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A földgázról.
Maholnap megalakul a , Magyar Földgáz r.-t. s 

megkezdi működését az erdélyi földgázmedencében. 
Az egész akció iniciálója Stauss Emil György, aki a 
Deutsche Bankot képviseli s aki most Budapesten 
van. Ez az alkalom arra késztet minket, hogy mint
egy elöljáró beszédül kiemeljük a feledékenység ho
mályából azt a beszédet, amelyet egyik jeles mű
egyetemi tanárunk, Ilosvay Lajos dr., jelenlegi köz- 
oktatásügyi államtitkár, a kir. magy. Természettudo
mányi Társulat közgyűlésén tartott. A többek között 
ezeket mondotta:

H a az erdélyi m etánforrások területén tervba- 
vehető nagy  iparokra gondolok, felsóhajtok: ha a  
sora azokon a vidékoken annyi tüzelőanyagot rak tá 
rozott el a föld gyom rában, miért nem helyezett el 
közelében elegendő értékes nyers«nj'agot is, bogy 
örömünk teljes lehessen. M eit nyilvanyaló, hogy ele
ven ipari élet csak ott lehet, ahol az iparnak nyers
anyaga és az ipari term elést segitő energia egy helyen 
találkoznak, vagy legalább is könnyen és olcsó módon 
feltalálhatják egymást. H a ásványi, vagy másféle nyers
anyagok a tüzelőanyagtól távol v an n a k : akkor a bá
nyászásnak, az anyagszállításnak nagyon olcsónak, a 
forgalombahozáera kedvező piacoknak a gyártás he
lyéhez.. ftflgyon közel kell lenni, hogy a vállalat az 
olcsó tüzelőanyagnak ellenére is kockázatos ne legyen. 
Erdélyben a meyfurt, vagy m egfúrandó metánkutak- 
hoz aránylag közel csak kősótömzsök vannak. A kősó 
a  nagyiparnak egyik felettébb fontos nyersanyaga. 
.Azon a vidéken most M arosujvárott szódagyár m űkő
i k ,  m ig Tordán fényes jövővel kecsegtető m arónátron- 
^  kiér-, valamint klórm észgyárat alapítottak. A kősó 
cfó&yiBz&désén kivül találjuk az üveggyártásra alkal
mas kvarc lelőhelyeit, k ris tá lyos kvarc van Macska- 
mezőn, Szolnok-Doboka várm egyében ; kvarctuskók 
lelhetők Felsőporumbákon^ F ogaras várm egyében; 
kvarchomokkő található Brassó mellett K erosztényfal- 
ván és tetemes mennyiségű kvarchom ok Földvár és 
A páca között. A kvarchoz hasonlóan elég távol van
nak a njetánban gazdag területektől a  különféle ipari 
célokra feldolgozható anyagok.

A  cementnek általánosan ism ert szerepe korunk 
építkezéseiben megértethetné velünk, ha a metánt 
TöräÄig csupán a cem entgyártás kedvéért vezették 
volna e l : mindazonáltal ez 54 km. vezetékbe befekte
tett tőke hasznothajtó voltát csak akkor látjuk be, ha 
tudjuk, hogy a marosujvári szódagyárat és a tordai 
m arónátron- és k lórgyárat ugyanez a vezeték látja el 
metánnal, sőt a  vezeték úgy van méretezve, hogy ,m ás 
szükségleteket is kielégíthet metánnal.

Beszélik, hogy a gázkutak közelében kísérletek 
folynak annak eldöntése végett, hogy vájjon a bauxit- 
ból, egy  többé-kevésbbé szennyezett aluminiumhidroxid- 
ból nem lehetne-e fémaluminiumot gyártani. A siker

nek elvi akadályai nincsenek, de az eredm ények még 
ismeretlenek. Egyelőre csak az bizonyos, hogy bauxi- 
tunk alum ínium gyártásra nagyon jól használható 
nyersterm ék. Leggyakrabban azt halljak  emlegetni, 
hogy a m etánkutak közelében nitrogéntartálm u 
trágvagyaraka t kellene berendezni. E trágyának rend
kívüli értékét A ngolországban, Belgiumban, Hollandiá
ban, Svéd- és Franciaországban, de N ém etországban 
is elég jól ismerik.

