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A réz a világháborúban.
A most dúló világháború eddig ism eretlen je len

tőségre ju tta tta  a re z e t Sok panasz hallatszott afelől, 
hogy van*©, vagy nincs rezünk, rekvirálják és gyűjtik  
talán még a háztartásokban is, noha anny ira  szükébon 
mégse vagyunk, hiszen csak a vasutakon szédületes 
m ennyiségeket szedhet össze az állam s különösen 
előkelően épült* palotákban igazán rengeteg  a felesleges 
és pusztán fliszitésre szolgáló rézdisz.

V ilágszerte nagy a  szükséglet a  rézben. Hogy 
m ilyen fontos szerepet já tszik  a  réz, azt fejtegetni feles
leges ; «  mai világháborúban döntően fontos szerepet 
já tszik  a  réz. Az entente-államok rézszükségletük jó 
részét Amerikából szerzik, ami legjobban kitűnik az 
Iron A g e  kim utatásából. Az em lített angol lap szerint 
a rézbehozalal 1915 első kilenc hónapjában, az 1918. év 
első kilenc hónapjával szem ben a következő em elke
dést tünteti f e l : Franciaország behozott 156 millió font 
sterÜDg értékű rezet 117 millióval szemben. Anglia 
behozatala 101 millióról 156 millióra emelkedett, mig 
Olaszországé 31 millióval szem ben a 74 milliót is m eg
haladta. A statisztikai adatok szerint 1915 első kilenc 
hónapjában A usztria-M agyarországba, Ném etországba 
és Belgiumba nem hoztak be am erikai rezet. Pedig, 
hogy békeidőben milyen jelentékeny volt a behozatal 
nálunk, az kitűnik abból is, hogy 1913 első kilenc 
hónapjában N ém etország 229 millió font értékű rezet 
importált Amerikából.

A réz értéke is erősen emelkedik. Még Londonban 
is, ahová szabad a bevitel, m int sehová. A standard
réz 10-ről 105 fontra emelkodett. A szédületes em el
kedésnek a tiszta áruban való szükség az oka. Az 
am erikai gyárak  m aguk rengoteg m ennyiségű rozet 
használnak el, igy  egy g yár 20 ezer tonna rezet is 
elhasznál havonkint. A finomabb am orikai réz most 
135 fontba kerül, ez pedig a  standard-réznél 30 fontnyi 
különbséget tesz ki, holott békés időkben nem tesz ki 
ez a különbség többet öt fontnál. A rézterm elés mód
feletti arányokat öltött ugyan, de m ég se tarto tt lépést 
a hadiszükségletek arányával. Nem kell azonban azt 
hinni, hogy a réznek most van a legm agasabb ára. 
1907-ben már 110 fontot is elért a standard-réz ton
nája* A börze is m egm utatja, hogy keresik a re 2et. 
Az utolsó időkben a Rio Tinto-részvényok 7 ről 65 
fontra szöktek.

S mindezek mellett az az érdekes, hogy am ikor

világszerte annyira keresik a rezet, az orosz rézterme- 
lés erősen visszam ent. Persze, ott is behivták a mun
kásokat s ott van még csak rettenetes szállítási nehézség. 
1915-ben 1,600.900 pudot tett ki az eMző évi 1,950.000 rel 
szem ben, mig 1913-ban m eghaladta a 2 millió pudot. 
Most persze nagyobb a rézszükséglet Oroszország
ban is s em elkedett a rézbehozatal. íg y  van ez 
mindenfelé, csak a központi hatalm ak vannak szoron
gato tt helyzetben rézbehozatal tekintetében, mert Ame
rika ogy gram m  rezet som adhatott a háborús években.

