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A parlam enti tárgyalás küszöbére érkezett ol a 
füldgázkérdés és rem éljük, m iham arább elintézett do
log is lesz 3 ezzel végre valóra válik a  rem ény, hogy 
ez a  heverő kincs m egindul a  gyiimölcsöztetés útjára, 
belép az ipari körforgás, a  gazdasági vérkeringés te r
m észetei funkciójába s e  réven pénzt, életet, gazda
godást fog hozni hazánknak. Nem lehet eléggé k i
emelni annak  a  pillanatnak jelentőségét, am ikor 
M agyarországnak egy teljesen uj erőforrást nyitnak. 
Mi, akik a  földgáz feltörése pillanatában rám utattunk 
a földgáz óriási jelentőségére s am ikor még senki sem 
jelentette ennek .je lentőségéi, sürgőt ő cikkekben aján
lottuk m egvételét az állam részére, később a monopó
liumot, am iként mostanában lándzsát törtünk a D eutsche 
B ank szerződése mellett s  lándzsát törtünk volna 
mellette m ég rossz szerződés esetében is, mert Övé a 
a  kezdem ényezés, övé a mersz, ő teszi meg a curtiusi 
ugrást, ped ig  nem lesz az. É s dicsérjük a pénzügy- 
m inisztert, hogy  tető alá hozza most a parlam entben 
is a földgáz ügyét. S mivel tisztában vagyunk azzal, 
hogy a  földgáz M agyarország ipari életében valóság
gal epochális jelentőségű, hogy megoldása határvona
lat jelent, melyen belül a tengődő jelen s mely előtt 
a ragyogó, im pozáns erőtől duzzadó jövő van ezen 
elhatároló vonalat B eöthy  László a  képviselőházban 
ta rto tt mai előadói beszédében fektette le, melyet alább 
kivonatosan k ö z lü n k :

1-íövidcn érinteni kívánom azt a jelentőséget, mely- 
Jyel a földgáz előfordulása hazai közgazdaságunk 
szem pontjából bír, h'ogy igy alkalmam legyen egyfelől 
állást foglalni minden olyan felfogással szemben, 
amely hajlandóságot m utatna e kérdés jelentőségének 
lebecsülésére, másfelől óva inteni minden túlhajtott 
optimizmustól, amoly e kérdéssel szem ben itt ott m eg
jelenik és amely egyeseknél egészen odóig terjed, 
hogy a várható előnyök értékelésénél már úgyszólván 
h atárt sem akarnak  ism erni, holott, mint m indenütt, 
itt is az igazság a helyes küzéputon keresendő.

A kérdés jelentőségét lekicsinylő álláspontot, azí 
hiszem, egyetlen szóval m egdönthetem  és pedig azzal, 
ha utalok arra, hogy a földgáz kérdése lényegében 
nem egyéb, mint energia-kérdés. Aki pedig a köz- 
gazdasági tevékenység m echanizm usába csak a leg
kisebb betekintéssel is bir, annak ezek után a  kérdés 
jelentőségét kicsinyelni nerp szabad, m ert tudnia kell, 
nogy mindazok, akik az . energia kérdésével akár az 
é lű ié ig  akár a  gyakorlat álláspontjáról hivatásszerűen 
foglalkoztak, egy érteim üleg elismerik, hogy a közgaz

daság  keretében tekintetben jöhető összes tényezők 
között éppen a hajtóerők egyike azoknak a tényezők
nek, am elyek igen nagy befolyással vannak a siker 
biztosítására, am elynek helyés m egválasztása igen 
nagy m értékben képes fokozni a  valamely üzleti tevé
kenységtől várható eredm ényt. Ebben magam is annyira 
osztozom, hogy nem habozom kijelenteni, hogy egész 
közgazdasági jövő fejlődésünk és közgazdasági m eg
erősödésünk egyik legbiztatóbb tünetének tekintem azt 
a m agábanvéve jelentéktelennek látszó fizikai je len 
séget, hogy a mi társadalm unk is felem elkedett már 
arra  a  m agaslatra, úgy  a m ezőgazdaság, mint az ipar 
terén, hogy különböztet energia és energia között és 
ennek azt a formáját akarja m agának m egszerezni, 
amely leginkább biztosítja az illető üzem leggazda
ságosabb kihasználását.

