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Az éj j éli haj ózási kísérletek  
eredménye.

Azon javaslat óta, mely szerint a dunai jár- 
müvek teljesítőképességét a hajóállomány gyara
pítása nélkül megkétszerezhetjük, illetve egy von
tatógőzösnek még rövid néhány hónappal ezelőtt 
szokásos átlagos napi 12 órás üzemteljeaitoiényét, az 
éjjeli órák igénybevétele mellett 24 órára emelhetjük, 
immár 10 hónap múlt el. A javaslat célja az volt, hogy 
a hajók teljesítőképességét a leszerelés idejére uj épít
kezés nélkül fokozhassuk, a dunai útnak a tengeri úttal 
való bikeres versenyét a jövőre biztosíthassuk és ezál
tal a dunai hajózásnak eddig még csak nem is sejtett 
fellendülését elősegítsük.

Hála az élénk érdeklődésnek, mellyel a vezető
körök javaslatomat fogadták, de mindenekelőtt hála a 
hajósszemélyzet élelm ességének és a legmagasabb 
fokú kötelességtudásának, ezen javaslatom rövid néhány 
hét leforgása alatt, a várakozást felülmúló sikerrel 
ténnyé vált.

Az eszme életképessége ma már nem lehet vita 
tárgya, az utolsó kételkedőket rövid idő élőit a legne
hezebb szakaszokon, elképzelhető legkedvezőtlenebb 
időjárás mellett keresztül vitt éjjeli utazások, tények 
által cáfolták meg.

Az éjjeli járatok 1917. augusztus havától a mai 
napig való fejlődése a következő :

Miután eredményre csak jóakarat és alapos szak
ismeret vezethet, nem alkalmaztatott kényszer, hanem 
önkéntes jelentkezésre szólittattak fel a kapitányok. Ez 
a felszólítás azonnali és legjobb eredménnyel járt, úgy 
hogy a kísérletezések már 1917. augusztus hó 5-én a 
Major, Hencz, Arz, Kner, Torna és Makai kapitányok 
parancsnoksága alatt levő „Banhans*, „Huba", „Ko- 
lowrat*, „Tas“, *Thommenw és „Töhötöm" DGT és 
MFTR gőzösökkel megkezdődhettek.

Az éjjeli utazások eleinte csak a hajózás szem
pontjából kedvező közép- és aldunai szakaszokon kisé- 
reltettek meg, a nehezebben hajózható dunaszakaszok
— Gönyütől felfelé, nzután a zuhatagok és a Vaskapu
— egyelőre biztonsági okokból, továbbá meít ezen 
szakaszok az éjjeli utazásokhoz szükséges pontos éjjeli 
megjelölést nélkülözik — ki lettek hagyva.

A Duna elsőrangú fontosságára való tekintettel, 
a kísérletek egyelőre a Tiszán, Dráván és Száván is 
elmaradtak, az egész Dunának sikeres éjjeli beutazása 
után teljes sikerre való kilátás mellett szintén felvé
tetnek.

A két nagy hajózási társaság, a DGT és a MFTR 
felismerve e kísérletek óriási jelentőségét, a legnagyobb 
előzékenységgel teljesítették azokat a követelményeket, 
melyek nélkül a cs. és kir. központi szállítási vezető
ség hajózási csoportja a kísérleteket jóformán meg sem 
kezdhette volna. íg y  magukra veszik a gőzösönkét két 
fűtővel és egy kormányossal való személyzetszapori- 
tás költségét, továbbá ezen kísérleti utazások folytán

előállható különben őket terhelő hajózási károk vise
lését is.

A más var királyi kereskedelemügyi minisztérium, 
továbbá az alsóausztriai dunaszabályozási bizottság és 
a magyar királyi vízépítési igazgatóság pedig nemcsak 
az éjjeli járatoknak a Vaskapura, a zuhatagokra és az 
osztrák Dunára való kiterjesztését indítványozták, hanem 
a hajóút megvilágításának kérdésében is a cs. és kir. 
központi szállítási vezetőség hajózási csoportját elis
merésre méltó módon támogatták.

Az 1917. VII. 28-iki javaslatban a hajóntnak ala
pos éjjeli megvilágítása lett az éjjeli haj ójára tok elő
feltételeként megjelölve. Mielőtt azonban ezen költ
séges kérdés feletc végleges határozatra került volna 
a sor, takarékossági szempontokból a legkülönbözőbb 
kísérletek eredményét kellett bevárni.