Az E ngineering  and M inig Journa l a világ réz- 
term elését Összeállította az 1915. évre nézve is. Mi ezt 
az érdekes adatot összhangzásba hozzuk s kipótoltuk 
az 1912. évtől fogva a megfolelő adatokkal. Ezek sze
rin t a term elés v o lt:

1012 91;: 914: 1915
Egy esült-A llamok 5«3.2G0t '55.9901 •5.5291 040.2121
Mexikó 37.GG71 őri.3231 .3 7 1 30.9G91
Kanada 34.213 t 34.880 t 7 1 47.2021
Kuba 4.3931 0.3811. 8.8361
Ausztr;' 47.772t 47.325 t 37.5921 32.5121
Peru 26.4831 25.4871 23.0471 32.410 t
( ’sile 39.2041 39.4341 40.8701. 47.4421
Rolivi 4.6811 3.6581 1.3061 3.000t
•Japán 02.4801 3.1021 72.8381 75.000 t
< )ros7.oiv :;3.r»r»ot .3101 31.938t 16.000 t
A frika 24 303t 5.3081 30.4801 35.001) t
Spanyolorszá 1(5.« 321 22.8701 24.1351 27.000 t
Portugália 59.8731. 54.090 t 37.0991 95.000 t
Más áll. ogyii 29.5;,őt 27.158t 25.1761 25.000t

Látnivaló, hogy 1914-ben a tormelés jócskán csök
kent, am it bizonyára az a m egrendülés okozott, amelyet 
a világháború kitörése az egész világgazdaságra hozott. 
1915-ben porszc egészen abnorm ális lett a termelés emel
kedése s az is természetes, hogy az emelkedés azEgyesült- 
Államokban öltötte a legnagyobb mértékeket, mivel
hogy az ő sem legessége engedi meg leginkább a  ki
vitelt s a m uniciógyártást az entento államaiba. Viszont, 
mint fentebb m ár jeleztük, csökkent Oroszország réz- 
termelése, nem különben Mexikó, Ausztrália és Perué.

M indazonáltal más állam oknak is erős hasznuk 
van a rézből. Nem vévo tekintetbe a réz általános 
em elkedését, Csile, K anada s az európai államok kö
zött leginkább Spanyolország rézipara határozottan 
follendiilt. Ném etország csak 5 ezer tonnával tudta 
megjavítani réztermelését.
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A mi kis országunk a világgazdaságban még ak
kor is kiosi szerepet já tszanék, ha rézterm eléso külö
nösebb jelentőségű volna, am inthogy nem az. A hábo
rú s  évek statisztikai adatai nem állnak rendelkezé
sünkre. Az utolsó hivatalos kim utatás, am elyet a 
korm ány közreadott, az 1912. évről szól. Szinte piruló 
szám ok ezek. 1912-ben az Egyesült-Á llam ok 563 ezer 
tonnát termeltek. Mi 241 tonnát. Csák kuriózumból fűz
zük ide, hogy 1910-ben 213, 1911-ben 208 tonna rezet 
term eltünk s az átlagos á ra  q-ként 140 korona volt a 
termelés helyén. R ézércet és fakóéroet 2060 tonnát 
term eltünk. E gész rézterm elésünk összértéke 1912 ben 
379 ezer koronára rúgott. Ebből aztán mindenki m eg
ítélheti, hogy M agyarország sem nem szoroz, sem nem 
oszt a  világ rézellátása tekintetében, am ikor a  mi te r
melésünk p á r  száz' tonna, a világ rézszükséglete pedig 
felül van az egymillió tonnán.

K  HAZAIJ3IREK. #
A MÁG. uj érdekeltsége. A Magyar Általános 

Gépgyár — mint értesülünk — teljes üzemmel dol
gozik. s különösen hadimunkák által van igénybe- 
véve. A hadügyminisztérium repülőgép-motorok elő
állításával bizta meg a gyárat, amely ezt a cikket a 
háború alatt specializálva nagy tökéletességre emelte.

A földgázvezeték elágazása. A Mező- Sámsond körüli 
falvak, m elyeknek határán földgázmezők vannak, még 
1912*ben kéréssel fordultak a  pénzügym iniszterhez, 
fűtési, világítási, ipari célokra előállítási önköltségen 
megfelelő gáz engedélyezését kérve. A kérés te ljesíté
sét a  pénzügym iniszter elvben kilátásba helyezte. 
A pénzügym iniszter egyidejűleg a  falvak figyelmét 
felhívta arra , hogy  m időn a  M arosvásárhely részére 
engedélyezendő gázvezeték a  megvalósulás stádium ába 
jut, M arosvásárhely várossal keressék az érintkezést, 
mert az odavezetendő gázvezetékből kiágazólag nem  
lesz lehetetlen  a  községek ellátása. M arosvásárhely 
közönségét — mint erről ottani tudósítónk ir t is — a 
marostordai alispán m egkereste, hogy az állammal kö
tendő gázszerződés m egkötésénél óhajtja a  községek 
jogát, igényeit érvényesíteni. Valósz nü tehát, hogy az 
ottani falvak egyszerre, az am erikai farm ok nívójára 
fognak ju tn i a  földgáz hasznosítása révén.

