az épület- 
tégla gyártása, cement termelése és más hasonló primitívebb 
iparok szerepelnek nagyobb arányban:

Hadinyereség. A robbanóanyag gyáraknak ugyan
csak beütött a háború. Éppen az Ő szerükre van a 
legnagyobb szükség a hadviselésben, bizony nem 
panaszkodhatnak rpssz üzletmenet miatt. P. o. a 
Glückauf-hamburgi robbanóanyag gyár, amely foly
ton veszteséggel dolgozott és két részvényből egyet 
csinált, már" 1914-ben egyszerre 200 ezer márkát 
nyert és pedig tisztán, ami által a reprodukált alap
tőkéből 40(l/o-os osztalékot fizetett. Már 1915-ben 
lV s  millió márka tiszta nyereséggel dolgozott és meg
ötszörözte a leszállított régi alaptőkét. De még ennél 
is több a nyereség, mert időközben a régi alaptőkét 
állították vissza és a ' boldog részvényesek minden 
részvényükre ráadásul ingyen égy uj részvényt kap
tak és szerencséjük annál nagyobb, mert a mai vi
szonyok között minden ilyen részvény nagy árfolyam
mal bir.

Uj benzol-gyár. A niorvaországi ltosehitz i Bánya- 
tá rsaság  B rünn mellett uj benzol-gyárat épit és em el
lett átépíteni készül am raoniák-gyárát is. A berendezé
seket az utóbbihoz a H enrik Koppel esseni cég fogja 
szállítani. Ennek a cégnek ugyanis egy uj, ró la elne
vezett berendezése van  am móniák gyártására.

A Steg, közgyűlése., A Szabadalmazott Osztrák-Magyar 
Állam vas u t-T ársaság a napokban, tartott közgyűlése az idei 
osztalékát rész vény enkínt 37- frankban állapította meg, mi



nek folytán az 1916. évi Julius elsején esedékes részvény- 
szelvény után még 24-; l'rank kerül kifizetésre. A bevallás 
koruiiaérlékben történik állami aranyköJosönre megállapított 
átszámítási árfolyam : 100 frank — ÍOU HO korona alapján. 
Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy 750.000 koronát ad 
a társasági lársládák részére rendkívüli segélyként és az 
egyél) alapszabályszerü javadalmazások után fenmaradó
4,812., IST korona 84 Iliiért uj számlára vezetik elő. A 37 frankos 
osztalék a múlt évinél ;» frankkal magasabb és az emlitott 
átszámítási árfolyam lekintelbovétolével 3 7 ÍH1/* franknak 
felel meg. A tiszta jövedelem, amely a nyeroségelövitol be
számításával 245)2 millió koronát tesz ki, a múlt évivői 
szemben ‘J'oS millió korona emelkedést mutat. Ezen növeke
déshez az osztrák vállalatok egy millió koronával, a magyar- 
országi vállalatok 1*49 millió koronával járullak hozzá. 
A magyar müvekre vonatkozólag megamliti a jelentés, hogy 
a hadianyag/ előállításával foglalkoztatott műholyek az egész 
éven át, az acél-liengermüvok és öntödék azonban csak az 
év második fölében voltak teljes üzemben. A bányaüzemek
ben a munkáshiány és . a forgalmi nehézségek erősen érez
tették hatásukat. A hadvezetőség megbízása alapján a tár
saság üzembe helyezte a szerbiai maidan-peki réz- és kén- 
kovandbányákat és aránylag rövid idő alatt sikerült 
szállításokat megindítania.

Az amerikai vas. Az Iron A ge  írja, hogy az am e
rikai vözető vasmüvek term ékeiket úgyszólván előro 
értékesítik, ( ’sak sínekben vannak nagyobb megrendo- 
Jesok, ellonben egyéb ujabb m egrendelések elm aradtak. 
Ennek oka nem annyira  a szükséglet kevesbedésében 
van, mint inkább abban, hogy úgyis megszokták, 
hogy a  vasm űvek visszautasítanak minden rendelést. 
A múlt hat héten a jövő évre szóló sinm egrendelések 
m ennyiségre kerek  800 ezer tonnát tett ki. Ebből é rt
hető, hogy m iért csikart ki egy vasmű 9, ezer tonna 
acélsínre még további 5 dollár felárat. Á ltalában el 
lohet mondani, hogy az am erikai piac szaturálva van 
m egrendelésekkel és semmiféle ujabb m egrendelést 
nem honorál.

