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Az élet forrása.
Irta B á n y a y  lié la  dr.

Az élet fo r rá s a : a szén és a vas. Paradoxonnak 
tetszik, do soha véresebb igazságnak nem bizonyult, 
mint ebbon a háborúban. A  Tiizföld lakói vagy a 
polynéziai szigetlakók m indkettő nélkül m egtudnak 
lenni. Persze, az ő kezdetleges, úgyszólván kŐkorszak- 
beli életm ódjukhoz nem kell se szén, se vas. De az a 
nép, am ely egyszer a  kultura határm ezsgyéjére érkezett, 
szén és v as  nélkül többé nem boldogulhat, nem fej
lődhetik és m int nem zet lélekzetet sem vehet. Mi lett 
volna nem is Németországgal vagy velünk, ha  nincs 
szenünk, vasunk ? Csak G eorg Lloyd agitációs beszé
dein) utalok felfogásom igazolásául, aki kérve-kérte és 
könyörögte N agybritannia m unkáshadaitól a „muníciót, 
muníciót 1“ Már pedig ezt anélkül, hogy vasat ne 
term eljünk, anélkül, hogy a gyári kazánokat ne fiítsük, 
elérni nem lehet. És mi lenne a kórházaknak téli 
fűtésével, a bérpaloták, iskolák, hivatalok fűtésével, 
mi lenne a logkülönbözőbb szükséglett cikkeket elő
állító gyárak  üzemével, ha nem lenne szén ? H ogyan 
ruházkodnánk, hogy látná ol ki-ki kötelességét szén 
nélkül ? Hogy állítódnék ölő az a rengeteg  műszer, 
iparcikk, ha  nem lenne vas ? Oly elementáris 
igazság az, hogy szén és vas nélkül nincs élet, hogy 
bizonygatni felesleges.

A közgazdasági élét, amely a tények száraz igaz
ságain épül fel, a szénnek és a  vasnak minden ország
ban m egadta a m aga fontosságát s fontosságához mért 
helyét. Nálunk a bányaipar nem örvend annak a je 
lentőségnek, am ely jelentősége „tényleg" megvan, 
azonban az em berek köztudatában ez még nem alakult 
ki. A parlam entben egy képviselője ül, egyesületének 
podig semmi szava. Semmi tekintélye a bányaiparnak 
(amelybe a kohászat önként beleértődik), sem a b á 
nyászoknak és kohászoknak, sem pedig a bányászat 
koreskedelmi képviselőinek s legkevésbbé az iparág 
hivatott szószólóinak. H ogy ez m áskép legyen a jövő
ben, ezért küzd A B á n j  a.

É s o pontnál A B ánya  rám utat arra , hogy Német
országban m ilyen volt a szén és a vas produkciója az
1914, és 1915. háborús esztendőkben. Mig 1914-ből 
öt hónap esik a  háborúra, az 1915. év teljeson hábo
rúban  telt el. Ezzel szem ben az 1913. év teljesen békés 
év v o lt. E bben a  békés évben, 1913-ban 191 millió 
tónn^r «éne it term elt Németország. (Ezzel szem ben mi

96 millió m éterm ázsát term eltünk). A ném etek biztosra 
vették, hogy 1914-ben el fogják érni a 200 millió tonna 
tormolést, de koresztülhuzta szám ításukat a háború ki
törése s az az öt háborús hónap, augusztus—decemberig, 
30 millióval vetette vissza a ném et széntormelést. Az 
1915. év folyamán még további 15 millió tonnával 
ment vissza a ném et szénterm elés.

M aga a barnaszén-term elés nem is csökkont, m a
rad t 27 millió tonna (nálunk 83 millió q), cllonben a 
kőszénterm elés óriási m értékben, a  koksz kisobb mérv
ben csökkent. Mi ebből az t a következtetést vonjuk le, 
hogy nem is anny ira  a N émetbirodalom általános 
gazdasági produkciója csökkent, hanem  csakis a szén 
kivitele.