I t t1 em lítjük meg, hogy a belügym iniszter á ko
lozsvári felebbezett közgyűlési határozatot jóváhagyta.

Tordáról viszont azt jelenti lapunk ottani tudósí
tója, hogy a  m ár Torda városáig elvezetett földgáznak 
a fogyasztókhoz való eljuttatása tárgyában  értekezle
te t tartott a  város polgáraiból alkotott szövetkezet és 
azt határozták, hogy am íg a Tordai Földgáz r.-t. ki 
nem nyilatkoztatja, hogy a fogyasztókat sem  a  be
vezetés kö ltsége , sem  az óradij nem fog ja  terhe ln i, 
a  földgáz fölhasználásáról nem  lehet szó. A tordaiak- 
nak  tehát vannak kívánságaik.

A gróf Csáky László prakfalvi vas- és acélgyár r.-t. 
H eügelm üller  László bárót és tichw arz  Izidort igazga
tósági tagokká választotta és Flesch  Lajos társulati 
tisztviselőnek cégjegyzési jogosultságot adott. Az 1915. 
évi október hó 30. napján  tartott rendes közgyűlés 
által elhatározott alapszabály módosítások folytán alap 
tőkéjét 3750 darab, egyenként 100 korona névértékű, 
bem utatóra szóló uj részvénynek kibocsátása által
375.000 koronával felemelte. A társaságnak ez idő sze
rin ti alaptőkéje ÍO.ÓQO darab, egyenként 100 korona 
névértékű, bem utatóra szóló részvéhyre osztott 1,000.000 
korona.

Enelkedfiqk a citikárak. Berlini levelezőnk jelenti, 
hogy a cinkkohók szindikátusa Lob ügyvezető elnök
lete alatt tartott' ülésén a piacnak alapos ismertetése 
után a - ciükáraknak 3 márkás emelését. határozta el.
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E szerint a  finomított cink á ra  66 márka lesz, a nem 
finomitotté 65. A háborús helyzet különösén kedvez a 
cink értékesítésének, azonban békés ipari célokra is 
erős kereslet tárgya. A cink árem elkedésére világot 
Vet az, hogy 1914-ben 47, egy évvel azelőtt 46—50 
Mk.-ba került a cink q-a. Tavaly m ár elért 68 Mk.-t is, 
de a  korm ányok intézkedésére öt m árkával leszállí
tották. A világpiacon még tekintélyesebb árem elkedést 
jegyezhetünk fel. Amerikai fontonként a háború előtt 
5 centbe kerü lt a  cink s ez a napokban 1 9 -5 0  centre 
em elkedett; Londonban 1914 jú liusában  21.3/4 font 
sterlingbe korült a  cink s 93 sterlingbe kerü l ma.

A Magyar Bank mérlege. A M agyar B ank és Ke
reskedelm i r.-t. most hozta nyilvánosságra 1915.. évi 
•mérlegét. Az 1915. üzletév összes bruttónyeresége 
az előző évi áthozattal együtt 13,090.99178 K 
( +  2,392.81063 K), mig a tiszta nyereség-egyenleg
6,854 003 77 K  ( +  1,436.185 62 K) volt. Az igazgatóság 
a m árcius 21-re összehívandó közgyűlés elé azt a 
javaslato t fogja terjeszteni, hogy a tavalyi 6*/o kai 
szem ben az idén 7V2*/o-os, azaz részvényenkint 30 ko
rona osztalékot fizessenek ki. A mérlegszám la adatai 
a következők :