P l̂ő ẑör foszforvilágitás, azután egy parafinkeve- 
rék, majd vizerővtl táplált villamoslámpák, végül pedig 
világi tó bóják és fényszórók használata voltak a kísér
let tárgyai. A fényszórókkal való kísérletezéseknél 
eleinte a n a g y  költségek keltettek aggodalmat, ezt 
azonban a 25. számú gyalogezred parancsnokának, 
Dittrich Ede ezredesnek értékes tanácsa, mellyel a 
harcterek részére készült nagyszámú fényszóróra hivta 
fel a figyelmet, végleg eloszlatta.

1917. őszén a különböző kísérletek még nem ve
zettek végleges eredményre. Az ebben az évszakban 
kezdődő hosszú és sötét éjjelek azonban az éjjeli jára
tok erélyes folytatását és kialakulását végleg megaka
dályozták volna, ha az állandó éjjeli világítás beveze* 
téséig valamely segédeszköz nem. lett volna található.

Ezért a magyar Dunán a magy. kir. vízépítési 
igazgatóság a MFTR utján, a román-bolgár Dunán 
pedig a cs. és kir. központi szállítási vezetőség hajó
zási csoportja a hajóút megjelölő különítménye által
1917. októberében és novemberében kezdetleges pet
róleumlámpásokat állíttatott fel, melyek az elérendő 
célnak fogyatékosán megfelelnek és egy állandó vilá
gítási mód bevezetéséig biztosítják az oly nagy ered
ménnyel megkezdett éjjeli járatoknak megszakítás nél
küli folytatását.

A hajóutnak petróleumlámpásokkal való megvi
lágítása teimészetesen nem lehet maradandó, miután 
ez a világítás rossz időjárásnál nemcsak a követelmé
nyeknek nem felel meg, hanem a lámpáknak jókar
bantartása és használata is arán}7 tál an ul nagy költsé
gekkel jár.

Miután a foszfor- és parafinkeverékekkel, továbbá 
a vizerővel táplált villamoslámpákkal való kísérletezé
sek nem jártak kellő eredménnyel, 42 az Aldunán talált 
román bója világitóbójává alakíttatott át (a Serviciul 
Hygraulic azelőtti, elhordott világitóbójáit nem leltük 
sehol) és ezek az Aldunán, lakott helységektől távol- 
eső, feltétlenül megvilágítandó pontokon lettek elhe- 
lyzeve. A br&ila-sulinai hajóút a dunatorkolatok fel
szabadítása után szintén ezekkel a bójákkal le tt  m eg - 
je lö lve .

(Folyt, köv.)
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Szászország ipara.
Szászország joggal megérdemli, hogy a világ egyik 

legiparosabb országának tartsák. Tizenötezer négyszögkilo
méteren 4,806.661 ember él és dolgozik. Ilyenformán egy 
négyszögkilométerre 32Ő íélek esik, ami hallatlanul sok, h* 
összehasonlítjuk Poroszországgal, ahol Í15, Bajorországgal, 
ahol 158, Württenaberggel, ahol 125 és egész Németország
gal, ahol 120 lélek ju t egy négyszögkilométerre. Szászország 
túltett Belgiumon is Szászországban mindig többen szü
letnek, mint amennyien meghalnak s a kivándorlás mi
nimális.

Szászország ipari fejlődése hihetetlen lendületet mutat: 
1882—1907-ig az ipart űzők száma 793.760-ról 1,588.146-ra 
emelkedett. Az üzemek száma 359.447-ről 448.119-re szökött 
fel. A gőzgépek száma az utolsó ötven év alatt 1003-ról 
13.478-ra, a lóerő 15.630:ról 628.000-re hágott. Szőszország- 
ban az 1913-iki számolás szerint 35.166 üzem van, amely 
tiz embernél többet foglalkoztat. Ezekben az ütem ekben 
S24.161 ember dolgozik. Ezeken kivül 185.000 ember otthon 
folytat ipari munkát, főként textilmunkások. A textilipar az 
ország legjelentékenyebb ipara és közel 400.000 munkást, 
tehát az összes szász ipari m unkások felét foglalkoztatja. 
A textilipar gyors fejlődését az országban kitünően kihasznált 
vizierok és otthon gyártott gépek mozdítják élő.