N ém etország kolosszális ipari fejlettségét vastor- 
meléso is igazolja. 1915-ben majdnem 12 millió tonna 
nyersvasat produkált, az 1914. évi 14V-* inilli ’val szem 
ben. Ezzel szem ben mi összesen 5 millió m éterm ázsát 
produkáltunk, bár igaz, hogy kibányásztunk 18 millió 
métoi mázsa vasércet, amiből je len tékeny m ennj'iséget 
feldolgozatlanul kivittek.

A ném et ipar azonban hazafias is volt. Em lék
szünk arra. am ikor a  ném et acélszindikátus azt a ha
tározott kijelentést tette, h o g y : „Hazafias érdekekből 
v isszautasít m inden oly kísérletet, amely némot g yárt
m ányoknak „gyanús helyro" való kivitelére irányul. 
Természetesen ez az ellenséges külföldre vonatkozott. 
A sem legesek valódi szükségletét azonban kielégítette, 
de vigyázott arra, hogy ném et gyártm ányok no erős- 
bitsék a háború alatt az ellenséget.

A háború kitörése rendkívüli forgalmi nehézsége
ket okozott. Ezt illusztrálja legjobban az, hogy 1914 
júliusában félmillió tonnát te tt ki a  ném et acélipar 
kivitele és augusztusban ez a szám egyszerre  95 ezer 
tonnára csökkent. Hogy a m unkáslétszám  jelentékeny 
csökkenése ellenére is mily szívósságot mutat a némot 
ipar, bizonyítja az, hogy 1915-ben majdnem minden 
hónapban 300—350 ezer tonna a ném et acél-kivitel. 
A nem et szállítási feltételekben világosan benne van, 
hogy háborúban szállítási kötelezettség nem teljesí
tendő s az egész háború  alatt m égse élt ezzel a jogá
val a ném et ip a r: a  vállalt m egbízásokat a megálla
pított áron és feltételek alatt le is szállította s nem 
csavarta fel az árakat, jóllehet, az önköltségek jelen
tékenyen ornelbedtok.

Nem kell azonban azt hin iink, hogy a német 
acélipar a háború következtében talán kiviteli emel-



kodé6t ért el. E llenkezőleg, majdnem felére redukáló
dott. Mig 1913., 1914. évben 6 millió tonnán felül volt 
a kivitel, az 1914/15. évben 3 és V* millió tonna volt 
(nyersacélsulyban), ami közel 48°/o os csökkenést jelent.

Aki ezeket a szám okat olvassa, az nem tudhat 
mást, hogy  N ém etország csakugyan él, m ert dolgozik. 
I la  szenében és vasában csökkent is a term elése ős 
kivitele, ez az ellenséges országokra vezethető vissza, 
hiszen 1915 májusig, am ig O laszország nem fordult 
olleniink, kedvezőbbek voltak a  kiviteli szám arányok. 
O laszország ugyanis azóta él angol szénnel és vassal. 
A ki ezt az életet, ezt a hatalm as ipari fejlettséget 
látja és átérzí, az tudja csak igazán, hogy Ném et
országnak győznie kell, m ert bővében van kifogy
hatatlanul nála az, ami az élet fo r rá s a : a szén és 
a  vas.
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£  HAZAIHIREK. ^
Vajda Henrik halála. Mint értesülünk, Vajda Henrik 

•ányamérnük, a Kaiser Kerdinad Nord bahn bányáinak fel
ügyelője, 54 éves korában Becsben meghalt. Magyar szár
mazású ember volt, de mindig osztrák bányák szolgálata

iu l állott.
A földgáz-tárgyalás immár véget ért a képviselő

házban, most már csak a főrendiház tudomásulvétele 
van hátra, ami igazán csak formalitás és megkezdi 
tevékenységét a Deutsche Bank. Nincs kétség aziránt, 
hogy pénzforgalmat jelent hazánkban ennek az inté
zetnek idejötte. Mint a Deutsche Bank igazgatója, 
Stauss Emil György mondotta, a földgáz hasznosí
tása jelentékenyen tényező a kettős Monarchia és 
Németország gazdasági közeledése tekintetében. A 
legjobb benyomást tette az a kijelentése, hogy a 
közeledés mértékét Magyarország maga határozhatja 
meg. S mivel?