Ezt a kérdést lekicsinyelni nem lehet és én azt 
hiszem, hogy egy elfoglalt m agasabb nívóról való lesülye- 
fiést je lentene részünkről m ár az is, ha nem m utatnánk 
kollő érzéket bárm ily energia-forrás előfordulásával 
szemben.

Do ha hiba volna ennok az előfordulásnak a je len 
tőségét lekicsinyelni, ép oly hiba volna m agunkat 
túlzott optim izm usnak átadni, de az azután végzetes 
h iba volna, ha ezt a túlhajtott optimizmust a kérdés 
megoldásának alapjául tennénk meg. mert ezáltal az 
a sajnálatos helyzet következik be, hogj” ha ezek a 
szám ítások nem válnának be, akkor ez reánk nézve 
nem csak egy kedves illúzió szétfoszlását jelentené, de 
alapjában ingatná meg egyik nagyfontosságu közgazda- 
sági berendezésünket, am elyhez éppen a támadó iparok 
révén igon szám osán összes anyagi egzisztenciájukat 
fűzik hozza. Ennek a berendezkedésnek Összeomlása 
azután ezeket az egzisztenciákat kérlelhetetlenül m agával 
ragadná és oda temetné ezeket is saját romjai alá.

Mindaz a földgáz, amely emberi szám ítás szerint, 
ezen időn belül — 50 esztendőben van megállapítva, de 
75 évig m eghosszabbítható — a társaság  részéről ki 
nem használható és csakugyan m eg van, a kérdés 
elbírálásánál sudyal nem bir, m ert a  szerződés határ
idejének lejártával az állam szabad rendelkezésére 
visszam arad.

En foglalkozol m indjárt az időpont kérdésével, 
azzal, hogy helyesen van-e az időpont az akció m eg
indítására megválasztva, helyesen já ru n k -<> el, amikor 
a kínálkozó kedvező alkalm at m egragadva, ezt az ak 
ciót most m indjárt m egindítjuk s nem volna-e inkább 
helyes a kérdéssel, m ondjuk, a háború befejeztéig 
várni, am ikor esetleg más érdeklődés is m utatkoznék 
a kérdéssel szemben, oly m egoldási módot téve lehet
ségessé, am ely talán egyesek  szám ára szim pátikusabb- 
nak vagy előnyösebbnek mutatkozik.

Én azt hiszem, t. Ház, hogy ha az eddigi tapasz
talatokat vesszük alapul, akkor őzt a későbbi időpontot 
igen messze ki kellene tolnunk a bizonytalan jövő 
homályába. Mert ha a háborút megelőzőleg sem a 
bankintézeti, sem a polgári tőke vagy nem tudott, 
vagy nem akart e kérdés irán t hatékonyan érdeklődni,
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a  M k a ru  Befejezte u tán még kovésbé 'fog ja ezt tu 
vagy akarni.

M ár pedig nézetem szerint e kérdésnek a m eg
o ldását elhalasztani nem  szabad. Nem szabad azért, 
m ert minden egyes nap, am ely megfoszt bennünket 
ennek a  nagy term észeti erőnek használatától, egész 
közgazdaságunk szem pontjából igon jelentékeny káro
sodást jelent.

, í í a  tehát azt akarjuk, hogy m indenképpen bizto
sítva legyen részünkre ennek a versenyképességnok 
a  kihasználása, akkor ezen kérdést is úgy kell meg
oldanunk, hogy ez is lehetővé tegye a keletkező ipar 
szám ára az olcsóbb hajtóerő által biztositott verseny
képesség teljes kihasználását.

A siker pedig két tényezőtől függ. E lőször attól, 
hogy az elsők közt je lenhessünk ott meg ; és másodszor 
attól, hogy minél versenyképesebben je lenhessünk 
meg. M inthogy pedig ez a küzdelem m egindul m ind
já r t a háború befejezte után, iparosaink ezt csak úgy 
tehetik, ha m ár most lehetővé tesszük részükre, hogy 
ez irányban m egtehessék szám ításaikat és ebbe a szá
m ításba belekom binálhassák az olcsó hajtóerővel járó 
előnyöket is.