A szövőipar nyersanjragát sokáig szintén bel termelés
ből tudták fedezni. 1864-ben még 366.488 darab volt a szász 
juhállomány, de ez már 1912 ben lecsökkent 55.137 darabra. 
Azóta a textilipar nyersanyag dolgába a behozatalra szorul.

A szász gyapjufonóipar 40 százaléka az egész német 
gyapjufonóiparnak. Ezen a téren 1912-ben száz millió már
kán felül produkált az ország- Ötvenegyezer szövőszéken 
gyapotot ós kendert szőnek. Húszezer üzemben 60.000 m un
kás harisnyát sző és százhúsz millió áru  harisnyát termel. 
A szász himzöipar nagy hizre. vergődött. Sokat szállít 
-Svájcba és Angliába. A szász fémipar 13.000 üzemben
100.000 m uukásnak ad kenyeret. Gépgyártással és különféle 
eszközök és készülékek előállításával 150.000-en foglalkoz
nak. Húsz gyárban mozdonyokat és gőzgépeket csinálnak, 
534 üzemben szövőipari gépek készülnek, 90 gyárban varró
gépeket készítenek, 154 üzem mezőgazdasági gépeket és 
315 gyár kerékpárokat állít elő. Szászországnak egyik leg
virágzóbb iparága a hangszerkészités. 4601 üzemben 17.000 
munkás dolgozik. A kivitel szempontjából jelentős a kémiai 
ipar és igen fejlett a papirosgyártás. 3365 üzem készít papi
rost és ezek a gyárak 48.306 munkást és 140.000 lóerejü 
gépeket foglalkoztatnak. 38 üzemben 2500 munkás színes- 
és luxuspapirost gyárt. 984 könyvnyomda dolgozik 18.000 
m unkással és 2720 könyvkötészet 24.000 munkással. A bőr
iparban  16.503 munkás dolgozik 4303 üzemben. Fogyasztási 
cikkeket és élélmiszereket 33.000 üzemben gyárt 112.000 
munkás, ebből 4150 kakaó- ós csokoládégyártással foglalko
zik. Szászországnak 487 sörfőzdéje van, 709 spiritusz- és 
pálinkafőzője és 8082 szivar- és cigarettagyára 24.000 mun
kással. Drezda úgyszólván központja a szivar- és cigaretta- 
gyártásnak.

Szászország homokköveit mindenfelé használják. 
Négyezer üzemben dolgoznak fel követ. A faipar 20.000 
üzemben 75.000 m unkást foglalkoztat. Igen jelentékeny a 
szalm akalapgyártás (1042 üzem 2800 munkással). Ruházati 
cikkek készitésével 185.000 m unkás foglalkozik, művirágot 
6320 üzemben 13.149 munkás csinál.

Az ilyen ipari fejlettség mellett is meg tudták csi
nálni a háború alatt, hogy az egész országot Szászország- 
bán term ett kenyérrel látták el. Ha meggondoljuk, hogy a 
népesség 70 százaléka ipari m unkás és csak 11 százaléka 
foglalkozik mezőgazdasággal, el kell ism ernünk a teljesít
mény nagyszerűségét. Szorgalmas és nagyszerűen szerve
zett népnek céltudatos munkája ez.

K  HAZAIHIRBK. ^
Legfelsőbb elismerés. A király Vnatskó Ferenc 

főbányatanácsosnak a miniszteri tanácsosi cimet, 
Feldbauer Zsigmond, a Bernauer olajgyár igazgató
jának Ferencz József rend hadidiszitményes lovag- 
keresztjét, Lánczy Leó belső titkos tanácsosnak, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnökének, 50 
éves közgazdasági tevékenysége és a jótékonyság 
terén tanúsítóit kiváló áldozatkészségének elismeré
séül, I. osztályú vaskorona-rendet adományozta.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Höss 
Nagy Lajos végzett főiskolai bányamérnök hallgatót 
ideiglenes minőségű segélydijas bányagyakornokká 
a nagybányai m. kir. bányaigazgatósághoz kinevezte.