Tudomásom szerin t N ém etország szakkörei már 
tanul aj ány ózzák, hogy a háború alatt az országnak 
körülbelül 270 ezer tonna nitrogéntartalm ú m esterséges 
trágyaszükségletét hogyan fedezhetik. H iszen bevitelre 
nem szám íthatnak, a belföldi term elés pedig alig üti 
m eg a 130 ezer tonnát. Nyilvánvaló, hogy a Ném et
országban beálló h iányt m egérezzük mi is, sőt talán 
jobban, mint érezhettük addig, amíg a háboruokozta 
állatveszteség istallótráir.yánk m ennyiségét legalább 
30°/o-kal nem csökkentette.

Tekintvo, hogy isiállótrágyánk értéke a benne 
levő kötött nitrogéntől fü^g, ha azt akarjuk, hogy 
termőföldjeink a belőlük kivont nitrogén h iányát meg1 
ne érezzék, az istállótrágyában bekövetkező hiányt 
m esterséges tragyával kell pótolnunk. E rre  a  célra leg
célszerűbbnek látszik, hogy mi is n itrogéntartalm a gyá
rakat alapítsunk. Á m bár a m etánkutak közelében ilyen 
gyárak  a h p itssá ra  a  fe lté te lek  önkén t k íná lkoznak , 
mégis jövőjók nem olyan biztos, mint am ilyönnek elsŐ- 
pillanatra gondolhatnék. Ha azonban megfontoljuk, 
hogy köriilboliil 15 ezer tonna kalcium ciánamid elő
állítására szükséges elektrom osság létesítésére körül
belül 50 millió m3 m etánt kell e lég e tn i: -természetes* 
hogy ennek h term éknek g3rártása csak úgy lehet 
jövedelmező, ha a ju tányos berendezésen, csekély 
üzem költségen kivül a m etán ára is rendkívü l olcsó. 
A mélán ára a term elési költségnél alacsonyabb m ár 
alig lehet s addig, amig csak a metán elégetésekor 
felszabaduló hővel létesítik az elektromosságot, a gyá
ra t veszedelem nem fenyegeti.

Másik jó tulajdonsága a metánnak, hogy kiválóan 
alkalm as kémiai átalakulásokra , tehát a metán nem
csak fűtőanyag, hanem esetleg valamely kémiai ipar
nak alapanyaga is. Ez felette becses tulajdonság, mert 
ennek következtében a metán má<‘ több, mint valami 
segitő energiának, azaz hőnek, fénynek, elektromos
ságnak eszköze. Tagadhatatlan, hogy a metán értéke 
nő, ha általa hőt, fényt, elektrom osságot termelünk.

A nnyit örömmel jelenthetek, hogy a József- 
müegyetem en sokat igérő kezdeményezések történtek 
és rem élhetjük, hogy e tanulm ányok mindig becsüle
tére fognak válni a m agyar tudom ányosságnak.

Most folynak a tanulm ányok aziránt, hogy a me
tán t miként kell felhasználni gipsz redukálására. Ennek 
az eljárásnak rendeltetése a gipszet olyan termékké, 
pl. kénné változtatni, am elyből könnyen lehet kénhez 
jutni. M inthogy Szilágy, Kolozs, Törd a-Aranyos, 
A lsó-Fehérvár és H unyad várm egyékben vannak gipsz
telepek, jogosan rem élhetjük, hogy jövőben a kén
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termelés gondjától megszabadulhatunk addig, amig ezek  
-a gipsztelepek ki nem merülnek, a  metánt redukáló 
sajátsága úgyszólván kijelöli egyes kohászati termékek
nek, mint ferromangáiinak, ferrosziliciumnak, finom 
-acélfajtáknak előállítására. A metán, oxigénnel elégetve, 
autogénhegesztésre használható, mert 2400 —2600 O -ot 
lehet vele elérni. A metán értékesítése tekintetében 
nem nagyon fontos, de azért említésre méltó, hogy a 
kincstár a gázt süritteti és bombákban rendelkezésükre 
bocsátja azoknak, akik tudományos vizsgálatokra kérik, 
valamint használják az erdélyrészi vasútvonalakon a 
személykocsik világítására is.