k  Sotvay-l&Uvek magyar gyárainak részvénytársasága, 
a fce ty á  Bitáda- é s  a klórmész eiő&llitása terén a fogyasztás 
rajonírozását élvezi, legutóbbi mérlegét 702.083 korona tiszta 
nyereséggel zárta. Mérlegében a torda-mavosujvári földgáz
vezeték 632.857 koronával, a torda-sármási vezetéknek a vál
lalatra eső részlete pedig 1,181,422 koronával szerepel. A vál
lalat nyersanyagának és tormékeinek készlete 2,354.304 ko
ronával, adósainak számlája pedig» H78.1(>4 koronával van 
feltüntetve.

A Prager Eisen osztaléka. A Prágai Vasipari rész- 
Vé?yt&rsaság üzletéve éppen úgy, mint a Rimamu- 
íá^yifiál, június 30 án zárul és rendesen ősszel tatják 

A közgyűlést. Az igazgatóság negyedévenkint 
saö&ötö beaáámolm az üzleti eredm ényekről, amely a 
háborús? konjunktúrák révén ezidén fényesek. Az osz
trák  pénzügyi körökben biztosan szám ítanak a 200 ko 
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ronás dividondára, szla-
lókkal szembőli.

A Felsömagyarorszayi Bányamű m ikéül értesülünk
— H cvesy  Ödön dr.-t igazgatói mínőségébon megerő
sítette és úgy noki, mint M iklós  Á rpád aligazgatónak, 
továbbá F ackh  József és W ayand  A ntal árs. tisztvi
selőknek cégjegyzési jogosultságot adott.

A porosz szenek kátránytartalma. Némotol-szágban n 
kőszenot száraz destiláció utján is szokták kivonni, 
azonban a kátrány m ennyiségeknek m egállapítása tulaj- 
donképen mégse történt. Mint berlini lovolozőnk irja, 
ujabban két szakem ber, S im m ersbach és 7Acm szentol
tók m agukat e kérdésnok. V izsgálatuk tárgyával Rajna- 
wostfaliai, alsó-sziléziai és S aar vidéki szeneket toltok 
cs m egállapították, hogy a kátrányképződés már ;Jf<0 
fok celsiusnál mogkezdődiít, 450—500 közölt (a sziléziai
nál 50 fokkal alacsonyabban) éri el maximumát és
000 foknál teljeson megszűnik a kátrányképződés.

Magyar só Szerbiában. í gy értesülünk, hogy a szerbiai 
katonai kormányzat sómonnpóliuniot létesített, amely rende
letét a napokban adták ki. A rendelet főbb rendelkezése a 
következő A katonai kormányzatot illeti meg az összu. 
só-fajták kizárólagos beszerző- és behozatali joga. A só- 
monopóliumot a Magyar Bank és Koresk. r.-t.-nak ongedték 
át, eszerint a kicsinybtui árusítás az egész megszállóit te 
leien szabad marad. A só nagybani árát a kővetkezőképpen 
állapították meg Kősó 40 korona, tört só 41 korona 20 fillér, 
linóm asztali só 41 korona 50 fillér métermázsánkint. A kis 
árusításnál az ár 10—lő  sz'zalékkal drágább. A kisárusiló 
feltűnő helyen kifüggeszteni tartozik a sóárakat, valamint a 
kis közös eimer mellett. Só-nagyraktárak a következő váro
sokban lesznek Szabács, Valjevó, Ivruseváe, (ior-Milanovac. 
lízsice, tízendrő, Jagodina, Kraljevó, Kragujevác, Palánka, 
Csacsak és Arangyelovác.