Budapestre való jövetelének okául a földgázszer
ződés parlam enti tá rgyalását jelölte meg. M int emlí
tette, egyik erdélyi utazása alkalm ával hívták fel m a
g y a r részrő l a  figyelmét az erdélyi gázmezőkre. E rre 
a  ina it esztendő m ájusában m egkezdték a tá rgyalást 
a m agyar korm ánnyal, mit két hónap alatt eredm ényo
son be is fejeztek. A képviselőház üléseivel kapcsolat
ban ujabb  tárgyalás vált szükségessé, m ert ellenzéki 
oldalról azt állították, hogy a földgázszerződésben 
megjelölt m aximális ár lenne az az egységár, melynek 
•ellenében a fogyasztónak a gázt szolgáltatni fogjuk. 
Az ujabb tárgyalások  folyamán igyekeztem  eloszlatni 
ezt a tévedést, hiszen magától értetendő, hogy ez az 
árhatár nem jelenti azt, hogy tényleg követelni is 
fogjuk. Saját érdekünkben szükséges, hogy lehetően 
olcsó árat szabjunk és versenyezni tudjunk más erő
forrással, tehát a  szénnel, villam ossággal, gázzal, fával 
stb. Igaz örömmel állapítottam  meg, hogy itt m inden
hol szívesen veszik, hogy a ném et tőke M agyarorszá
gon érdekeltséget vállal és elhelyezkedést keres, 
továbbá, hogy a ném et tőkétől E rdély gazdasági fej
lődését várják. E gyébként bizonyosra vehető, hogy a 
háború  befejeztével az angol tőke ism ét érdeklődni 
fog az itteni földgáz hasznosítása iránt.

Az Erdélyben létesítendő iparvállalatok életre 
hívása a  későbbi idő problémája. Mielőtt a m agyar 
korm ánnyal Szerződést kötöttünk volna, term észetesen 
szám ításokat tiöjt&ink a  jövedelm ezőség tekintetében és 
főleg abbaó ' az 'irányban, hogy elégséges fogyasztó 
állna-e ‘HM Pőnd^ikézésre. M egállapítottuk, hogy ip a r
vállalatokból : eü$d§ haszon nélkül is boldogulhatnánk, 
de fe lte tt.s^n d é lftrak , hogy ipari vállalkozások létesí
tésével fogjuk, á  nagyobb méretű fogyasztást biztosí
tani. A képviselőház tárgyalása és jóváhagyása n yo 
mán* a  földgáztársaság m egalakítása kerü l sorra. E

tranzakcióban az összes m agyar nagybankok m egsza
bott kvótával fognak íészesodni, ezenfelül német és 
osztrák bankok, továbbá svájci pénzintézetek és kon
zorciumok bevonásáról folyik a  tárgyalás. A tá rsaság  
formális m egalakulásával a  m unkát rögtön megkezdjük.

A szénpiac helyzete. N ém etországban a február 1 én 
érvénybe lépett uj határozm ányok szerint Hollandia és 
Svájc felé az illető állam ok valutája szerin t igazodik 
a  szállítás. Igen  érdekes, hogy a kiviteli engedélyt 
attól teszik függővé, hogy a  szénszállításra kötött szer
ződést bem utattassék az Essenben létesített szénkiviteli 
központnak és egyszersm ind kötelezni kell m agát az 
exportőrnek, hogy az eladási összegeket a Reichsbank 
utján fogja befolyósittatni. N ém etországban különösön 
a rajnaveszfaliai medencébon már foglalkoznak a már
cius 1-én életbeléptetendő uj árakkal. Berlinből irja 
levelezőnk, hogy árem elésre nincs kilátás. A koksznál 
egy m árka árem elés lesz tonnánként. A R uhr vidékéről 
azt jelenti ugyanez a tudósítónk, hogy a napitermelós 
ott húszezer tonnával emelkedett. H ogy még nagyobb 
mértékben nem em elkedett a term elés, annak oka a 
forgalmi nehézségek voltak s am ig Sziléziábau 20 fil
lérrel drágítják a szén árát, addig a  ném et bánya- 
iparban átlag m egm aradnak az árak, noha az összos 
nyersanyagok  ára s a  termeiéül költség jelentékenyen 
nő s általános a panasz a bányafa h iánya miatt. A 
bánj-afakívit éli tilalom meglopte a német bányászati 
köröket, azonban az árak  em elésére még mindig nem 
gondolnak.