Vagyon. Pénztári készletek 8,662.574*65 K. Váltók ós 
devizák 58,550.325*32 K. Értékpapírok 25,872.452 47 K. Alkal
mazottaink nyugdíjintézetének érték papírjai 450.000*— K. 
AÍJiliált vállalatok részvényei 12,061.13H- - K. Kamatozó járu- 
dékjegyeink biztosítéki alapja 3,008.600*--• K. Ingatlanok 
5,891.847 68 K. Üzemi ingatlanok és berendezések 2,795.081*12 K. 
Előle# értékpapírokra, árukra ős report 100,602.49321 K. 
Árukészlet 2,076.309 22 K. Befizetések szindikátusokba 
14,605.298*26 K. Községi és közkölcsönök 9,677.26649 K. 
Parcellázási üzletek 1,435.720 —K. Vasutiüzletek6,726 391*31 K. 
Adósok 110,337.920*63 K. Összesen 357,753.418*84 K. — 
Tchnr. Részvénytőke 66,000.000*— K. Tartalékalap 19,0.64.790*50 
K. Értékcsökkenési tartalék 1,409.313*51 K. Alkalmazottaink 
nyugdijiDtézete 5,152.289*93 K.' Forgalomban levő Ho/o-os 
járadókjogyeink 3,7* 2̂.000*— K. Kisorsolt 5o o-os járadékjegyek 
150,000— K. Fel nem vett osztalék 23,828 K. Forgalomban 
levő elfogadványok 95,C00 — K. Betétek: Takarékbetétköny
vekre és folyó saamláhap ,97^)56.908 21 K. M. kir. péflziigy- 
miniszterium hadikolcsönszánílá Í2>$&.82B*<50'K / ntteféiök" 
111,639.854*15 K. Átmeneti tételek 3,5'22.G04G7 K. Nyercscg- 
egyenleg 6,854.003-77 K. Összesen 357,753.418 34 K.

Kredményszámlája. Kiadás. Költségek (felügyelő- és 
végrehajtóbizottsági dijak, igazgatók, tisztviselők, egyéb al
kalmazottak és szolgák fizetése ós lakáspénzillotményc- 
2,201.503*10 K, iroda- és raktárbérek, posta- ós sürgönydíjak, 
hirdetmények, utazási, üzleti és mindennemű egyéb költsé
gek 1,623.222-59 K) együtt 3,824.752 69 K. Hadijótékonycélu 
kiadások 504.309*03 K. Hozzájárulás alkalmazottaink nyugdíj
intézetéhez 1,000.000*— K. Leírások értékcsökkenési tartalék- 
számlára 187.270 47 K. Adók és. illetékek 720.655 82 K. 
Nyereségeg-yenleg 6,854.003*77 K. Összesen 13,090.991-78 K. 
Jövedelem. Nyereségáthozat 1,263.446*65 K. Tiszta kamatjöve
delem 6 665 080 98 K. Nyereség és jutalékok (a banküzletben 
1,262.848*04 K, az ájuüzletekben 3,660.267 16 K) együtt 
4,923.115*20 K. Házbérjövedelmek 239.348 95 K. Összesen 
13,090-991*78 K.

A bányafa. Az egész bányászatban talán a leg
fontosabb # cikkek egyike, amelyből legtöbbet az 
Egyesült-Államok, aztán Anglia, utána Németország 
igényelnek. Anglia például nagyon sok bányafát 
bevitel utján fedez s mivel most a németek három 
ilyen rakománnyal telt nagy szállitóhajójukal a ten
ger fenekére küldték, nagy zavar támadt az angol 
szénbányászatban és a termelés mindjárt erősen 
sülyedt. A bányafa rendkívül fontos cikk ugyan, a 
bányatársaságok mégse szokták kimutatni ezen szük
ségletüket. Nem kis csodálkozást keltene, ha egyszer 
nyilvánosságra kerülne, mennyi bányafa is fogy el a 
világon. A külföldi bányatársaságok ezt a kérdést 
nem burkolják akkora homályba, mint a mieink. A 
Harpener Bergbau A.-G. pl. egy évben nem keve
sebb, mint 5V2 millió márka értékű bányafát vásá
rolt 7 millió tonnás termelésénél. Más szóval, egy 
tonna szén termelésére 0.747 márka értékű bányafa 
kellett. Ha az angol széntermelést 300 millió tonnára 
vesszük fel, akkor, lehet csak elképedni azon ,. mek-
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alsóra az évi bányafa-szükséglet Angliában. És Angliá
ban nincs elég fa. A bányafa-szükséglet javarésze 
külföldi eredetű. Ha be lehetne vágni az útját az 
angolok bányafabevitelének, katasztrófa elé kerülne 
az angol szénbányászat s ez még véget is vethetne 
a háborúnak, mivelhogy megállnának az angol ipar
üzemek: ha nem volna szenük s a büszke angol 
flotta se mozdulhatna meg többé.