Itt kapcsolódik bele tehát az időpont kérdése igen 
»agy jelentőséggel az egész kérdés m egoldásába.

De m ég abban a tekintetben is igen nagy íontos- 
sáau  a kérdés megoldása, hogy a  kereskedelm i szer
ződések m egkötése rövid idő múlva aktuális lesz. Az 
is köztudom ású, hogy a kereskedelm i szerződések 
m egkötésénél lehetséges egyes iparok szám ára bizo
nyos előnyöket, kedvezm ényeket biztosítani.

£la nekünk sikerül a földgáz felhasználásával az 
ország erdélyi vidékén egy jelentős ipart létesíteni, ha 
ez az ipar rendelkezni fog a tarifális előnyöknek azon 
term észetes hányadával, am ely részére m ár csak a 
földrajzi fekvésnél fogva is a  keleti relációban adódik, 
ha sikerül nekünk ezen létesülő ipar szám ára a keres
kedelmi szerződések m egkötése kapcsán bizonyos elő
nyöket biztosítani és ha  m indezen előnyökhöz hozzá
adhatjuk az olcsó hajtóerőben rejlő^ előnyöket és figye
lembe vesszük politikai presztízsünk éppen ezen a 
területen való nagy  növekedésé t; én annak a rem é
nyem nek adok kifejezést, hogy ennek segélyével sikerül 
nekünk eg y  régi, kedvenc nem zeti eszm énket m eg
valósítani.

A második szem pont, amellyel foglalkozni kívánok, 
az a  törekvés, am ely ezt az akciót akkép óhajtja meg
oldani, hogy ennél a hazai tőkét lehetőleg távoltartsa 
és azon gazdasági fellendülés szám ára tartsa fenn, 
am ely valószínűleg rövid időn belül he fog következni.

M ár pedig  nem lehetünk arról toljosen bizonyosak, 
hogy mi a  rendelkezésünkre álló tőkem ennyiséggel 
képesek vagyunk összes hitelszükségleteinket k ielégí
teni, akkor én szerintem  igen elhibázott lépés volna 
arra  az álláspontra helyezkedni, hogy mi a belföldi 
tőkét kössük meg a gázberendezési vállalat lé tesítésé
nél és azután az t az ipart, am elynek keletkezését 
várjuk, azt azután arra  a  tőkehányadra utaljuk, am ely 
egyrészt a  belföldi tőke m aradványából, m ásrészt a 
külföldi tőkéből fog előállani.

Mert ha a külföldi tőke elm aradása folytán a ren 
delkezésre álló belföldi tőke nem volna elégséges arra, 
hogy. ezeket az ipari vállalatokat m ozgassukT akkor 
ezáltal az a  sajátságos helyzet állana elő, hogy mi 
megterem tettük az ipar létesítésének előfeltételeit, de 
m agát az ipart tőke hiányában m ár nem voltunk ké
pesek  életre hívni. Ennek az a  hátrányos v isszahatása 
is volna, hogy e földgázvállalat éltető gyökerét vágnók 
ketté, h a  nem tudnánk oly ipa rt terem teni, am ely ké
pes volna az iáitala szolgáltatott földgázt kihasználni. 
Azért* e tekintetben is nagy jelentősége van annak, ba 
a  berendezkedést külföldi tőke bevonásával alkotjuk 
még, m ert h isz ß  tőkének az lesz az érdeke, hogy a 
földgázt lébietőleg kihasználja. H a tehát a  m agyar tőke 
nem tud  annyi ipa rt létesíteni, am ely e gáz t elfogyassza, 
annak; a.pénzósóportnak  lesz kötelessége, saját é rde
kében, hogy  m aga - létesítsen erre a célra iparválla- 

' la tokat /

V égre a harm adik szompont, amollyol általános
ságban foglalkozni kívánok, az a  kötolos óvatosság, 
amely e kérdés m egoldásánál abban nyilvánul, hogy 
távol ta rtjuk  az államtól azt a  kockázatot, am ely m in
den ily vállalat létesítésével term észetszerűleg vele jár.