Az iparsó ár A pénzügyminiszter most hirdette ki 
iparsó lülli. évi árát, mely már töbl>, mint. 10 óv óta azonus 
és a habom alatt is változatlan maradt. Eszerint a tiszta 
iparsó ára 1Ü0 q-n aluli mennyiségben qánként 257 korona, 
a tisztátalan iparsóé pedig 217 koróna. ICH) q. vagy ezen
felüli mennyiségnél az ár ipánként a tiszta iparsónál 
korona, a tisztátalan iparsónál 180 kor. IC- az ár az iparsó- 
nak a vez'rügynökség szigetkamarai és marosujvári dena
turáló telepein való átvétele esetére bir é rv én y ei Sziget- 
kamarán azonban a fÓntiekbon megállapított árakhoz még a 
bányahelyekről való szállításért járó dij fejében ipánként 
1  ̂ fillér hozzászámítandó. Az iparsónak az ország egyéb 
helyein való átvétele esetére az itt megállapított árak a 
szigetkamarai, illetőleg a marosujvári denaturáló teleptől 
"ró vasuti szállítási dijakkal emelkednek.

A rézgálic hiányon igen ügyesen segített, 
mint erről zágrábi tudósítónk értesít — az ottani 
mezőgazdasági egyesület, Horvát-Szlavonország réz
gálic szükségletének fedezése végett kiküldtek az 
eszéki gazdasági egyesület igazgatóját.

Dániában, Svédországban és Kopenhágában kö
töttek le ügyletet, 34 vasuti kocsi kékkő szállítására, 
amelyből 19 kocsi a zágrábi, 16 vasuti kocsi az 
eszéki gazdasági egyesületnek jut. Az összes költsé
gek beszámításával egy vasuti kocsi rézgálic 65.000 
koronába kerül, a lekötött üzlet tehát kerek összeg
ben 2,275.000 koronát tesz, ezen országok bortermelő 
közönségének nem lesz tehát gondja rézgálicra, az 
egyedüli szerre, amely biztosítja a szőlők hozamát.

A porosz bányakincstár előirányzata. A porosz bánya-; 
kohó- és só igazgatás 3G8 millió m árka bevételt s 315 
millió m árka kiadást előirányoz, amiből nyilvánvaló, 
hogy a porosz bányakincstár csekély 53 millió m árka 
hasznot hoz. H a azonban nagyon rugorozusok aká iunk  
lenni, akkor ezen haszonból 15 milliót kam atozásra 
leírhatunk. A rendkívüli kiadások levonása után 26 millió 
márka, mint szám adási üzem-felesleg m utatkozik és az 
igazgatási költségok levonása után tisztán 20 m illi'
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márka m arad a tavalyi 18 millióval szembún, mint 
tiszta nyereség*. Ilol vaunak ezzel szem ben a mi kincs
tári üzemeink ? A bevételek szerint, osztályozva az 
egyes üzemeket., a következő érdekes szám ok m utat
ják  a porosz bányakincstár brilliáns h e ly ze té t:

Kőszén, koksz, stb. 234 n il l i '
Barnaszén 1
É rcbányászat 12
K őbányászat 1
tíorostyány ii
Vaskohászat 
Ólom- és ércbányák 
Sóbányászat 
Egyéb jövedelmek 

A magyar ólomárugyár, amely < 
alatt alakult, a napokban tartotta IV 
saság egyelőre nőm mutatta ki nyeremény- és ve. 
számláját s egész aktíváját kb. 7Ú0.U00 K-ra rúg, 
szemben mintegy 600.000 K-t tesznek ki kihitelezett összegei.

Közgyűlések. A Salgótarjáni Koszé *nya R .-T  
február 19-én tartja 48. évi rendes közgyűlését, am ely
nek főtárgya a  zárszám adások előterjesztése és hatá
rozat a  tiszta nyereség liovaforditása iránt. U gyanekkor 
tartja közgyűlését az E sztergom — Szászvári Köszén- 
bány& R .-T .  ugyanezen napirenddel.