Osztrák rézbányák. Prágából jelentik lapunknak, 
högy az osztrák rézbányam üvek a  tavalyi evőt több 
löiüt egy millió korona nyereséggel zárták s 10 °/<> osz- 
tAlékot fizetnek.

A szén Franciaországban. Múlt heti szam unkban 
m agenáékeztiink az entente országainak szénollátásá- 
t&k éjt P étite  Gironde nyomán m ódunkban van most 

JgieE. érdekes adatokat közölni arról, hogy Francia- 
országban micsoda mizériákat okozhat a széninség. 
A francia korm ánynak nagy gondot okoz a szén d rá 
gasága, sok minden eszközzel megpróbálkozott az árak 
mérséklése tekintetében, de hiába. A háboru olőtt az 
angol szén 15 frankba került Glasgowból számítva. 
A fuvar Bordeauxig 6 frankba került. Most maga a 
fuvar ennek tízszerese: 62 fr., míg a fekbérok m aeuk 
kitesznek 10—15 fr.-ot. Egész bátran hozzáüthotiink 
még 3 fr .-o ta p é n z  váltóárfolyama folytán. Tehát maga 
a költség tonnánként m integy 78 fr. m agának a szén
nek ára nélkül. Ma bizony F ranciaországban 100 fr 
ogy tonna szén ára. Franciaországban uj törvényt 
hoztak, melynek az volt a célja, hogy az angol és a 
francia szenek közti árkülönbséget valatnikép áthidal
hassák. Ez aztán m agával hozta azt, hogj»- a  vasúton 
szállított szén olcsóbb volt, m int a viziuton szállított 
szén. Ez persze bizonyos értelm etlenségre vall, aminek 
a francia ipar se igen láthatta hasznát. A semleges 
államokat pedig kényszeríteni akarják, hogy respek
tálják azt az uj rendelkezést, hogy a fuvarra maxim á
lis dijakat állapítanak meg H a a ncutrálisok ehhez 
ne.m.járjjJlpánakv. elzárják a francia és angol ki kötöket 

• $ 6lü& tötorziókép.
Kevesebb az állami olaj. Az egbelli petróleumtole- 

pen nagyobb fajsúlyú kenőanyagot nyernek, am elyet 
finomítás céljából Pozsonyba szállítanak egy magán- 
vállalat telepére. A napi termelés több vaggonra rúg , 
de ezt az utóbbi időben azzal a m egokolással korlá
tozták, hogy szénhiány van.

Az Ócskavas-bizottság tagjai. A keroskedelemügyi minisz
ter által az Ócskavas-bizottság’ tagjaivá a következők nevez
tettek k i:  B in 5 Pál dr., a Rimamurány-salgótarjáni vasmű 
■részvénytársaság1 nagytelietségü igazgatója (elnök), f.ipla  
^So&Ztacb, a m. kir. állami vasgyárak felügyelője, H aj is Ár- 
íjíAd-,, a Szabadalmazott osztrák-magyar államvitsuitár.saság 

bányái, hutái és uradalmai igazgatója, Urbtin Leó, a 
magyar vasipar részvénytársaság igazgatója. 

Vilíoos, a Weisz Manfréd lőszer, acél és fémmüvei 
■fcéfe^Vénytársaság igazgatója, Lipták Pál dr., a L pták dr.

■sa építési és vasipari részvénytársaság vezérigazgatója, 
oldstem Oszkár:, a Koburg horceg-léle bánya- és kohómü

vek részvénytársaság igazgatója ós Frie Pál, a Zenicai 
vasművek igazgatója. Az Ócskavas-bizottság székhelye Buda
pest, hivatalos helyisége V Zrínyi utca 1.