Ezekben kívántam  foglalkozni az általános szem 
pontokkal s most áttérek  a szerződés egyes rendelke
zéseinek bírálatára. E z a  kérdés nem  pénzügyi, hanem 
p ár excellence közgazdasági kérdés. Ebből term észe
tesen következik az, hogy első érdek, hogy a földgáz 
tényleg kihasználtassék, vagyis hogy a k ihasználásra 
jogosult e joggal tényleg éljen és m eg ne történjék, 
hogy a földgáz elvonassék eredeti rendeltetésétől, 
közgazdaságunk m egterm ékenyítésétől. Ez az eset 
pedig clőállhatna akár azért, m ert a rendelkezésre álló 
tőke nem elegendő, akár m ert az illető tá rsaság  nem 
rendelkezik kellő szakértőkkel; de előállhat mollék- 
üzleti érdekből is, midőn a tá rsaság  jobban megtalálná 
szám adását, ha e hatalm as term észeti erő t tétlenül 
megkötné s a  m aga jövedelm ét más vállalat révén 
érné el, m elynek talán érdeke volna, hogy e veszedel
mes versenytárstól megszabaduljon. B ár azt hiszem, 
hogy ez aggályokkal szem ben m egnyugtathat bennün
ket az a körülm ény, hogy a megállapodás oly tá rsa
sággal létesül, m elynek a  világpiacon olfoglalt előkolő 
helye, hírneve, tőkeereje s épp  e kérdésben való szak
értelm e ez irányban garanc iát n y ú jth a tn a k : do azért 
helyeslem  azt az álláspontot, hogy e tekintetben in
tézm ényes biztosítékot keressünk és m agába a szerző
désbe vegyünk fel oly határozott intézkedéseket, 
melyek m indezek lehetőségiét kizárják.

A földgáz tényleges kihasználására szolgál az az 
intézkedés, am ely az alaptőkét 20 millió koronában, 
tehát olyan összegben állapítja meg, amely minden 
szám ítás szerint teljesen elegendő ezen üzem zavarta
lan vitelére és a szerződésben gondoskodás történik 
arról is, hogy ez a m egállapított részvénytőke tulaj
donképpeni ren delte tésé tő l: a földgáz k ihaszn 'lásá tó l 
el ne vonassek.

A m ásodik érdek, am ely itt kielégítésre vár és 
talán ez képezi az egész kérdésnek 'a"  g erin cé t,: jitshan 
áll, hogy biztosítás történjék a szerződésben aziránt, 
hogy a kiterm elt földgázm ennyiséghez a fogyasztón 
hozzá is ju thassanak  és pedig oly módon, hogy ennek 
igénybevétele rájuk  nézve gazdaságosnak mutatkozzék. 
Á hozzájutást biztosítja a  szerződésnek az az intéz
kedése, am ely kim ondja, hogy a létesülő társaság  azon 
városok, községek és vállalatok szám ára, am elyek ré 
szére gázt szolgáltatni köteles, ezt a mindenkori szük
ségletnek megfelelő m ennyiségben tartozik kiszolgál
tatni. Kimondja, hogy az összes, a tá rsasággal össze
köttetésben álló vállalatokkal szem ben csakis egyenlő 
elbánást alkalm azhat, egyiket sem részesítheti több 
kedvezményben, mint a m ásikat és épp ezért gondos
kodás történik arról is, hogy egyes vállalatok túlságos 
kodvezményezése folytán a  gáz nagy mennyiségben 
el no vonassék ; egy-egy vállalatnak napi 60.000 k ö b 
métert meghaladó gázm ennyiséget csakis a kormány 
külön engedélyével adhat a tá rsaság , kivételt képezvén 
az olyan iparágak, am elyekhez m ég hozzá kell szok
tatni a hazai fogyasztót, am ennyiben olyan iparcikke
ket állítanak elő, am elyeknek 80% á t külföldről hozzák 
be. Az ilyen vállalatoknak nagyobb m ennyiség is adható.