Kenyeret a bányamunkásoknak. Bizonyára leg
nehezebb munkát a bányamunkás végzi az összes 
munkások között. A bányák eddig is iparkodtak 
títutikásaik jólétéről gondoskodni és élelem-táraik 
utján nem kis nehézséggel élelmezték eddig is mun
kásaikat. A jelenlegi háborús viszonyok között két
szeresen nehezen ment ez s különösen most, ami- 
!^ ^ -tayérjegyrejidszer az adagokat megszorította, 
lett aktuális ez a kérdés. A Magyar Bánya- és 
Kóhóvállalatok Egyesületének Chorin Ferenc dr. 
elnöklésével tartott ülésén a bánya- és kohómunká
sok kenyérellátásának kérdésével foglalkoztak. A vál
lalatok újabban kenyérliszt helyett kizáróan főző- és 
finom tésztalisztet kapnak. A napi és fejenkinti 400 
gramot is keveslik a bányák. Elhatározták, hogy az 
egyesület testületileg tiszteleg a miniszterelnöknél, 
hogy a kormány sürgős és energikus intézkedését 
kérje.

Az ólomplac január hó utolsó részében szintén 
emelkedő irányzatot mutatott. A közönséges nyersplé 
ára. 5 m árkával em elkedett tonnánkint, m iként ezt an 
nak  idején, decemberben jelentettük. Úgy értesülünk, 
hogy az emelés újabban tonnánkint 10 m árka lesz, 
vágyik 165 márka. A finom pléháruk piaca vá'tozat

lanul szilárd, mert a gyárak  oly erősen vannak foglal
koztatva. hogy 10—12 hétnél előbb nem kötelezik 
m agukat szállításra. A nnál kovésbbé, mert mostanában 
erősen korlátozva vannak az üzemek. V ékonyabb 
pléhekben valóságos hiány van, ami persze az árakban 
mutatja v isszahatását, úgy hogy decem berben l ‘J0 —1‘.)5 

'rk a  volt az ára, de most 210—215 márka.
Tilos a ehamotte-kivitel. Mint értesülünk, magy. 

osztrák kormány kivileli tilalmat rendeli el a köv<> 
tűzálló-anyagok; asbest és asbest-áruk aslicst- 
pala kivételével), ’aíit, gralitból való olvasztó-tégelye 
repei is. kaolin, zalaglold. chamotte. magnezit, nyers vagy 

•-..•leti iozit téüla, i.-hauioUe-tégla és egyéb tűzálló tégla
műszaki cikk.

lljra üzembe helyezett belga vasmüvek. Brüsszelből 
irja levelezőnk, hogy a Charleroi kerületben több 
vasmű újra m egkezdte működését, ami a belga vas
piacnak helyzetére látható javulást hozott. Ik-lgiumban 
azt beszélik, hogy a ném et főkormányzó beható tanács
kozásokat folytat más üzomek uj óletrckcltése iránt is.

Ezüst és ólom Csehországban. Prágából jelenti 
lapunknak ottani levelezőnk, hogy északnyugati Cseh
országban feltűnést keltő kutatás folyik ezüst- és 
ólomércekre. Az előfordulás Krinsdorf. Klostergrab, 
Reisenburg és Ossegg közelében van és úgy hírlik, 
hogy a termelés aránylag nagyon csekély költséggel 
fog járni.

Nagy petróleumárak Franciaországban. B r ü s s z e l i j e l e n 
tik lapunknak, hogy Franciaországban olyan magasra szök
tek a potróleumárak, amikre nem lehetett volna példa akkor, 
ha a vámhatárok nyitva állanak. Azon cikkek között, elvek 
hihetetlen árdrágulást értek el, ran a petróleum, elvnek 
bevitelére Franci ursz'g mindig erősen volt utalva. A 
peli-ól'- ->/-.indikátns megint 5 :entim ■s-mal ’melte 
petróleum anélkül, hogy az alapárak me volnának
jelölve. A potrólenmlinomitók a tartós áremelkedéseket 
auierikc árakkal és a folyton emelkedő fuvíirdrágul;' 
indokolják. A francia kormány nem ment bele egyszerűen  
az árak emelését^*- hanem előzőleg tanulmányoztam 
helyzetet.