Megindultak az uj gyorsvonatok. A Máv. igazgatósága a 
kereskedelmi miniszter kezdeményezésére tudvalévőén el
határozta, hogy három uj gyorsvonatot indit meg. Az uj 
vonatok julius 1-én indultak el először. A keleti pályaudvar
ról délután 2 óra 10 perckor megy Brassó felé egy gyors- 
voüat, amely eddig kizárólag csak katona utasokat szállí
tott. Ezentúl ezt a vonatot polgári utasok is igénybe vehe
tik. Ugyanez a gyorsvonat 1 óra 25 perckor fut be a keleti 
pályaudvarra Brassóból. A második ujonan rendszeresített 
gyorsvonat szintén az erdélyi forgalmat igyekszik megjaví
tani. Az a gyorsvonat, amelyik eddig este 9 óra 55 perckor 
indult M arosvásárhelyre, ezentúl Székelykocsárdon csatla
kozást kap a brassói vonalra. Tehát Székelykocsárdon a  
Brassó felé utazók átszállhatnak egy ott, erre a vonatra 
várakozó szerelvényre, mig a gyorsvonat tovább megy Csík
szereda felé. A békeidőben közlekedett reggeli fiumei 
gyorsvonatot is újból forgalomba helyezték. Ez a keleti 
pályaudvarról indul reggel 7 óra 10 perckor, az ellenvonata 
pedig este 9 óra 5 perckor érkezik meg Budapestre.

A ffiftfmtvelésugyi minisztérium foazforanyag után 
kutat A földmivelésügyi kormány figyelemre méltó 
kutatási munkálatokat rendelt el Bihar megy ében. A 
Földtani Intézet már többizben előterjesztéssel élt a 
kormányhoz, hogy a biharlonkai barlangokban, ahol 
állati csontmaradványok sürü tömegekben fordultak 
elő, foszfor tartalmú anyag található, amely műtrágya
gyártás céljaira elsőrangú. Az előterjesztések azonban 
nem kerültek kivitelre. Most azonban, hogy a műtrá
gyában is nagy az ínség, a földmivelési miniszter el
rendelte a biharlonkai barlangok haladéktalan meg
vizsgálását és ennek eredményéhez képest a foszfor
anyag kibány ás zását. A miniszter megbízásából Ho
n i  sitz k y  Henrik fő£eológus, dr. Kormos Tivadar egye
temi tanár, ütréter  Zoltán és Vogel Viktor geológusok 
már Öíharlonkán vannak és megkezdték munkájukat

Uj állami vegyvizsgáló-áliomás. A meglevő állami 
vegyvizsgáló állomásokat annyira igénybe veszi a ren
geteg munka, hogy feladatuknak nem tudnak teljes 
mértékben megfelelni. A földmivelésüeryi minisztérium 
ezért elhatározta, hogy Torontál- és Csanád vármegye 
számára Szegeden mezőgazdasági intézettel kapcsola
tos országos vegyvizsgáló állomást fog felállítani, 
amelynek munkálatait a várossal folytatott tanácsko
zások befejezése után nyomban megkezdik.

A Gázmüvek zárszámadása. Ripka  Ferenc dr., a 
székesfővárosi gázmüvek vezérigazgatója beterjesztette 
a gázmüvek 1917. évi zárszámadását. A gázmüvek 
összes gázeladása az 1917. évben 105;ö50.600 köbméter 
volt. A gázmüveknek városi kezelésbe való vétele óta, 
vagyis hét év alatt a gáz fogyasztás 67.8 százalékkal 
emelkedett. A zárszámadás szerint 1917 ben 616.717 
korona 66 fillér nyereség mutatkozik. Az összes bevé
tel 28,081.861 korona 25 fillér, a kiadás pedig 27Vs mil
lióhoz van közel. A közvilágításokra leadott gáz mennyi
ségre 1917-ben az előző évi gázfogyasztáshoz képest 
2,874.131 köbméterrel csökkent Az igazgatóság több 
javaslatot terjeszt a  tanács elé.
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Megszüntették a helyi táviratokat A hivatalos 
lap  közli a kereskedelmi miniszter rendeletét, mely* 
tyel a helyt táviratforgalmat teljesen beszünteti és a 
felvevő távirdahivatal kézbesíti kerületébe tartozó 
szomszédos helységekbe szóló táviratok fölvételét 
bizonytalan időre szintén felfüggeszti. Ez az intéz
kedés azért vált szükségessé, mert a láviratforgalom 
az utóbbi időben oly nagy mértékben emelkedett, 
hogy a távirdahivataiok nem tudják a forgalom ren
d es  lebonyolítását biztosítani. _____