^  ff AZ AI HÍREK. ^
Kinevezések. A m. kir. pénzügyminiszter Csiszár 

István, Gellért Jenő; Stasney Albert, Patsch Ferenc, 
Koós Béla, Mazalán Pál, Regula Ede, Kaluzsa József, 
Kreffly Mátyás é s  Niertit Béla ideiglenes bánya
gyakornokokat jelen állomáshelyükön való meghagyása 
mellett a X. fizetési osztályba ideiglenes minőségű 
segédmérnökökké kinevezte.

Gépgyárak nagyobbodása. A vasmüvekre és gépgyá
rakra különösen kedvezőieg hatott a  háboru. Egész 
természetes ez a W eiss Manfréd-féle gyáraknal, ame
lyek páratlan megbízhatósággal szolgálják ki a had
sereget úgy üzleti megbízhatóság, mint a  szállított 
muníció és élelem kifogástalan volta tekintetében. W eiss  
Manfréd a maga kifogástalan jeliemét és, mondhatni, 
egyszerű egyéniségét nyomta bélyegül minden egyes  
termékére. Az ő konserv- és lőszergyárainak terjesz
kedése, nagyobbodása minden erőltetés nélkül való 
természetes folyamánya a háborúnak. Csepelszigeten  
egész imponáló gyárváros keletkezett, amelynek füstöt 
okádó kéményei — ha az ember a Déli-vasúton utazik
— imponálóan hatnak az utazó fantáziájára, aki majd
nem a Rajna mellett, Essenben képzeli magát, ha a 
Duna mentén megpillantja a W eiss Manfréd gyártelepeit.

U gyanez a konjunktúra lendítette fel, ha nem is 
oly páratlan mértékben, a  M agyar Gép• és F e g yver-  
g y á r  Soroksári-úti telepeit, mig a  kistarcsai waggon- 
gyár főkép a vaggonkartellnek juttatott nagyobb Máv. 
kocsimegrendelésnek is köszönheti részben felvirágo- 
zását. D e terjeszkedik a szentlőrinci Lipták gyár is, 
Amelynek létesítője szintén egy erős energiájú dolgos 
ember, L ip tá k  Pál dr., aki éjt-napot egybevetve dol
gozik, mióta az eszét tudja s  teremtett egy  olyan erős 
gyári üzemet a  semmiből, ami nemcsak neki válik 
becsületére, hanem az egész országnak is.

Áremelkedések Angliában. Az Economist-ban olvassuk, 
hogy Angliában sem rózsásak az állapotok. A cukorfinomi- 

tók  úgy Angliában, mint Skótországban beszüntették üze
müket, mert nem kaptak nyeiseukrot a kormánytól. A 
gabona és más élelmiszerek szembeötlő áremelkedést mutat
nak. A husnemüek és gabona ára most m ég egyszer annyi, 
m int volt 1914 júliusában s általában mondhatni, hogy kb. 
188°/o-ob az áremelkedés mennyisége.