A petróleumpiacnak helyzete. Mint értesülünk, a né
met birodalmi nyersolaj vidéken nagy tevékenység 
folyik. W itze területén 50—180 materig, vagyis a fe ls ' 
rétegekből nehéz, <>—400 m éternél ellenben könnyű 
olajokat hoznak felszínre. A nohéz olajokból körülbelül 
G”, könnyű olajat, SOVo vulkán-olajat ad, 25° o azonban 
aszfalt. — N ém etországban állítólag sikerült m estersé
ges utón előállítani ásványolajat. A román petróleum- 
piacon fényes az üzlet. Mag« a rftcaua Iíom ana nyolc
száz tonna olajat küldött fel a Dunán. Ha tovább igy 
tart e z  az enyhe tél, rendkívül kedvezően fog hatni a 
román petróleum  kivitelre. — M exikóban egy uj 
petr lenm -vállalat alakult „Officina Tecnica Petrolera

FELTEN ES GUILLEAUME
kábel>, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

| BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 

szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
(1066(24.)
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M exicana F. A ,a Ennok a vállalatunk jogászi osztályú, 
am ely a  jogsegélyt fogja ollátni, a szerződéseket fogja 
megkötni, a  fúrásokra, szállításokra lesz ogy m érnök
osztálya, am ely a petróleum -termelés egész műszaki 

.részét fogja végezni, egy geológiai oeziálya, amely 
Mexikó egész területén bárhol mutatkozó petróleum- 
forrásokat fogja kikutatni. — A nyersolajterm elés 
Boryslavban és Tustanovicban hónapon Hint 200—220 
ciszternára becsülhető.

Nemetek bányavásárlása. Dévai tudósítónk táv
irata szerint Déván a múlt napokban német geologu- 
sok jártak a Brotuna-Steja melletti kőszénbányák, a 
Karmazinesd és Vika melletti vasmüvek és a Csun- 
guluj melletti ólombányák megvásárlása ügyében. 
Hunyadmegyében azt hiszik, hogy a németek ezeket 
a bányákat biztosan megvásárolják, mert állítólag 
a szakértői vélemények kedvezők.

Az ipari fémkészietek rekvirálása. A kereskedelem ügyi 
miniszter a M agyar M érnök- és Épitész-Egylethez, 
valamint a M agyar Elektrotechnikai Egyesülethez le
iratot intézett, am elyben az egyesületeket szakbizottság 
alakítására kérte fel, am elynek hivatása lesz, hogy az 
összes ipartelepeket felülvizsgálva, megállapítsa, hogy 
fém borendezési felszerelésük ama fémrészei, am elyek
nek anyaga a  hadviselés céljaira elsősorban szükséges, 
nélkülözhetők és más fém ekkel helyottesithetők-e és 
ha igen, részben-e vagy teljesen. A bizottság részéről 
pótolható fém tárgyaknak nyilvánitott felszerelési tá rgyak  
és anyagok a hadviselés céljaira igénybe fognak vétetni, 
s ezek pótlására a bizottság részéről megállapítandó 
pótló-anyagok fognak felhasználtatni. A bizottság figyel
mét különösen a mótorok és elektrom os telepek n é l
külözhető fém anyagainak m egállapítására fogja fordítani.

A* amerikai vasipartan eddig ismeretlen konjunktúra 
alakult ki, amit azok a szédületes nagyságú szállítások 
okoztak, melyet az entente-liatalmak megrendelései folytán 
szállítottak át az Óceánon. Az TI. S. Steel Corp. egyik veze
tője, E. H. Gary nyilatkozik legújabban az amerikai vasipar 
helyzetéről s mivel az amerikaiak egészen fantasztikus remé
nyeket kezdtek már táplálni a háború utáni kábító perspektí
vákról is, Gary siet a túlhajtott optimizmust kissé lefaragni. 
Ó kijelenti, hogy a tényleges nagy prosperitás az ourópai 
háború következménye, egy külső behatás tehát s e háboru 
befejezésének nem szabad készületlenül találnia az ameri
kaiakat. A háboru után biztosan nagy lesz a munkáshiány 
a visszavándorlás folytán és különöseit a municiós-gyárakban 
felhajtott munkabérek miatt fogja az egész munkásvilág a 
magas munkabéreket követelni. Az összes jelentések meg
egyeznek abban, hogy az acóltröszt V* évi kimutatásai a 
piac pompás helyzetét festi. Az I91f>. évi 4. negyed az előző 
évnegyeddel szemben 51 millió dollárt ért el, ami az 1914. 
évi utolsó negyeddel szemben kerek 40 millió dollárral való 
emelkedést jelent. A tiszta nyereség a leírások, tartalékolá
sok és ujabb berendezések eszközlésén kívül nem kevesebb, 
mint 40 millió dollárt jelentenek, ami 1!>14 hasonló negye
dében csak 8 millió dollár volt.