Ehelyütt említjük meg, hogy a bulgáriai piacok viszont 
a német sókereskedelmet akarják lefoglalni. Bulgáriában 
ugyanis évonkint 27—28 :zer tunna kősót és' hal-hélezi: 
tonna tengerisót vittek be. A kősói háromnegyedrészben 
Hománia és egynegyedrészben Magyarország és Auszlri; 
impoitálta. A. legutóbbi statisztika szerint Románia 1912-buu 
766,758 frank értékű sót,vitt Bulgáriába. A tengerisói jórész
ben Törökország szállította. .Vémetországban most kísérlet 
történik arra nézve, hogy a bolg;- sószükségletel a Duna 
viziutjának felhasználásával a német kereskedelem lássa el.

Az osztrák szénipar szintén erősen foglalkoztatva 
van. Az osztrau-karw ini szénpiac összes bányái teljes 
m értékben foglalkoztatva cs nem képes kielégíteni a 
keresletet. Az elszállítás is rendesen történik és mint 
nekünk irják, m unkáshiányról sou> panaszkodhatnak. 
Ami a kokszol illeti, minden igényt teljes m értékben 
ki tudnak olégiteni, mo t az njabb berendezések a te r
melést emelték. A szénárakat április 15-től az osztrák 
közm unkaügyi m inisztérium hozzájárulásával tonnánként
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1 koronával emelték. A bányák nagym ennyiségű élelmi 
szereket vásároltak össze és ezeket a mai árakhoz vi- 
gzonnyitva szinte potomáron adják m unkásaiknak. Ez 
is egyik  indoka volt az egyik árem elésnek.

FénrekviráláS. A fémközpont műszaki osztálya közli 
velünk a kormány..legújabb' rend<-lctcinek összefoglalását. 
K. szerint minden fémanyag és fémtárgy megőrzendő mind- 
addig4 mig beszolgáltatásuk el fog rendeltetni. A rendelotek 
nemcsak ingó fémtárgyakra vonatkoznak, hanem ólomnál 
mülielyi kellékekre (órombetételc, sulyok, alátétek), vitorlás 
hajók ólemgerinceire és ballasztjaira, épületekbe és ipari 
üzemekbe beépített vagy felszerelt csövekre, ólombélésekro. 
aconmiifátorokra, továbbá ónnál készülékek alkatrészeire 
(csapok, szerelvények, söntéslapok) is.

Ezen-anyagokat és tárgyakat eladni csakis a Fémköz- 
p'ont, vagy a katonai igazgatás feljogosított bevásárló köze
geinek szabad, feldolgozni pedig a keresk. miniszter külön 
engedélye nélkül csakis saját üzemben a havi készlet tiz 
százalákát, valamint- az üzem fentartására elkerülhetetlen 
és a katonai szállítások teljesítésére szükséges mennyiséget.

Kereskedők a raktáron tartott anyagokból havonta 
eladhatják készletük legfeljebb lt)°/o át. az eladásra raktáron 
tartott ny:>mdabetükészlet 20*/t)-át.

lía  nem a tulajdonos őrizetében van az anyag, (csőd
tömeg, bírói zárlat) akkor az anyag őrzője tartozik a külön
ben a tulajdonost terhelő teendőket teljesíteni.

A rendeletet végrehajtása szigóruan 1'og ellenőriztetni, 
megszegésük pedig hat hónapig terjedő elzárással és kétezer 
koronáig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő.

A beszolgáltatás elrendelése esetén a tulajdonos köte
les az igénybevett tárgyakat az átvételi ^bizottság ciméro 
feladni, az elszállított anyagokról külön elöirás szerint, ki
állított jegyzéket küldeni úgy az átvételi bizottsághoz, mint 
a központi fémrekviziciós bizottsághoz. Az anyagok értéke 
később téríttetik meg a honvédelmi mi iszteri árszabásban 
megszabott térítési árak alapján.

A  kötelező beszolgáltatás elkerülésére csak egy mód 
van, még pedig a szabad kézből való megváltásra a Kém- 
központnak tohető ajánlat. A Fémközpont az anyagot át
veszi, annak értékét-haladéktalanul kifizeti. Megjegyzendő, 
hogy a Fémközpontnak eladható mennyiség nincs korlátozva 
és hogy a Fémközpont által fizethető térítési árak a rekvi- 
ziciós áraknál magasabbak, gyakran jelentékenyen nagyobbak.