U gyancsak a  gáznak a fogyasztóhoz való hozzá- 
jn tta tásá i biztosilja a  szerződés azon intézkedése, 
amely a szerzett jogokat respektálja és fentartja és 
kimondja, hogy bizonyos esetekben ogyes gázm ezők
ről m agának az állam nak is jogában áll gázt kiszol
gáltatni. Azt a célt pedig, hogy a földgáz használata 
a fogyasztókra nézve gazdasági előnnyel járjon , az az 
intézkedés biztosítja, amely a  földgáz árát m eghatá
rozza. Igaz ugyan, hogy az az ár, amely a  szerződés
ben meg van állapítva, kétségtelenül nem olyan, amely 
teljesen kielégíthetné azt a várakozásunkat, am elyet a 
földgázhoz, mint olcsó hajtóerőhöz fűztünk, csakhogy 
itt két körülm ényt ne méltóztassék figyelmen kivül 
hagyni. Az egyik az, hogy a földgáz még ilyen árak  
mellett is versenyképes a  kőszénnel és pedig 7200
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kaloriás 4 K-ás feketeszénnel versenyképes 5 
ár mellett, 4-(> K árm ellett pedig vorsenyképos a 
szénnel.

Az ár tehát minden valószi iiség szerint a meg
állapított áron alul fog' maradni. Ezenkívül a szerző
désben foglaltatik még két olyan intézkedés, amely 
egyenesen rákényszeríti a vállalatot az ár m érséklé
sére. Aa egyik az, amely kimondja, hogy azokból a 
Étázmezökből is, amelyok a társaságnak engedtetnek 
át, abban az esetben, ha a társaság  egy bizonyos 
mennyiséget, — amely 50.000 köbméter napi fogyasz
tástól 200.000 köbméter napi fogyasztásig emelkedik, 
tehát tekintélyes mennyiséget képvisel, rém  tudna 
e lhelyezni: az állam szám ára fönn van tartva a jog, 
az általa meghatározandó árban bárkinek gázt kiszol
gáltatni.

D e még inkább elő fogja mozdítani az árm érsék
l é s t  az. a körülmény, hogy a rendelkezésünkre álló 

j(*ázmezőknek csak Kisebb hányada, 40'Vo-a fog a tá r 
saságnak átadatni, ()0°>a ellenben az állam szabad 
rendelkezésére fog maradni.

Az a körülmény, hogy a gázmezőnek csak kisebb 
hányada fog a társaságnak rendelkezésére bocsáttatni, 
nemcsak az árképződés szem pontjából bir súllyal is 
jelentőséggel, hanem abban a tekintetben is, hogy ez 
fentartja szám unkra annak lehetőségét, hogy mihelyt 
az általános gazdasági és pénzügyi holyzet kedvezőbbon 
alakul, akár maga az állam, akár egyosek m egkezd
hetik az állam szám ára fentartott mezőkön a gáz 
kihasználását, m egkezdhetik pedig szerintem sokkal 
kedvezőbb előfeltételek mellet', mert akkor már mind
azokat a tapasztalatokat, am elyeket mi a Deutsche 
Bank által üzembe vett vállalatoknál szerezhetünk, 
bevihetjük .az üzembe, rendelkezésünkre fog állni az 
a kiképezott hazai szakértő, amely egyrészt a jelenleg 
működő társaságnál fog kiképeztetni és igy ebben az 
esetben a hazai vállalkozók nein lesznek kénytelenek 
azt a drága tanpénzt megfizetni, am elyet, nézetem sze
rint, ha most vállalkoznának en ok az ismeretlen üzem 
pok vitaiéra, mindenesen**.’ 'íz e t

*
Foglalkozni kívánok még, t. Ház, azzal a kérdéssel, 

«-mely az államnak e vállalattal szemben fennálló pénz
ügyi részesedését illeti. Kétségtolen, hogy e kérdés 
megoldása képezte talán a legnehezebb feladatot, mert, 
amint a pénzügyminiszter ur a nála m egszokott őszin
teséggel a jelentésben ezt megemlíti, ebben a tek in 
tetben megbízható tapasztalati adatok rendel ezekünkre 
nincsenek, már pedig ha nincsenek, akkor magam ré 
széről csak helyeselhetem azt. az eljárást, hogy az 
állam részesedése nincs íiksz összegben megállapítva, 
Síivel ha megbízható adatok hiányában a fiksz összeg 

._|pBÉgft|lapitásáDál tévedtünk volna, o tévedés követ- 
Kézményeit viselni lennénk kénytelenek a. szerződés 
■ffeáüá9ának egész tartam ára. Sokkal helyesebb teliát 

' ^ ;  á^;eljárás, amely abból indul ki, hogy az adott 
dw&ÉteÉfeft követelhető ellenértékkel a legszorosabb kap- 
^ o í a t b a  hozza és azt mondja, hogy miután az érték

becsét, am elyet adok, < jövedelm ezőség mutatja, 
jövedelem ben óhajtok részesedni és annak egy háti 
dát kötöm le magamnak.

