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A háboru második évében, az ország fennállá
sának ezredik évében végre csak eljő Magyarországra 
a messiásként várt idegenforgalom.

Kataklizmának kellett létrejönni, keresztes had
ként békén átvonuló német hadseregeknek kellett 
jönniök, hogy végre testet öltsön a gondolat és Ma
gyarországon az idegenforgalom valami kézzelfogha
tóvá legyen, hogy ezzel komolyan foglalkozzanak és 
ne valami ködös homályban lássuk nemzetgyarapitó 
mivoltát.

A német hadak, amelyeket a Jcassa-oderbergi 
vonal remek bércei között gyorsvonati sebességgel 
szállítottunk a Kárpátokba és azok a német liadak, 
amelyek a balkáni harctereket Magyarország kellős 
közepén keresték fel és azok a né/net hadak, amelye
ket az erdélyi határokra küldtek, minden írásnál és 
képnél ékesebb szavu hirdetői lesznek Magyarország 
természeti szépségeinek és megannyi ügynökei a 
magyar idegenforgalomnak. A német néphadsereg a 
német néptömegeit jelenti és minden reklámnál han
gosabb szóval vitte be ez a háboru a német nép
tömegekbe azt, hogy Magyarországot felkeresni ér
demes, itt vannak az erdélyi bércek a földgázforrá
sok mellett és Máramarósban a nagyszerű sósfürdő, 
hogy maga Budapest egy fürdőváros, hogy van 
csodaszép Vaskapunk, mellette gyönyörű fürdőkkel 
és mindazt, amit hirdetni érdemes és ami az idegen- 
forgalom megmozditására alkalmas.

A német hadak nyomán haladt rengeteg keres
kedő hasonlóképpen a magyar idegenforgalom ön
kénytelen ügynöke lesz. A háboru kényszere nyomán 
a Balkán-államok bevásárlói is egyre sűrűbben ke
resnek fel minket és tulajdonképpen meg is indult 
az, amit a főváros idegenforgalmi bizottsága meg
teremteni akart, megindult az idegenforgalom.

A főváros idegenforgalmi bizottsága április 25-én 
némi vita után idegenforgalmi iroda felállítását ha
tározta el. Nagyon okos elhatározás, bár tagadhatat
lan, hogy korábban, kellett volna megcsinálni, mert 
a keletkezőben levő érdéklődést kell, hogy valaki 
felszínen tartsa, hogy szervezzen, agitáljon és ami a 
legfőbb Magyarországon, a szervezetlen ellátásról 
ügyesen és megbízhatóan gondoskodjon.

Voltak persze egyesek, akik, mivelhogy a fő
városról van szó, hivatali jelleget akartak adni ennek 
az idegenforgalmi irodának. Ezer szerencse, hogy 
győzött a belátás és merő cimkórságból nem terem
tettek még egy felesleges hivatalt. Amennyire szük
séges az, hegy legyen idegenforgalmi-iroda, annyira

káros lett volna, hogy hivatalt állítsanak fel az idegen- 
forgalom miatt. Legyen ez az iroda az, aminek lennie 
kell egy élelmes, mozgékony, minden bürokratizmus 
formaságoktól ment, aktákat nem, csak levelezést 
ismerő, "minden pillanatban a kellő helyen teremni 
kész, ügyes, ötletes, fürge kereskedő. Ha ez lesz, 
meg fog élni, sőt szerezni fog a fővárosnak. Sze
rezni idegenforgalmat és szerezni jövedelmet. Ha nem 
ez lesz, ha hivatal lesz, biztos a deficit és még biz
tosabb, hogy nem lesz idegenforgalom.

A főváros vezetősége talán tisztában van azzal., 
hogy tulajdonképpen mit is csinál akkor, amikor 
ilyen idegenforgalmi irodát nyit, talán nincs tisztában. 
Mi az előzőt hisszük, mert az idegenforgalmi bizott
ság elé referensként lépő tanácsnok nem a fiatalok 
közül való, életrevaló ember. Ne gondolják a fővárosi 
urak, hogy az idegenforgalmi irodát az ország egész 
idegenforgalmi kérdésétől elválaszthatják. Nagy a 
felelősség a vállukon, mert ha ez az iroda balul üt 
ki, elrontották az országos idegenforgalmi akció egész 
lehetőségét.

Mi azt hisszük, hogy azok, akik az idegen- 
forgalmi irodába mint alkalmazottak kiválogattalak, 
olyanok lesznek, akik már kitették lábukat valaha az 
országból. Olyanok lesznek, akik tudják, mik azok a 
Verkehrsbureaux az Unter den Lindenen. Látták 
inár egy Cook-féle utazási irodát egy-két helyen mű
ködésben. Sejtik legalább, hogyan dolgozik a Holland— 
Amerika—Line Bernben, vagy Zürichben. Elég szem
füles emberek arra, hogy kiszimatolják, hogy a régi 
történelmi relikviákon kivül mivel csőditi a messze 
Egyiptomba a kultur és félkultur népeket Anglia és 
Tuniszba Franciaország . Mi nem szólunk a tündéri 
Svájc és a legtisztább kékegü Itália idegenforgalmáról, 
sem a norvég fjordok látogatottságáról. De legalább 
vannak-e a fővárosnak olyan emberei kéznél, akik 
ezeket látták, vagy ha látnák, megvan az újságírói 
megfigyelöképességük, hogy tanuljanak.