A Leszámitolóbank és az Egyesült Fővárosi Taka
rékpénztár érdekközössége. Az ország e két pénzinté
zete között már évtizedek óta barátságos viszony áll 
lenn és ezt az összeköttetést mélyíti ki most a két 
intézet érdekközössége. Az ez irányban folytatott tá r
gyalások, amelyek a múlt év végén megindultak, tel
jes sikerre vezettek és az Egyesült Budapest Fővárosi 
'Takarékpénztár folyó hó 14-ére rendkívüli közgyűlést 
hívott egybe, amely hivatva lesz a két bank igazga
tósága között létrejött megállapodásokat ratifikálni. A 
közgyűlésre kerülő indítvány szerint az Egyesült Buda« 
pesti Fővárosi Takarékpénztár eddigi 21 millió korona 
alaptőkéjét 27 millió koronára fogja 6 millió korona 
névértékű uj részvény kibocsátásával felemelni. Az uj 
részvényekből a régi részvényeseknek felajánlandó 
mennyiségen fölüli részt á Leszámítoló bank fogja 
átvenni. Az érdekközösségi viszony további dokumen
tálására ugyanezen a közgyűlésen a Leszámítoló bank 
két delegáltját fogják az igazgatóságba beválasztani. 
Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár vi
szont szintén két taggal lesz a Leszámítoló bank igaz« 
gatóságában képviselve, akik a Leszámítoló banknak 
ugyancsak folyó hó 14-re egybehívott rendkívüli köz
gyűlésén kerülnek beválasztásra. Ezzel az Egyesült 
Budapesti Fővárosi Takarékpénztár, amely a tőkeeme
lés révén 20 millió koronával szaporítja saját tőkéjét, 
a tőkeemelés keresztülvitelével immár összesen 76 
millió korona saját tőke felett fog rendelkezni. Az ér
dekközösségi kapcsolat révén az Egyesült Buda
pesti Fővárosi Takarékpénztár a Leszámítoló bankkal 
karöltve, üzletkörét a  bänkszerü üzletek művelésére 
az eddiginél fokozottabb mértékben fogja kiterjeszteni.

Az Osztrák-Magyar Bank pénztárjegyei elérték az egy 
niillfárdot Az Osztrák-Magyar Bank által kibocsátott kincs
tárjegyek összege immár elérte az egy milliárdot. A kincstár- 
jegyek kibocsátása az áprilisi második! emisszióval vette 
kezdetét ós akibocsátott kincstárjegyek összege junius 15-ón 
már 1040*6 millióra rúgott. Ebből 14*7 milliót képviselnek a 
három hónapos pénztárjegyek, mig a többiek hat hónapra 
szólanak Az egész összegből 662'7 millió esik Ausztriára, 
361*7 millió* M agyarországra, 15 millió Boszniára, a többi 
pedig a katonailag megszállott területekre. A kincstárjegyek* 
bői eddigelé mindössze 20 millió összegűt váltottak vissza, 

u g y  hogy a kibocsátás kereken egy milliárddal csökken
tette a bankjegyforgalmat

A Magyar Leszámítoló* és Pénzváltó Bank julius
14-én rendkívüli közgyűlést tart, melynek napirendjén 
az igazgatóság kiegészítése szerepel.

Megkezdik a kolozsvári földgázvezeték építését K o
lozsvárról jelentik, hogy a Földgáz részvénytársaság 
befejezte régóta folyó tárgyalásait a városi bizottsággal. 
E tárgyalások jegyzőkönyveit felküldték a kereske
delmi miniszterhez és amennyiben a kereskedelmi mi
niszter a tervezetet jóváhagyja, még ez évben beveze
tik a földgázát Kolozsvárra, feltéve, hogy elegendő 
anyag lesz az építkezések számára.