Urikány zsílvötgyi részvénytársaság 21. közgyű
lése elé érkezik f. évi április 1-én s a 16 millió alap* 
tőke mellett 3774 millió vagyont mutat ki. Ebben a 
bányabirtokok, telkek és épületek 11 millióval, mig 
á  bányaberendezések, gépek és leltár lOVa millióval 
szerepelnek; A bányavállalat erdőbirtokai 1U milliós 
értéket képviselnek, a felhalmozott készletei csaknem 
200 ezer koronát. Ugyanennyi készpénze is van a 
vállalatnak több mint 7» milliós értékpapir-állomány 
mellett, mig kz adósoknál künnlevő pénze is kitesz 
3 7 *  milliót. A bányavállalat tudvalevőleg erős koksz - 
tizemet is tart fenn, amelynek melléktermékeit, a 
benzolt, kátrányt és kérísávas ammóniákat is értéke
síti és ez is gyarapítja a tulajdonképpeni szénbánya- 
üzletből eredő nyereségeket, amely együttvéve közel 
2 millió koronát jelentett.az 1915. évben. A 2 millió

évi nyereség a 16 milliós alaptőke mellett közel 
12 milliós tartalékalapot produkált, ami világos bizo
nyítéka ezen szénbánya jól fundált voltának és a 
szakavatott vezetésnek. Ha ezzel szemben a költsé
geket vesszük számba, azt látjuk, hogy aránylag nem 
is nagy igazaratási költséggel érik el ezt a fényes 
eredményt Mindössze millióba ketüinek az e cí
men elkönyvelt tételek, mikor az üzem- és a szén
számla meghaladja a 2 millió koronát.

Aranybányák angol kézben. 250 arany- és platinabányát 
vásárolt össze az Uraiban egy Visnevitzki nevű ur, aki an
gol szindikátus megbízásából járt el. A szindikátusban van 
ugyan néhány kaliforniai ember is,, de túlnyomó részben 
angol emberek érdektársasága az egész. A bányákra jelent
kezett néhány orosz vevő is, de persze ezek nem bírtak 
érvényesülni az angol tőkével szemben. A 250 bánya kiter
jedése mintegy 65 ezer hektár s készpénzzel fizették ki. 
Ez a hir fontos irányváltozást jelent az orosz politikai élet
ben. Tudni kell azt, hogy az orosz kormányzat valami hi
hetetlen makacssággal gátolta iheg mindenkor az idegen 
tőkének az uráli bányavidékre való bejövetelét. Most egy
szerűen tulteszi magát az orosz ajánlattevőkön s annak 
dobta oda, aki egyszerűen többet adott érte. Az orosz finan- 
ciák nagyon gyatrán állhatnak.

Magas szénárak Dél-Franciaországban. Több Í2ben 
adtunk már h irt tudósítónk jelentései nyom án az 
04itente-hatalm ak m ikénti szénehátásáról. Most Bernből 
je lenti levelezőnk, hogy az angol szén ára  Dél Francia- 
országban csakugyan hallatlan m értékben emelkedett. 
Ez a  rendkívüli árem elkedés a  Petita  Gironde cimü 
lapban olvasható. A glasgow i szén talán 15 frankba 
került a  háboru  előtt, Bordeauxig 6 frankba került a 
luvar és m ost csak a  fuvar 60—62 frankba kerül. 
Ehhez já ru lnak  m ég fekbérek és a rossz pénzárfolyam , 
ami még körülbelül 20 frankkal drágítja meg a  szenet. 
Egyszóval tonnánkin t körülbelül 73—78 frank felárat 
kell szám ításba venni s ebben még nincs benne a szén 
értéke, ami egym agában 32 frank. Amint m ár a m últ
kor is irtuk, drágább a szén tonnánkint, m int 100 frank. 
A d rága  angol és az olcsó belföldi szén ára it törvé
nyes utakon valam elyes kiegyenlítéssel akarták  ará
nyosítani, de ennek nem volt eredm énye. H ogy most 
valam iképpen m égis leszállítsák a s z é n á ik a t,  azon 
vannak, hogy a  Dél-Francia országba szóló Küldemények 
vasúton továbbittassanak. Ezzel csak annyit értek el, 
hogy a szén tonnája szárazföldi utón 43 shillinggel 
olcsóbb lett, m int a  tengeri u tón  szállított szén. De ez 
se használt sokat, m ert ott van a vaggonhiány, am ely 
lehetetlenné teszi, hogy m inden szállítm ány száraz- 
töldi utón menjen.