Máris igénybe vétetik és 1916 junius 1. és 15-iko kö
zött beszállítandó, hacsak a Fémközpontnak addig már cl 
nem adatott:

a) ólomból az 1916 junius 1-én meglévő anyagkészle
tek SOYo-a, a plombák teljes készlete, nyomdaanyag 10°,o-a, 
eladásra raktáron tartott accumulátorok .'0°/o-a;

sb) ónból és ónötvözetekből az 1916 junius 1-én meg
lévő anyagkészletek 80°/o-a ; stanniollapolc. ürmertékek, edé
nyek, kanalak és egyéb háztartási tárgyak, söntéslapok, 
fürdőkádak és az eladásra raktáron tartott csapok, szerelvé
nyek, készülékek, gyertyaöntőformák egész készlete.

A beszállítás alól a kereskedelemügyi miniszter adhat 
felmentést.

Ólomnak és ónnak hamuja, salakja, kaparéka és egyéb 
hulladékai, úgyszintén más ólom- és óntartalmu maradékok 
ős fehériemezhulladék minden hó 15-ig felajánlandó a Fém- 
központoak ajánlott levélben. Ha a Fémközpont a tulajdo
nossal az árra nézve megállapodni nem tudna, rekvirálásra 
tesz javaslatot. A tulajdonosnak jogában áll ezen maradéko
kat kikohásztatni, de a nyert nyer^fémmel már szabadon 
nem rendelkezhetik, hanem csakis a föntidézett rendeletek 
értelmében a Fémközpontnak idegenítheti el.

A cinkkohók szövetsége elhatározta, hogy árait újból 
emelni fogja és egyben korlátozza a m ájusi és juniusi 
eladást. E z  az elhatározás azonban egyenlőre • még a 
ném et .korm ány jóváhagyására szorul. A m ájusi elha
tározásra okot az elmúlt hó nagyszerű  cinkkonjunkturája 
szolgáltatott. A  spekulációt teljesen kizárták,-m ert. csakis 
a tényleges szükségletre és erre is csak korlátolt meny- 
nyiségben adnak cinket.

A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társasáa köz
gyűlésén Hoffmann Albert részvényes a részvénybirtokosok 
egyik csoportja nevében indítványt tett. A felszólaló nagy 
örömmel üdvözölte, az igazgatóságnak azt a bejelentését, 
hogy az igazgatóság Szerbia több ércbányáját megvásárolta 
és a  nadrági vasipar társaságot is  érdekkörébe vonta. A 
mérlegben kitüntetett 32 milliós tételről a felszólaló azt 
mondotta, hogy annak kétharmada átmeneti tételnek tekint
hető, amely egyezer kell, hogy a részvényesek javára essék, 
am it a  szónok m ég életében szeretne látni. Egyben azt a
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kérdést intézi az igazgatósághoz, hogy a nagy beruházó- 
program már be végzettnek tekinthető-e’ s ezután nagyobb 
dividendát remélhetnek-e a részvényesek, akik szerinte 
nagy reménnyel néznek a társaság erdőségének értékesítése 
elé.-Sieghardt dr., udvari tanácsos válaszolt a felvetett kér
désekre, kijelentve, hogy a 4.8 millió koronára menő múlt 
esztendei invesztíció a magyar telepeknél vált szükségessé. 
Kevés felvilágosítást adhat., -úgymond, a jövőben elkövetkező 
leírások mértékéről, mert a beruházások soha sem szűnhet
nek meg egészen. Az erdőségek értékesítésére vonatkozóan 
pedig annyit tartott szükségesnek megjegyezni Sioghardt. 
hogy a társaság, mint gondos kereskedő, a kínálkozó l'a- 
konjunkturából hasznot fog húzni.
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5 ?  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Hohe Kriegsgewinne. Kínon Itokord-K riegsge\\inn 
weisen die üprengstoffw erkc G lückauf A .-fl. im Ham
burg  auf. Bis 1911 hatte die im Jah re  1905 errichtete
i tosellschaft mit V erlust gearbeitet, der E nde 1911 
auf M. 198.729 angew achsen war, sodass im A pril 1912 
die Zusam m enlegung der Aktien von 2 zu 1 beschlos
sen wurde. D adurch verringerte sich das Akticnkapir- 
tal von M 000.000 auf M 300.000. F ü r 1914 hatte der 
R eingew inn M 194.547 betragen, woraus dam als auf 
das reduzierte Aktienkapital 40 pCt. D ividende verteilt 
w orden waren. Für 1915 aber ist der Reingew inn auf 
M 1.355.493 gestiegen, also auf das 4*/2fache dos 
alten Aktienkapitals. In W irklichkeit stellte er sich 
anscheinend noch ansehnlich höher, da das A ktien
kapital inzwischen aus dom Gewinn auf M 000.000 
erhöht wurde, wobei auf jede alte Aktio eine Gratis
aktie gew ährt worden ist, die bei den gegenwärtigen 
E rtragsverhältn issen  natürlich einen sehr hohen K urs
wert hat.