Magyar acéltartályok. Az osztrák és m agyar acél
tartályokat készítő üzemek a gáztartályok árait annyira 
felemelték, hogy dacára a m éterm ázsánkinti 20 koronás 
vámnak, most m ár könnyen lehet azokat N ém etország
ból behozni. Az am móniák- és oxigéniparban máris 
nagym ennyiségű tartály t rendeltek Ném etországban, 
am elyek a m agas márka-ázsió, vám- és fuvardíj dacára, 
lényegesen olcsóbbak, m int a  M annesman-félék, vagy 
am elyeket a m. kir. állami vasgyárak zólyombrezói 
telope készít.

K  DEUTSCHER BERICHT. #
INDUSTRIE UNO VOLKSWIRTSCHAFT.

Ölfabrik M. Elfer. Die F irm a Ölfabrik M. Elfor 
wurdo mit 1. .Januar 1910 mit einem Stam m kapital von
500.000 Kronen in eiiie Gesellschaft m. b. II. um- 
gv wandelt. Als G eschäftsführer w urden dio H erren 
M oritz und Anton E lfer  b e s te llt; den Herron H er
mann Golotl&ng, O berbuchhalter, sowie Emil W olfer , 
Buroauchef, wurdo Prokura erteilt. G egenstand dos 
Unternehm ens bildet dio Fortführung der “Wien, 
XI. Bezirk, befindlichon Ölfabrik.

Vom Blechmarkte berichtet man uns: „Dio Erhöhung 
der H albzeugpreise wird auch am Blechmarkte neuo 
H inaufsetzungen der N otierungen h'ervorrufen. Zurzeit 
kosten gewöhnliche G robbleche entsprechend der bei 
der im D ezem ber erfolgten B egründung der V erein
igung vorgenom menen E rhöhung  um M 5 per Tonne 
M 155, der neue Aufschlag wird sich im 1 lahm en von 
etwa M 10 per Tonne bewegen, vielleicht sogar noch 
etwas darüber hinausgehen. F ü r Feinbleche bleibt 
die Lage ausserordentlich fest, die W erke sind bis 
zum Schluss des Q uartals und auch noch darüber 
hinaus derart stark  besetzt, dass L ieferfristen von 10—12 
W ochen verlangt werden. Da die Leistungsfähigkeit der 
W erke beschränkt ist, besteht in einigen Soften, 
nam entlich in dünneren  Blechen, direkter Mangel, der 
sich auch in den P reisen  geltend macht. W ährend im 
D ezem ber reguläre H andelsm arken Doch zu M 190—195 
abgeschlossen worden sind, fordern dio W erke heute 
M 210—215."

Neue Erdölfunde in Rumänien. In  Baicoi, zw ischen 
Cam pina und Ploesti, schlug1 nach einer ß ukares te r 
M elduog der F rank fu rter Zeitung die Steaua Romana 
eine ungew öhnlich ertragreiche Fontäne an. Diese lie- 
forte bereits am ersten Tag 400 W aggons, und hat 
sich der A usfluss noch um die Hältte gesteigert. 
A rbeiter und Pum pen sind zur Stelle, um die Oel- 
menge, die bis jQach Ploesti fliesst, aufzutangen. Diese 
neue Oellinie w urde von dem W ünschelrutengänger 
Scherm uly in F rankfurt a. M. angegeben. (Herr Seher- 
muly hat nach seiner eigenen Angabe die L inie im 
A uftrag des Geologischen Institu ts in B ukarest fest
gelegt, sodass dieses E rgebnis wohl eine P rüfung  ver
dient. J). Red.)
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