Német bányák fúziója. Már adtunk hirt arról, 
hogy az esseni szénmedencében a Dorstfeld bánya- 
társaság milyen tekintélyes erőre tett szert egyesülés 
utján. Nem kevesebb, mint 25 millió márkára emel
kedett a hatmilliós alaptőke. Igaz ugyan, hogy a 
felügyelő-bizottság nem akarta a hozzájárulását meg
adni az egyesüléshez, ha csak 950 bányarészjégy 
nem áll rendelkezésre. Az uj egyesülés már f. évi 
január hó 1-től osztalék felvételére jogosította a 
részjegy-tulajdonosokat. A közgyűlés elé terjesztett 
évi jelentés szerint a múlt évben közel 2 millió tonna 
volt a termelés s az évet 372 millió márka feles
leggel zárták s 10°/o-os osztalékot fizettek.

A cinkkohók szövetsége március 14-én Berlinben 
ü lést tartott, am elyen az árviszonyokat tá rgyalták . Az 
a m eggyőződés alakult ki, hogy az árak  ujabb em e
lésétől elzárkózni nem lehet. Elfogadták az t. a  ja v as
latot, hogy a fogyasztók részére csak azt a  m ennyi
séget szolgáltatják ki, am ennyinek eladását a rra  a  
hónapra m ár előre prelim inálták. Spekulációra való 
vételek, azaz olyanok, am elyekkel az volt a  cél, hogy 
a  cin-szindikátus árpolitikájával szem ben előre fedjék 
m agukat, el fognak m aradni. M int nagyfogyasztó,
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je lonleg a villamossági ipar jelentkezik, amely réz 
drótok helvelt cinkdrótokat használ. Különben is egyre 
nagyobb m örtékben használnak cinket és cink öntvé
nyeket.

Közgyűlések. Magyar Leszámítoló és Pénzváltó P> nk 
március 30-án tart-'a meg .XLYI. rendes közgyűlésé'. — 
M agyar Vegyipari Gépgyár rész vény társaság március 24-én 
tartja meg 8. rendes közgyűlését. Vulkán Gépgyár rész
vénytársaság március 29-én (arlja meg rendkívüli közgyűlé
sét. Fémközpont részvénytársaság március l ilé n  tartja 
meg \Vieni;en első rendes közgyűlését.

Nincs festék Amerikában. A new-yorki J o u rn a l  o f  
C o m m e rc e -ben olvassak, hogy A merika sohasem állott 
oly fenyegető festéfcszükséglet elölt, mint most, amióta 
a  ném et vegyi gyárak  m egtagadták a sem legesség m inta
képétől a festéket. Tudvalevő, hogy micsoda erőlkö
dést vittek véghez, hogy e2y-kt*ttőre am erikai festék
ipart terem tsenek, de Norton szakértői becslése 
általában nagy csalódást hozott. Ő 15 000 tonna elő
állítására tartotta képesnek az E gyesült Államok fosték- 
iparát, de nem produkált többet 7ÚOO-nél. holott a szük 
séglet 30 ezer tonna. Közel van tehát az, hogy a n é 
met behozatal megszűnésével a festékkészlotek kim e
rülnek s az am erikai textilipar na^y  válságba kerül. 
E rre  vall az is, hogy festékért máris óriási összegeket 
adnak ki. F ebruár elején 1 hordó vjola festék, am inek 
az ára 14 hóval ezelőtt 400 dollár volt, most tizenkét
ezer dollárba, vagyis 60 ezer koronába kerül, ami márna 
nem is 60 ozer, hanem 96 ezer korona. De ez Dem 
elsőrendű festék, m ert ez a festék m ár egészen vé
kony, felhigitoit festék, ha ugyan nem hamis-itott fes
ték. Próbálkoztak chinai festékekkel, de abbahagyták, 
m ert hasznavehetetleneknek bizonyultak. Tavaszra és 
nyárra, úgy látszik, szédületes drágulás fog beállani.