Drágább a posta, telefon, távirta. A kereskedelmi mi
niszter 212. számú rendelete alapján junius 15‘től kezdve 
az alább felsorolt postai küldeményekért, táviratokért és 
telefonbeszélgetésekért az érvényben levő dijakon felül az 
alábbi háborús pótdijak já rn a k : 1. L evelekért: Belföldre, 
Ausztriába, Bosznia-Hercegovinába, Németországba, Bul
gáriába, a megszállott területekre, akár közöaséges, akár 
ajánlott levél után, továbbá zárt levelezőlap után darabon- 
kint 5 fillér. A levél dij tehát 20 gr.-ig 200 f s minden 
további gr.-ért a rendes 5 f. Levelezőlapokért darabonkint 
2 f. Válaszos levelezőlapoknál a válaszért is ugyanennyi. 
A magánipar által kiadott egvszerii és válaszos levelező
lapokért, amelyek ez idő szerint is 10, illetve 20 f dij alá 
esnek, háborús pótdij egyelőre nem szedetik. Nyomtatvá
nyokért 50 grammon alul darabonkint 2 fili., 50 
grammon felül 5 f. A 2 f sürgősségi dij változat»anul 
megmarad, de Németországba, továbbá a varsói nőmet fő- 
kormányzóság és a német keleti főparancsnok területére 
szóló nyomtatványokért junius 15-étől kezdve sürgősségi 
dij nem jár. Árum intákért belföldön 50 gr.-ig 5 f, ezenfelül 
a dij nem jár. A belföldön kívüli rendeltetésű árum intákért 
á pótdij szintén nem jár. Egybecsomagolt nyomtatványokért 
és árum intákért belföldre 50 gr. súlyig 5 f. Értéklevelekért 
tekintet nélkül a sulyfokozatra és értékre, darabonkint 10 f. 
Csomagokért tekintet nélkül h súlyra ós értékre 20 f. Posta- 
utalványokért darabonkint tekintet nélkül az összegre 5 f. 
Postai megbízási és utánvételi utalványokért szintén o í, 
mely az utalványozandó összegből levonandó, Csekkifizetési 
utalványok kifizetéséért darabonkint 10 f. Táviratokért bár
hová, darabonkint 20 f. Távirati utalványokért a posta- 
utalványi és távirati pótdijak külön-külön járnak. Távirda- 
közvetitésért 20 f. Telefonbeszélgetésekért bárhová az I-ső 
zónában 10 f, a többi zónában 20 f. Átalányozott távolsági 
beszélgetésekre háborús pótdij nem jár. Mérsékelt diju 
távolsági beszélgetéseknél pedig a háborús pótdij fele jár. 
Dijmentességet élvező küldeményekért, táviratokért ós táv
beszélgetésekért háborús pótdij nem jár. Bérmentötlen leve
leknél a  háborús pótdijnak is a kétszerese szedendő be. 
Kivételesen azonban junius 30-áig csak egyszeres összegben 
fogják beszedni. A feltétlenül portómentes hatóságoktól, 
hivataloktól és közegektől portóköteles címzettekhez intézett 
portóköteles levelezésekért pótdijak, úgy mint a rendes 
dijak, a címzettektől csak egyszeres Összegben szedendők be.

Uj grafittelep Romániában. A bukaresti német ka
tonai kormányzóság bányaosztálya a román Erdős 
Kárpátokban Baia de Iser közelében több ezer négy
zetméterre terjedő graffittelepet fedezett fel.

Osztrák vasipari vállalatok fúziója. Tudvalevő, hogy 
a Prager Eisen és az Alpine igazgatóságai már hosszabb 
ideje tárgyalásokat folytatnak, amelynek céljai a két 
vállalat fuzióta. Értesülésünk szerint a tárgyalások an
nyira előrehaladtak, hogy a fúziót befejezett ténynek 
lehet tekinteni. A két vállalat elhatározásához — hir 
szerint — az osztrák kormány már hozzájárult.

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

BUDAPEST, I-, B udafoki-u t 13B33. h rsz . i J Ä ’Ä z :
Ólomkábelek. Villamvilágitásí veze
tékek. Sodronykötelek. ElektroHtikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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Az elektromos művek zárszámadása. A székesfő
városi elektromos müvek igazgatósága beterjesztette a 
tauácsnak az 1917. évi üzem és üzletévről szóló jelen
téssel kapcsolatos zárszámadását. Á kimutatott eredmény 
sokkal kedvezőbb az előirányzatnál, amelyet a jelen
tés szerint részben az okozott, hogy ezt a közgyűlés 
még a múlt év február 15-től kezdődőleg 6 fillérre 
emelte fel. Másrészt azonban az áramfogyasztás az 
előirányzatnál kerek 30 százalékkal nagyobb a világí
tást korlátozó rendeletek ellenére is. A javaslat szerint 
a beszolgáltalá3 készpénzben 1,100.000 korona az elő
irányzott 700.000 koronával szemben. Az értékcsök
kenési tartalékra 859.832 korona jut, holott erre is 
csa.k 712.800 koronát irányoztak elő, úgy hogy a szol
gáltatások összege 100.587 koronával nagyobb az elő
irányzott összegnél. Az áramüzletből eredő bevétel, 
amelyet 8,857.Q00 koronára irányoztak elő, 10.709.548 
korona volt A termelt áram mennyisége a Váci-úti 
telepből 22.820536 kilovatt óra, a kelenföldi telepből 
22,025.701 kilovatt óra. A jelentés végén azt javasolja 
az igazgatóság, hogy 1,110.000 koronát a községi alap
nak befizesset ek, 50.000 koronát pedig a tisztviselők,
50.000 koronát a munkásók nyugdíjalapja, 120.000 ko
ronát a tisztviselők remunerációja és jutalmazására 
fordítsanak.