Szerbia bányakincsei. Mint velünk küzlik, Üszkübbe ma
gyar. német és osztrák bányamüvek pénzembereinek meg
érkezését várják, kik a macedóniai érctolepck kiaknázásának 
feltételét fogják tanulmányozni.

Szénbányakutatás Ausztriában. Még 1913-ban 
az osztrák bányakincstár megszerezte a galiciai 
Brzeszeét s ott juliusban szénre kezdett fúrni. A 
fúrások sikerrel jártak s ina naponként 90 vaggon 
szeiiet termelnek az ott létesített bányamüvekben. 
1914-ben ujabb fúrólyukakat mélyített az osztrák 
közmunkaügyi minisztérium és 500 m. mélységben 
34 kőszéntelepet talált, melyek együttvéve 26 m. 
vastagok. Vannak köztük 60 cm.-nél kisebb telepek 
is, de van ötméteres telep is. Ezt a telepet 400 m. 
mélységben fúrták meg.

A vaspiacról. A ném et vaspiacon a vasöntőgyárak 
a nyersvas árát 20—30 márkával tonnánkint ismét 
m egdrágították. Hasonló határozatot hozott a kocsi- 
tcngolygyárak  szövetségének csoportja, amely azonnali 
érvényességgel 5 százalék d rágítást léptetett életbe. 
E/.l az árnövelést a koksz drágulásával hozzák össze 
íiiggésbo, am ennyiben a koksz egységárá t m árciustól 
kezdődően az érdekeltek 1.50 m árkával, a kőszén árát 
pedig tonnánkint 1 m árkával fogják m egdrágítani. 
A némot nyersvasterm elés egyébként az állandóan mu
tatkozó föllendülés folytán jan u ár hónapban a term e
lés legnagyobb határát is túlszárnyalta, am ennyiben a 
a  term elés 1.07 millió tonnára rúgott, m ig a megelőző 
decem ber hónapban 1.02 millió tonna nyersvasat p ro 
dukáltak. A napi átlag igy 34.743 tonnát tett’ ki.

A ném et nyorsvastornielés alakulására élénk vilá
got. vvf a következő üsszoállitás •

3 ÍJ 12 1913 1014 1915
Január 1,386.850 1,011.345 1.515G.505 874.133
F ebruár 1,338.495 1,493.877 1,445.511 803.62í
Március 1.447.50'> 1 629.463 1,602 800 938.43
Április 1,452.705 1,588.701 1,534.420 038.67.
Május 1,403.510 1,043.060 1.6Ü7.103 085 968
Juníus 1,454.018 1,609.748 1,531.:-13 093.490
•Julius 1,517.007 1,(548.SÍ 8 l,5(i4:.345 1,047.503
Auguszt. i,s4íi.8(;n 1,«40.016 580.601 1.050.010
Szeptcm. 1.553.103 1,590.841) 5S0.087 1,034 124
f )ktúher 1,58!). 730 1,653.051 720.822 1,076.343
Novcmb. 1.5 '8.507 1,588.085 788.050 1,019.122
Deuerob. 1.567.386 1,1511.250 ‘54.180 1,029.144
Összesen 17,omUüV 19,309.1 Y2_ 14,389.547 11,790.199

A vasöntvényok tekintetébon 100 kg.-ként ismét
5 m árka az árak  em elkedése. Egyes daraboknál a 
minőségek és a darabok szerinti m egállapodása mérvadó.

A finom pléhelm él, m elyek másfél mm-en alul 
vannak, az utolsó napokban szintén emelték az árakat.

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

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

0

Ólomkábelek. ViHamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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Bizonyos gyártm ányok a  gyárban  eladva 245—255 
m árka árón kelnek el. A szállítási határidők hat hó és 
azon tol.

Az. am erikai vas- és acélpiacon szintén állandó n 
em elkednek az árak.

A szállítási határidőket m eghosszabbítják. A neu 
trális államokból is nagy m egrendelések érkeznek. 
Ezek nagyobbára vártak  m egrendeléseikkel azon Íri
szemben, hogy az árak  sülyedni fognak, de most csa
lódva, sokkal tetem esebb árakon vásárolnak, mint te 
hették volna a múlt év m ásodik felében.