Hirdetmények. Bucsony községben a Botes hegyben bá- 
nyószkodó Hulpea Paraszkiva báuyatársulat, továbbá ßuesony 
községben, a Dimbu Meszilor begyben bányászkodó EgyesiŰt 
Szent-Demeter és Szent-György la Tufe báuyatársulat., végül 
Verespatak községben, Nagy kii’nik begyben bányászkodó Szent 

•-János evangélista la Hába bányatársulat eddigi igazgatója, 
TonmS Sándor a Gyiki bucsonyi lakos elhalálozása folytán 
M eißs igazgató nélkül maradván, az abrudbányai kir. bánya- 
bdz;t0 8 ság ezen bányatársulatok részére, a zalatnai m. kir. 
bányakapitányság 1915. évi 3098. sz. rendelete szerint, az ált. 
bányatörvény 149i §-a alapján igazgatói választás céljából 
április 10. napjának délután 3 órájára a bányabiztosság hi
vatalos helyiségébe rendkívüli társgyülést rendelt el.

F'lhlvás ajánlattételre. 12646/V. 1916. sz.-lioz. A Budapest 
Nagymező-utcai távbeszélő-központ és a püspökladányi 
-táviróoszloptelitŐ-telep részére 1916 május 1-től egy- év 
tartama alatt szükséges aknaszén szállítására nyilvános 
-ajánlati versenytárgyalást hirdetek.

Csak az e célra szolgáló űrlapon kiállított és pecséttel 
lexáit, sértetlen borítékban elhelyezett és közvetlenül be- 
Áífett jfttgy postán érkezett ajánlatok fognak tárgyalás alá 
vétetni

Az ajánlat a borítékon «Ajánlat aknászén szállítására* 
felírással 1916 március 31 délelőtt 10 óráig a m. kir. posta-
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és távirda-vezérígazgatóság G. (gazdászati) ügyosztály'
(II., Albrecbt-ut o--5, II. em.) kell beadni.

Bánatpénzül a kereseti Összeg üt (5) °/o-a készpénzben 
ragy üzleti biztosítékul elfogadható magyar értékpapírokban 

a kereskedelemügyi miniszteri számvevőség III. csoportja 
(V Akadémia-u. 12. sz.) által előzetesen láttamozott letét- 
nyugtával a budapesti m. kir. posta- és távirdaigazgatósági 
pénztárnál (IV' központi postapalota) toendö le és az onnan 
nyert pénztári nyugta az ajánlathoz csatolandó.

A beérkezett ajánlatok a kitűzött határidő lejártával, 
vagyis ugyanaz nap délelőtt 10 órakor beérkezésük sorrend
jében a m. kir. posta- és távirda-vezérigazgatóság' fenti ü 
osztályában bizottságilag fel fognak bontatni, mely alkalo 
mai ajánlattevők vagy megbízottaik jelen lehetnek.

A. szállításnál irányadó általános és részletes szállítási 
feltételek, valamint az ajánlat megtételéhez szükséges 
űrlapok a vezérigazgatóság fentemlitett ügyosztályában díj
mentesen kaphatók és a szerződés tervezete ugyanott meg
tekinthető.

Mindegyik ajánlattevő ajánlatával és az ahhoz tartozó 
bánatpénzzel az ajánlatok feletti határozathozatalig, azon 
ajánlattevő pedig, kinek az ajánlata elfogadtatott, a szerződés 
megkötéséig kötelezettségben marad.

Fentartom magamnak a jogot, hogy a beérkezett aján
latok között az ajánlott árakra való tekintet nélkül szabadon 
választhassak, esetleg a szállítást megoszthassam. Budapest, 
1916 március hó 6. Kereskedelemügyi m. k ' miniszter.