Még nagyoab nehézség állott elő, am ikor a része
sedés hányadát kellett inogállapitan' Itt számolni kellett 
azon a szorintem is m éltánylást igénylő körülm énnyel, 
hogy minden ilyen nagy vállalat létesítése igen nHg.y 
kockázattal já r, am ely kockázatnak méltányos m egtérí
tését minden vállalkozó teljesen joggal igényli. 'Továbbá 
jár az üzem m egindítása oly kiadásokkal, amelyok 
később elm aradnak, de a vállalat részére szintén meg
térítendők. Nagyon indokolt tehát az az álláspont, 
hogy addig, amíg a tá rsaság  jövedelmo a 10V«-otmeg 
nem haladja, a társaságot nagyobb, az államot je len 
tékenyen kisebb hányad illeti meg, amely a társaság  
javára ez esetben négyötödrészben, az állam javára 
pedig egyötödrészben van megállapítva. Amint azonban 
a tá rsaság  jövedelm ezősége cmelkodik, emelkedik foko
zatosan és pedig nem csak abszolút értékben, de relatív 
értékben is az állam részesedése e jövedelemből). Ezt 
a pénzügym iniszter u r az u. n. élvezeti jegye beállí
tásával éri el, »m elynek szerepe az, hogy mig a tá r
saság 1 <'-ot meg nem haladó jövedelm et élvez, addig 
az éivezeti jegyek e jövedelem ben nőm részesüluek : 
a 10 "iö01; ig haladó jövedelem ben már részosülnek, 
úgy hogy az állam nak eddig egyötödben megállapított 
részesedése ezáltal felemelkedik egynegyedreszre. A 
20 (, o os nyereségen túl már oly szökés, oly ugrás áll 
elő, hogy az ezt felühnu’ó jövedelem ből a részesedés 
az állam javára  (i(>°/o, a  részvénytársaság  pedig esak 
34°,'<s-ot kap.

Ha m ár most ezoket a különböző részesedési a r ' 
nyokat összekombináljuk, a helyzet az, hogy am ennyi
ben a tá rsaság  jövedelmo elérné az 55%-os jövedelmet, 
akkor az állam és a tá rsaság  a jövedelem ben egyfor
mán osztozkodnak, ha. pedig ezen felül emelkodik, 
akkor a jövedelem nagyobb része az állam uak, kisebb 
része a tá rsaságnak jut. Ez tehát biztosíték arra  nézve, 
hogy ha e-a^iig} an oly nagy élték ez a vállalkozás és 
mlja í;:tcu, v.ű.> /.z legyen, akküi a  jövoJelem  nagyobb 
részét bizonyos jövedelem után m ár mi kapjuk meg.

crüpkéz Nándor N álunk a vizicrők terén szám ot
tevő kihasználás nem igen történt. 1908-ban rábuk
kantunk a mezőségben a földgáz telepre, amelyhez 
óriási rem ényeket fűztünk, do a kihasználás tek in teté
ben — loszá: litva a torda marosujvári vezetéket 
alig történt valami, ellenben behoztunk azalatt a hat 
év alatt legalább 400 millió korona áru  szenet és 
Amerika szerzett ezalatt a hat év alatt — kétség
telenül nagyobb gáztoiepéből — legalább 2000 millió 
koronát. Igaz, hogy hat nagyon szomorú esztendő volt, 
amely alatt mindennem ű közgazdasági tevékenység 
szünetelt. l;s ott van más» észről 50 esztendős múlttal 
rendeli-: J 5 szénterm elésünk, am ely még ma sem elé- 
gili ki az ország szükségleteit, úgy hogy szén- 
behozatalunk az utolsó időben roham osan emelkedik, 
1‘JUl-bari már KKJ millió korona volt,.