A mangán-hiány. Ellenségeink a rra  is szám ítottak, 
hogy a  központi hatalm ak vasgyártása m angán-hiány 
miatt fog m egszűnni, m ert az acél és acélgyártraányok, 
köztük gránátok  gyártása  lehetetlen lesz. Persze ez hiú 
ábránd volt, m ert m angán van bőségesen. Van nálunk 
is és N ém etországban is, ahol a rajnai tartományok* 
bán dús m angánércbányák vannak. Törökországban se 
lehet m angánérc h iányról szó. A háború előtti idők
ben 200 ezer tonna ilyon ércet term eltek a  központi 
hatalm ak — tehát eleget. Aztán a mangán más anya
gokkal is helyettesíthető.

Mesterséges mangán. A ném et kém ikusoknak sibe 
rü lt olyan szert feltalálni, am ely az acélgyártásnál a 
ferrom angánt pótolja. Az anyagot belföldi ércekből 
gyártják , am elyek N ém etországban is minden tetszés 
szerin t való m ennyiségben beszerezhetők. A hadügyi 
korm ány m ár berendezett e rre  a  célra több gyári te
lepet s  nagyobb telepek épülőfélben vannak. Ez az uj 
eljárás az acélgyártás tekintetében teljesen függet'ennó 
teszi N ém etországot a  külföldtől.

A Hungária Műtrágya- és Kénsavgyár az eladható 
készlet kevesebb volt» ellenére is 582.765 korona tiszta 
nyereségre tett szert a tavalyi 537.183 koronávaí szemr 
közt. Az értékcsökkenés alapját tavaly 2,627.178 k o 
ronával, az idén azonban csak 600.000 koronával tud 
ták dotálni.

At állami vasgyárak működése a  háború alatt. A Magyar 
Királyi Állmni Vasgyárak 1914—15.‘évi üzleti jelentése kizáró
lag a háborús időszakról készült. Miután 1914-ben az állami 
költségvetési év megváltozott és az 1914. év első fele az ál
lami üzemekre nézve külön kezelési időszakká vált, azért az 
1914—15. számadási évre vonatkozó zárszámadási adatokat 
az 1913. évi adatokkal hasonlították össze. A háború első 
hónapjaiban a termelés és ennek következtében a forgalom 
jelentékenyen csökkent. Később — különösen lövedékekben — 
olyan szükséglet állott elő, hogy az erre alkalmas üzemek 
termelőképességét is meghaladta. Az ágyulövedék produk
ciója 1913-hoz képest 17568 mm.-ról 50146 mm.-ra emelke
dett. Az üzleteredményt természetesen kedvezőtlenül befolyá
solták a magas nyersanyagárak és az a körülmény, hogy a 
háború elején rettegett munkanélküliség helyett csakhamar 
minden vonalon nagymérvű munkáshiány állott be. Az állami 
vasgyárak az 1914—15. év végén 19467 munkást foglalkoz
tattak, akiknek együttes keresete 22912131 K volt. Hadba 
vonult 284 alkalmazott és 5284 munkás. Közülök sokan hősi 
halált haltak.

A gyártási és termelési ágazat-forgalomban a föntemli- 
tett ágy uüveggyártáson kivül még a kovácsolt géprészek és 
a kovácsolt és hengorelt tengely- és szerszámacöl-gyártásnál 
mutatkozik igen jelentékeny emelkedés. Természetesen csök
kent a kereskedelmi áruk termelése. A csőgyártmányok, leme
zek, vashidak és szerkezetek, továbbá mozdony, lokomobil, 
motor és cséplőgép gyártásában jelentékenyen csökkent a 
produkció. A barnaszéntermelés csak lényegtelenül, a vasérc
termelés azonban már nagyon is jelentékeny kvantummal, 
661033 mm.-val 2093326 mm.-ra apadt. A termelésnek és a 
gyártási kapacitásnak ily jelentős csökkenése természetesen 
az üzleti bevételekben is kifejezésre jutott. A rendes .bevéte
lek összege 69.9 millió K volt, amelyből a 62.7 millió K kiadás 
levonása után 7.1 millió K üzleti fölösleggel zárult az üjletév, 
amelynek mérlege az 1913. évvel szemben 2930732 K-val 
kedvezőtlenebb. A-jövedelmezőség, alapul véve a 232 milliós 
beruházási és forgótőkét, 4.84 százalékról 3.08 százalékra 
ősökként a háború alatt.