A pozsonyi kábelgyár terjeszkedése. A Kábelgyár 
r.-t. (Pozsony) üzemének kibővítése céljából a gróf 
Pál fy- féle szeoiorátus hitbizománytól 68.000 négyzet öl 
kiterjedésű telket vásárolt. A vállalat m unkáthazakat 
is szándékozik építeni és evégből Pozsony határában 
5000 négyzetöl kiterjedésű területet vett meg.

Közgyűlések. Julius 10-én Lapp Henrik féle Mély
fúrások, Bányatelepek és Mélymüvek m agyar r .- t  X. 
évi ; — julius 10-én Budapesti Szénsavpyár r.-t. V IIv 
é v i; — julius 12 én „Tudor“ accumulator gyár r.-t. 
XIII. é v i; — julius 12-én Hadi Szénbehozatal r . - t ; — 
juhus 13-an Kőolajfinomitógyár r.-t. XXXV. évi; — 
julius 15-én Magyar Lőszergyár r,-t. I. év i; — julius
15-én Dnnaalmási Kőipar r.-t. rendkívüli közgyűlé
sé t: — julius 17-én Hazai Kőolajipar r .- t  XI. évi köz
gyűlését

A Hazai Kőolajipar r . - t  julius 11-én tartotta tizen
egyedik rendes közgyűlését. A lefolyt üzletévben elért 
nyereség a múlt évi nyereségáthozattal együtt, össze
sen 1,83804216 korona (tavaly 1,750.384-08). A köz
gyűlés elhatározta, hogy részvényenként 40 koronát, 
összesen 400.000 koronát osztalék fizetésére, 985.076 K 
lO f't különböző tartalékalapok javadalmazására, 100.000 
koronát a társaság tisztviselői és szolgái nyugdíjalap 
céljaira fordítanak és az alapszabály szerű javadalma
zások levonása után fennmaradó 148.768 K 42 f-t uj 
számlára viszik át. Az igazgatóság előterjesztéseit a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta és az igazgatóság
nak, valamint a felügyelő-bizottságnak a felmentvényt 
megadta.

Az M Apollou Kőolaj ünomitógyár r . - t  julius 11-én 
tartotta húszon harmadik rendes közgyűlését. A lefolyt 
üzletévben elért nyereség a múlt évi nyereségáthozat
ta! együtt összesen 4,614.460*06korona (tavaly 5.270*120). 
A közgyűlés elhatározta, hogy részvényenként 40 ko
ro n á t összesen 1,400.000 koronát osztalék fizetésére, 
2,167.852 K 33 f-t különböző tartalékalapok javadalma
zására, 200.000 koronát a társaság tisztviselői és szol
gái nyugdíjalapja céljaira fordítanak és az a lapszabály - 
szerü javadalmazások levonása után fenmaradó 443.762 
K 13 f-t uj számlára viszik át. Az igazgatóság előter
jesztéseit a közgyűlés egyhangúlag elfogadta és az 
igazgatóságnak, valamint a felügyelő bizottságnak a 
fel ment vényt megadta.

Költemény. Mint már közöltük, a m. kir, államvasutak 
vonalain közlekedő hálókocsikban két fekvőhellyel ellátott 
fél fülke egy utas által csakis két — az illető vonatra és 
ú tra érvényes — első osztályú vasúti menetjegy és két 
első osztályú hálókocsi pótjegy váltása ellenében vehető 
igénybe.

ßz  a szabály most a budapest—wieni, a  budapest— 
berlini, a budapest—bukaresti és a budapest—tátralomnici 
viszonylatokra is kiterjesztetett.