Amikor az ország energia szükségletének k idé-

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

BfJDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.

*

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦*♦*♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦«♦ %

(1000:241



gitésénél ilyenek az állapotok, igazán nem érthető  az 
az cllenliezésj amely most annyi oldalról m egnyilat
kozik, am ikor a D eutsche Bank végre vállalkozik a 
földgáz-értékesítés lehetővé tételére.

A földgáznak, hogy iparfejlesztő hatása legyen, n a 
gyon olcsónak kell lenni és hoiry a földgáz értékesítésé
ből a  földgáztelosztó vállalatnak haszna legyen, igen 
nagy földgáz-fogyasztást kell teremteni, am it csak a 
különböző alkalm as iparok m eghonosításával lehot el
érni., M agának a  földgáz értékesítésével foglalkozó 
társaságnak kell financirozni, m egalakítani és támogatni 
mindennemű iparvállalatot, hogy a földgáz-üzlet ren tá
bilis lehessen. Már pedig az kétségtelen, hogy a városok 
az iparvállalatok egész sorozatával, hivatásszerüon nőm 
foglalkozhatnak. Enélkül pedig a földgáz-üzlet nem 
üzlet és a  városok kizárólag az olcsó fütő és világitó 
an.y^ggal valami különösen számottevő nagy fejlődés
hez, erősödéshez alig jutnának.

Az energia elosztás általánosításával N ém etország
ban a szövetséges állam korm ányai foglalkoznak, mert 
tisztában vannak azzal, hogy. azok a vidékek, am elye
ken ma még nincs energia elosztás — ezek a leg- 
néptelenebb, legkezdetlegesebb vidékek — állami b e 
avatkozás nélkül még sokáig nem ju tnának  olcsó 
energiához.

H a a D eutsche Bank összeköti a M ezőséget Maros - 
vásárhellyel, Kolozsvárral. N agyváraddal és esetleg 
majd A radot földgáz-vezetékkel, az országnak ezen a 
számottevő részén tulajdonképpen elkészült az energia 
elosztó hálózat, mert azokat a vezetékekot m eg fogják 
csapolni több helyen, egy  helyen  kivesznek világító- 
gázt, más helyen erőgázt, a harm adik helyen m eg
épül egy kis elektrom os telep és am int az az életet 
adó energia futni fog az egyik irányban az elektrom os 
drótokban, a másik irányban a gázcsövekben, gazdasági 
kultura fog fakadni m indenütt nyom ában.

S ha majd látni fogjuk azt, hogy a mezőgazda a 
gázzal, illetve a  gá^ erejéből vett energiával szánt, 
vet, őről, h a  m ajd látni fogja azt, hogy a gáz alum í
niummá varázsolja a bauxitot, megköti a levegő n itrogén
jé t és m űtrágya alakjában búzaföldjeinkre viszi, hogy 
a kis- és nagyiparos a gáz erejével végzi m indennem ű 
munkáját, akkor rem élhető, hogy a D eutsche Bank 
követőkre akad, keletkezik egyebütt is ilyen energia- 
termelő centrum, egy helyen vizierőből, más helyen a 
gyengébb széntelepeken, egy harm adik helyen ismét 
talán egy gázmező felett. Az ezekből a  centrumokból 
kiágazó csövek és drótok üsszefogódzanak és k ialakul
hat ebből az akcióból az országos energ ia  elosztás, 
intenzív gazdásági term elésünknek ez a fontos a lap 
feltétele.

4 ___ ____  A K J

^  HAZAI HIREE. ^
A diósgyőri vasművek kibővítése. A korm ány már 

régebben elhatározta a diósgyőri állami vasmüvek 
telepének kibővítését. M inthogy a háború követelte 
igények e m unkálatok sürgős megvalósítását tették 
szükségessé, a m unkák keresztülviteléhez már hozzá 
is láttak. A telepen két vasolvasztó kem encét, nagy
szabású salaktelepet és egy összekötő iparvasutat lé- 
tositenek.

A Krupp flyár magánbányája. Bizonyos fajta acé
lok ötvözéséhez tudvalévőén mangánra van szükség.