A galíciai petróleumtermelés növelése. Mint tudósí
tónk jelenti, a galiciai naftaterm elők az osztrák föld- 
m ivelésügyi m inisztérium e^yik  osztályfőnökének je 
lenlétében legutóbb a naftaterm elés kérdéséről tan ács
koztak. Az előadó beszám olt arról, hogy a galiciai 
nafta-középpontok Boriszlavban és Tustano vicében 
046 millió Korona költséggel 700 naftakutató fúrótor
nyot építenek. A naftaterm elés, amely az orosz invázió 
alatt félévenkint 16.000 vaggonra csökkent, szeptem ber
15 ike óta 44.000 vaggonra növekedett.

KŐBÁNYA (Budapest közelében, trachyt- és 
andeslt- bánya) hasznosításához valamely formában 
társat keresek, esetleg részvénytársasági alapon. A 
bánya fel van szerelve sikló- és görpályával, közvetlenül 
a Duna parton fekszik, úgy ho*iy az anyag a bányából 
közvetlenü l a  hajóba b eeresz th e tő . 
S zo ro sa n  a bánya a la tt fu t e l a budapest— 
marcheggi fővonal. A környéken virágzó kőbanya- 
vállalatok vannak, amelyek hosszú drótkötélpályákkal 
jutnak a vasúthoz, vagy a Dunához, a bánya renta 
bilitása tehát kétségtelen. Az üzem nyomban meg
kezdhető.

Szives ajánlatokat „A BÁNYA“ kiadóhivata
lába „ B izto s b e fe k te té s“ jeligére kérünk.

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és 3odronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13633. hrsz.

*

ólomkábelek. ViUamvilágítási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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Válság a káli Iparban. A ném etországi káli-müvek- 
am elyekbe 100 es 100 milliós tőkék vannak be
ruházva, válság előtt állnak. Attól tartanak, hogy a 
beruházott tőkék egyáltalán nem  fognak kam atozni. 
N em azért, m intha talán a kereslet csökkent volna, 
vagy az előállítás ütköznék nehézségbe. íiauer  Emil, 
az egyik legnagyobb káli-iparos a  Sigm undshall alkáli
müvek összejövetelén annak a  nézetének adott kifeje
zést, hogy a  legújabb káli törvénv fogja tönkretenni 
Németország* virágzó káli-iparát. E nnek m egváltozta
tására irányul most a mozgalom.

Transvaal aranyterraelése. TransYaalban ez év februárjá
ban az összes arany termel és 3,201.000 font sterlinget tett ki. 
Az elmúlt hónapban a Transvaal Chamber of Mines név 
alatt egyesült bányák együttvéve 3,201.000 font értékű ara
nyat termeltek. Ez év januárjában' valamivel több volt a 
termelés értéke. Azonban, hogy az angol államkincstárnak 
nagy szüksége lehet az aranyra s minden eszközzel forszí
rozza a termelést, legjobban mutatja az, hogy a tavalyi 
februári termeléssel szemben az idei február majdnem V2 
millió font emelkedést mutat

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Befreiung des Metallgewerbes von der englischen Preis
notiz. Bei der Beratung des E tats der H andels- und 
G ew erbe-V erw altung im preussischen A bgeordneten
haus ist von verschiedenen Seiten anerkennend auf die 
B estrebungen hingewiesen w orden, die deutsche Indu 
strie und den deutschen H andel von frem dländischen, 
nam entlich feindesländischen Beeinflussungen unab 
hängig  zu machen. D iese Bestrebungen haben auf einem 
w ichtigen Gebiete, näm lich in dem Geschäftszw eige der 
M etallindustrie, bereits zu einem erfreulichen Erfolge 
geführt. B isher w ar für den gesam ten W eltverkehr in 
K upfer die Londoner sogenannte best selected-Notiz 
m assgeblioh. Obwohl der H andel in  K upfer längBt nicht 
m ehr seinen M ittelpunkt an der Londoner Börse bat, 
der W eltm arkt vielmehr in grossem  Umfang von deu t
schen M etallhäusern versorg t w ird, brachte bis zum 
K riege die Gew ohnheit es mit sich, dass die grosso 
deutsche kupferbrauchende Industrie  bei ihren Ab
schlüssen von jener, durch  einen eugen In teressenten
k reis in  London festgestellten Notiz ausgij.g.