X  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Deutschlands Roheisenerzeugung. Nach don Erm ittlun
gen des V ereins deutscher E isen- und Stahlindustrieller 
betrug die Roheisenerzeugung im deutschen Zollgebiet 
im Jan u ar 1916 (31 A rbeitstage) insgesam t 1077046 t 
gegen 1029144 t  im Dezem ber 1915 (31 Arbeitstage). 
Die tägliche E rzeugung belief sich auf 34743 t gegen 
.•>3198 t im Dezem ber 1915.

Oie Manganfrage. Unsere Feinde hatten gehofft, 
dass die Manganvorräte Deutschlands nunmehr bald 
zu Ende gehen würden und dass es dadurch unmög
lich werden würde, weiterhin Stahl und Stahlprodukte, 
darunter in erster Linie Granaten, herzustellen. Wer 
mit den Verhältnissen vertraut ist, dem musste es von 
vornherein klar sein, dass von einem Manganmangel 
in Deutschland nie die Rede sein kann, denn, abge
sehen von den im Lande lagernden Vorräten, besitzt 
Deutschland eigene Manganerzgruben, die sich haupt
sächlich in der Rheinprovinz, Westfalen, sowie in Süd- 
und Mitteldeutschland befinden. Ebenso besitzen 
Österreich und die Türkei genügende Mengen von 
Manganerz. Man kann annehmen, dass die Förderung 
aller drei Länder zusammen vor dem Kriege rund 
200000 Tonnen derartiger Erze betragen haben dürfte, 
also genug, um einen weitgehenden Bedarf zu decken. 
Ausserdem war es auch schon lange bekannt, dass sich 
das Mangan auch durch andere Stoffe ersetzen lässt.

Oie amerikanische Kupferausfuhr. Nach IronAge  betrug di 
mcrikanischo Kupferausfuhr in den ersten neun Monaten 1915 

im Vergleich mit der in der entsprechenden Periode 1913 
(in Pfunds Sterlings) :

Österreich-Ungarn 
Belgien ...
Frankreich ...
Deutschland 
Italien ...
Holland
Kügland
Andere Kontinentalstaaten 
Kanada

1913 
27 598218 

5441723
117062152 15G132907 
228663245
31770935 73909262

137821261 22G1194
101799486 156944351

9363007 36971043
27947097 16900591

Die Finanzierung des Weltkupferhandels lag bis zum 
Beginn des Krieges bei der Londoner Firma Robert Henry 
Morton und bei der Metallbank in Frankfurt a. M.

Rückgang der russischen Kupferproduktion. Infolge E in 
berufung der A rbeiter und wegen Transportschw ierig
keiten betrug  die russische K upferproduktion im Jahre
1915 nu r 1609000 Puds gegen 1950000 Puds im Vor
ja h r und 2095000 P uds im Jah re  1913. Da der Krieg 
den B edarf verm ehrte, stieg die E infuhr erheblich trotz 
des hohen Schutzzolles.

Erhöhung der Zinkpreise. Unter dem V orsitz des Ge
schäftsführers H errn  Lob fand in Berlin eine Sitzung 
des Z inkhüttenverbandes statt. Auf G rund einer ein
gehenden E rörterung  der geschäftlichen Lage wurde 
eine E rhöhung des Zinkproises um 3 Mk. beschlossen. 
Der Preis stellt sich dam it auf 66 Mk. für raffinierte 
und  auf 65 Mk. für unraffinierte W are. Ferner wurde 
der V erkauf für den Monat März freigegeben. Die ge
schäftliche Lage hat sich, wie wir hören, in  letzter Zeit 
auf dem Zinkm arkt günstig  gestaltet und sowohl für 
K riegs- wie fü r Friedenszwecke sind gute Aufträge 
eingégangen. Die Aussichten werden als nicht ungün
stige bezeichnet.