A Krupp gyár, hogy ezt a szükségletét fedezze, — 
mint cttcsülünk — Allendorf, Bergliausen és Katzenel- 
bogen falvak területén 1,380.000 négyszögméteres 
bányaterületet fogott művelés alá.

Cementszállitás. Az altonai kir. vasúti igazgatóság
7,800.000 kg. portlandcom ent és 700.000 kg. vasportland- 
cemont szállítására irt ki pályázatot. Az ajánlatok 
január hó 25-ig küldendők be.

Épp és Fekete gépgyári cég nyerte el a Máv-nak 
Zólyom-állomás részére szükséges szénszállitó beren
dezését 183:780 korona értékben. Épp és Fekete 
gépgyára a háború idejében egyike a legjobban 
foglalkoztatott gépgyáraknak.

A német vaggonkartel. Az északném et vaggongyárak 
karteljél, an ionhoz tizennégy nagy üzem tartozik, a 
legutóbb tarto tt iiléson ÍV 19 ja n u á r  1-ig  hosszabbították 
meg. A napokban a ném et vaggongyárosok egyesüloto 
is értekezletet tartott a kartell m eghosszabbítása tá rgyá
ban, de még nem hoztak döntő határozatot. Egyébként 
aziránt is mozgalom indult meg, hogy a különböző 
ném et vaggongyárakat mind az utóbbi kötelék érdek 
körébe vonják. A hannoveri vaggongyár azonban a 
közelmúltban kilépett a kartelből.

Magyar szerszámgyár Belgrádban. Zimonyi jelentés 
szerint Szerbiában gazdagon kínálkozik m unkaalkalom  
és rengeteg szerszám ra van szükség, ezért a belgrádi 
katonai korm ányzóság egy délm agyarországi szerszám 
g y ára t megbízott azzal, íiogy Belgrádban telepet lé te
sítsen. A gy ár m unkásainak jórészét B elgradba fogja 
elvinni. Az uj belgrádi szerszám gyár január végén 
kozdi meg az üzemet.

Szénszállítmányok. A m agyar királyi államvasutak 
igazgatóságától vett értesülés szerint a m últ hét folya
mán az összes budapesti állom ásokra vasúton és vizon 
az önkezelési célokat szolgáló küldem ényeken kiviil 
72.970 q tűzifa, 92 000 q porosz, 39.100 q lengyol,
11.590 q osztrák, 184.780 q hazai szén érkezett.

Földgáz a marosujvári járásban. Mint tudósítónk 
jelenti, Batizháza községben a Gruj nevű domb nagyobb 
terüloten állandóan csúszik s a domb körül időnkint 
nagyobb puffanások hallhatók. A hel.yszinéro kiszállott 
bizottság véleménye szerint a puffanásokat s a domb- 
csuszam lást a föld mélyéből olőretörő földgáz okozza. 
A hatóság a veszélyeztetett területen több házból a 
lakosságot kilakoltatta.

Anglia aranytermelése. Cham bers of Minős egyosült 
bányái 1915 decem berben 255.101 uncia aranya t aknáz
tak ki 3,207.464 font sterling  értékben, a  külső bánya
kerületekben 26 010 unciát 110.485 font Sterling érték 
ben. Decem ber végén az aranybányákban 209.438, a 
szénbányákban 9309 m unkás dolgozott.

Elvonási határozat. M iután a Jo se p h i bányatársaság  
rézbirtokosainak tulajdonát képező A lsófehérmegye, 
m agyarigeni já rás, K énesd községbon a Facabaje in 
dosztino hegyen fokvő és a bányatelckkönyv VI. köt. 
56. lap nyilvántartott 809.246 m3 területü, Josephi véd- 
novü kisbányahatár bányatelkének üzeme hivatalos 
adatok szerint bányahatósági engedély nélkül már 
hosszabb ideje szünetel és igazgató nélkül áll és mivel 
az iizom m egindítására és igazgató bejelentésére vonat
kozólag 1915. évi 1274. sz. alatt kiadott fölhívás nem 
já rt eredm énnyel, a zalatnai kir. bányakapitányság az 
általános bányatörvény 243. g-a alapján következetes 
üzem elhanyagolást a  fentnevezett bányatársaság  k is
leánya határának elvonását mondja ki.
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