A nyersolaj beszerzése és feldolgozása tárgyába:: 
az őszi rák kormány május 25 én reudeletet bocsátott 
ki, amellyel az ugyanebben a tárgyban intézkedő 1918. 
április 2-iki rendeletét kiegészíti. Az ujabb rendelet 
kiterjeszti az osztrák kereskedelmi miniszter rendelke
zési jogát a finomítóknak kiutalt nyersolaj tekintetében, 
kimondván, hogy a kereskedelmi miniszternek közér
dekből jogában áll saját mérlegelése szerint a valamely 
finomítónak kiutalt vagy az az által megszerzett nyers
olajmennyiséget egészben vagy részben feldolgozás 
végett más finomítónak átutalni. Az ilyen nyersolaj
mennyiségeket a tulajdonos vagy az, aki őrizetben 
tartja, köteles a kereskedelmi miniszter által kijelölt 
finomítónak haladéktalanul az esetről esetre kiadandó 
utasítás értelmében átadui, illetőleg az átvevő finomító 
tartozik az ilyen olajmennyiségeket azonnal utasítás 
szerint feldolgozni. A feldolgozás végett átutalt nyers
olajért az átvevő megfelelő térítést tartozik a tulajdo
nosnak nyújtani és amennyiben erre nézve a felek 
békés utón megegyezni nem tudnának, az árat hites 
szakértők meghallgatása után biróságilag kell megál
lapítani. A bírósági eljárás nem odázhatja el a kiutalt 
mennyiség átadasát.

Az esztergomvidéki kőszénbánya r.-t. (az Északm agyar
országi egyesitett kőszénbánya r.-t. vállalata, melynek to- 
kodi bányáját már évekkel ezelőtt elöntötte a víz és ame
lyet azóta nem lehetett üzembe helyezni) 1917. évi záró- 
számadásaiban sem mutat ki sem nyereséget, sem veszte
séget, mert a költségeket befektetésnek tekintve, a vagyoté
tételek között szerepelteti.

Korlátolt polgári áruforgalom az Olaszország megszállott 
területén fekvő vasutakkal A cs. és kir. hadügyminisztérium 
közlése szerint az Olaszország megszállott területén fekve 
vasutak követkexo vonalain a korlátolt polgári áruforga
lom megnyílt. Ezek a vonalak a következők Pontafel—Cer- 
vignano, Gemona—Conegliano, Cormons—Motta di Liv»nza: 
C«rvigano—S. Stino di Livenza, Udine—Cividale, Portog* 
ruaro—Annone, Veneto Portogruaro—S. Vito al Tagliamento 
és Statione per la Carnia—Villa Santina. Polgári szállítása 
végett csupAa a cs. és kir. délnyugati hadsereg vasút Udi- 
nében lévő parancsnokságának előzőleg adott engedélye 
alapján vétetnek fel. A küldemények feladása közvetlent:, 
a rendeltetési állomásig szóló nemzetközi fuvarlevelekkel 
történik. A fuvardíjak, melyek koronaértékben vannak m eg
állapítva a Magyarországba irányuló forgalomban PontafeL 
Cormons vagy Cervignano átmeneti állomásokig előre Sze 
tendők, a fuvardijnak az osztrák ós m agyar vasutakra esc 
része a címzettre átutalható. Ellenben a Magyarországból 
irányuló forgalomban a fuvardijak és egyéb illetékek rend
szerint a címzettre átutalandó. A bérmentesítés csak Pon
tafel, Cormons vagy Cervignano határállomásig felmerülő 
fuvardíj, vám- és mellékillecékek összege erejéig eszkö
zölhető.

R6sziénybeflzetts iránti felhhräs I
Ezennel hannadlzben hívjuk fel azon t. részvényeseinket, 
akik részvényeikre még a teljes hátralékot be nein fiiették, 
hogy ezen kötelezettségüknek az alapszabályaink 10. §-a értel
mében az ezen hirdetés megjelenésétől számított 30 napon 
belöl eleget tenni szíveskedjenek, mert ellenkező esetben az 
eddigi befizetéseik a tartalékalap javára fognak kön? vettetni és 
az ilv módon megsemmisítendő részvények helyett nj rész
vény fog kibocsáttatni. Budapest, 1918. évi junius hó 19-éu.

Erdélyi Bányamüvek Részvénytársaság Igazgatósága 
(Budapest, V., Nádor-utca 28. szám.)
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