Die Teerbildung der deutschen Steinkohlen, obw ohl 
die trockene Destillation der Steinkohlen in  LJeutsch- 
land eine ganz erhebliche Bedeutung besitzt, fehlten
bisher nähere U ntersuchungen über die Art und 
W eise der Teerbildnng bei deutschen Steinkohlen 
fast völlig. E rst neuerdings haben wir zwei F ach 
m änner, Sim m ersbach und Ziem, dieser Aufgabe unter- 
zogon. Die l ntcrsnclm ngen, bei denen Kohlen aus 
dem Rheinland, W estfalen, N iedcrschlesien und dem 
Saargebiet zur Verwendung kamen, zeigten, dass die 
ToerentWicklung erst oberhalb von 350° Celsius be^ 
ginnt. Zwischen 450° und 500° (bei der schlesischen 
Kohle etwa 50° tiefer) herrsch t ein Maximum der 
Teerbildung, w ährend bei 600° die Bildung von Teor 
praktisch bereits aufhört.

Die Kohlenfelder auf Spitzbergen. Nach jahrelangen Ver
handlungen soll es jetzt dem Ingenieur A.ngell Tliiis gelun
gen sein, Norwegen die wiederholt erwähnten reichen Kohlen
felder auf Spitzbergen zu sichern, welche an ein norwegisches 
Konsortium für 7Va Millionen Kronen verkauft worden sind. 
Das Betriebskapital des norwegischen Syndikats ist auf 9 
Millionen Kronen festgesetzt worden. Mit diesem Ankauf 
hat sich Norwegen die besten und ausgedehntesten Kohleu- 
feldor auf Spitzbergen gesichert. Das bedeutendste Kohlen
feld verläuft vom .Eisfjord bis zum Storfjord fast bis zur 
Siidspitze der Insel. Vorläufig kann nur längs des liisijor- 
deä die Ausbeutung mit gutem Gewinn betrieben werden. 
Im Binnenlande ist das 1000 Meter hohe Plateau mit gros- 
sen Eismassen bedeckt und an der Ostttüste macht das 
Treibeis des Nordpolarstromes joden rationellen Betrieb 
und die Verschiffungen unmöglich. Die Analyse dióséi* 
Kohlen ergibt das sehr günstige Resultat von 3.7 pOt. 
Asche, 0.7 pCt. Schwefel, 8000 Kalorien Wärmewert. Die 
Arctic Coal. welche für d ie ‘A usnutzung der Felder 1 Mil
lion Dollar fostgelögt hat, verschifft seit 1911 200.000 Ton
nen, wofon 43.000 Tonnen im letzten Jahre. Bei den jetzi
gen Transportverhältnissen kann ein Dampfer von 2200 
Tonuen in 24 Stunden beladen werden oiid ohne weitere 
Neuanlagen ist eine Steigerung der Erzeugung auf jährlich 
70 000 Tonnen möglich. Das norwegische Syndikat, welches 
jetzt den Betrieb führt, übernimmt 20.000 Tonnen. Die dor
tige Kraftstation soll erweitert werden, ebenso werden neue 
Kais und Hafenbahnen angelegt. Die Erzeugung soll auf
250.000 t jährlich und allmählich noch weiter gesteigert 
werden.