N ach K riegebeginn haben die V ertreter der kupfer
erzeugenden und - verbrauchenden Industrien in gem ein
sam er A rbeit mit dem am B erliner und H am burger 
BörsenhaDdel beteiligten M etallfirmen Beratungen ge
pflogen, w elche dieSchuffung einer deutschen Elektrolyt
notiz zum G egenstände hatte. D iese Beratungen haben 
nunm ehr das E rgebn is gezeitigt, dass künftig in Berlin, 
unter M itw irkung der genannten  Kreise, eine E lektrolyt- 
notiz zur Feststellung  kommen wird, die zunächst für 
das deutsche M etallgewerbe m assgebend sein und hof
fentlich in kurzer Zeit W eltgeltung erlangen wird. Auch 
für die übrigen Metalle soll dem deutschen H andel 
künftig in g leicher W eise die U nabhängigkeit von 
E ngland geschaffen w erden. Bekanntlich hat der V or
stand der Berliner Metallbörse bereits beschlossen, den 
H andel an der Berliner Börse auf Aluminium, Antimon 
Und Zink auszudehnen.

Zur Fusion Essener Steinkohlenbergwerke Gewerkschaft Dorst
feld wird mitgeteilt, dass die Verwaltung der Essener Stein
kohlenwerke zur Durchführung der Fusion den Aktionären den 
Antrag unterbreitet, das Aktienkapital der Gesellschaft um 6 auf 
25 Millionen Mark zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen vom
1. Januar 1916 ab dividendenberechtigt sein. Der Aufsichts
rat behält sich jedoch vor, der Generalversammlung das 
Angebot nicht zur Annahme zu empfehlen, wenn nicht bis 
zur Generalversammlung mindestens 950 Kuxe zur Verfügung 
gestellt sind.

Die Kohlengewinnung Belgiens in 1915. A us den je tzt 
vorliegenden D aten über die G ew innung Belgiens an 
m ineralischen Brennstoffen für das J a h r  1915 ergeben

sich für die einzelnen B ergbaubezirke folgende P ro
duktionsziffern :

B ergbaubezirk Lüttich : Steinkohlen 4,010.640 To.
K oks. 90.325 *
B rike tts . 384 041 „ 

C harlero i: Steinkohlen 5,976 263 * 
Koks . 129.974 „
B rik e tts . 773.174 

M ons: Steinkohlen 4,257.269 
K oks. 264.182
B rik e tts . 45.410

Insgesam t betrug  die Steinkohlenförderung in d en  
genannten  drei Bezirken im Jab re  1915 14,238.172 To. 
In  allen drei Revieren hat die K ohlenförderung im 
Jah re  1915 eine rasche Entw icklung genom m en: W äh
rend die F örderung  im Bezirk Lüttich im ersten V ier
te ljahr erst 835.000 To. betrug, stellte sie sich im letzten 
V iertel des Jah res  bereite au f 1,033.701 To.; im B ezirk 
Cnarleroi is t sie von 1,270.540 To. im ersten  Viertel 
auf 1,797.371 To. im  letzten V ierteljahr ges tiegen ; inv 
Bezirk Mons betrug  sie im ersten Viertel n u r  844.697 
To., im letzten dagegen 1,279.456 To. Die B riketterzeu
g un g  hat sich im L ütticher Bezirk von 65.195 To. im 
ersten V ierteljahr auf 125.176 To. im letzten gehoben, 
im B ezirk Charleroi ibt sio sogar von 75.000 To. auf 
369.995 To. angewachsen. Vergleichsweise sei erw ähnt, 
dass die K ohlenproduktion Belgiens im letzten F r ie -  
denejahr 1913 insgesam t 22,8 Millionen To. betrug. D ie 
K oksgew innung stellte sich in diesem Jah r auf 3,4 Mil
lionen To und die B riketterzeugung auf 2,6 Mill. To.
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