Mi hisszük, hogy meg vannak és hogy a főváros 
nem vall szégyent ezzel az uj irodájával. Mi gratu
lálunk a főváros elhatározásához és erős a hitünk, 
hogy ez az „iroda“ lesz az, amelyik a mostani „idegen- 
forgalmi mesterembereink" kezéből kiveszi a szer
számot, amely nem az ö kezükbe való volt.

*
És ne feledjék azok a kereskedők, akik ebben 

az irodában serénykedni fognak, hogy az Alföld 
buzakalásztól ringó rónáin túl a legkiesebb vidékek 
a bércek közt levő bányák körzetében vannak. 
A petrozsényi szénmedence, vagy a krassószörényi 
kohó és kőszénbányák vidéke a vadregényes szép
ségek terén a világ legszebb tájainak méltó verseny
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társai. Mi nem akarjuk felsorolni és csak egy reflektor- 
fényt vetítünk, mikor a parajdí csodás sóstóra gon
dolunk, vagy a vízaknai és aknaszlatinai — asszo
nyoknak megfizethetetlen hatású — sós-gyógyvizekre. 
Mind bányák körzetében, ahol tanulságos és gyö
nyörködtető szerep a legegyszerűbben párosul az 
egészséggel.

Meg vagyunk győződve arról, hogy egy jól 
funkcionáló idegenforgalmi iroda a mai elhagyatott 
és szegényes bányavidékekre a bőség áldását könnyű
szerrel onthatja.

HAZAI HÍREK. ^
A Leszámítoló Bankról fúziós hirek keringtek a 

tőzsdén és £ hirek nyomán a legélénkebb érdeklődés 
támadt az ország összes társadalmi rétegeiben, 
amelyeknek pénzintézetekkel egyáltalán érintkezése 
van. Arról volt szó, hogy a Leszámitoló Bank a 
Magyar Bankkal lépne valamelyes közelebbi viszonyba 
és most kitűnt, hogy a Leszámitoló Bank a 
Landerbanktól^ függetlenül fogja intézni ügyeit. Mi 
úgy hisszük, hogy ez a változás a Leszámitoló Bankra 
nézve csak előnyös lehet és mindenesetre igen sokan 
vannak, akik határozottt nyereségnek tartják az or
szágra nézve, hogy a Leszámitoló Bank az ő előkelő 
és komoly üzletkezelését a speciális magyar igények
nek kielégítésére minden korlát nélkül fogja szen
telhetni.

Állami szénbányászat. Amig nálunk az állami szén- 
bányászati tevékenysége a nagyszerű  kezdet után kissé 
elkedvetlenedeítnek látszik, noha tagadhatatlan, hogy 
értelm e, célja, sőt rendeltetése van, addig N ém etország
ban  egyre több nyom. m utatkozik a rra  nézve, hogy  ott 
a szénkereskedelm et államosítják. A porosz kincstári 
szénbányák ugyanis szénterm elésének értékesítése cél
jából kin cstá ri je lle g ű  keresked e lm i vállalatot ié tesi- 
tenek. Az állam szénkereskedelm i szerve Bajorországot, 
E lszász-Lotharingiát Bádent és AVürttemberget látja el 
szénnel. A külföldi fogy^z tó terű le tek  közül ez a ke
reskedelm i szerv fogja V oralberg, Tirol, Alsó- és F első ' 
A usztria, Salzkam m ergut és Svájc szénszülts égletét 
is ellátni.

Nyereség alumíniumból. Már bírt adtunk arról, hogy az 
alumínium ércfeldolgozó gyártelep, amely a bihari érceket 
is megvásárolta, micsoda brilliáns vállalat. Most adta közre 
mérlegét, mely szerint a gyár az utóbbi évben 8,124.221 
frankkal többet keresett, mint az előzőben. Az idén a ren
desnél 4,613.275 frankkal többet fordított leírásra. Húsz 
százalékot fizet az alaptőke után osztalék fejében és 15 
százalékkal dotálta a részvénytartalékot s ezáltal azt teszi 

-lehetővé, hogy a tárcájában tartott részvényei már 1916 
januártól kezdve vesznek részt a folyó évi üzleti eredmény
ben. A társaság franciaországi müveit annakidején zár alá 
vették, amit azóta sem oldottak föl, bár a felsőbb bíróság 
svájcinak deklarálta az anyaintézetet. Tavaly a társaság 
Magyar Bauxit Részvénytársaság név alatt fiókintézetet ala
pított, amelynek célja a magyar bauxit-telepek kitermelése 
volt. A mérlegben valamennyi telep, fiók és részesedés 
fejében tett beruházás, amelyre eddig 80 millió frankot 
(tavaly 71.33) fordítottak, csak 23.39 millióban vették fel
1915 végén (tavaly 21.79), ami a társaság fényes anyagi 
helyzetét illusztrálja.

Az acéltröszt rekordja. Mi még gondolkozunk azon, 
hogy;vájjon tényleg van-e mégis valami oka az Egye
sült* Államok kormányának arra, hogy Németország
gal ujjat huzzon és vájjon nincs-e elhatározásában, 
mégis valamelyes emberi nemes ösztönből fakadó mo
mentum. Egy pillantás az alábbiakba és mindenki el
képedve fogja látni, hogy Egyesült-Államok kormá

nyának a hum anizm ussal való kérkedése csakugyan 
nem egyéb a leghitványabb szem forgatásnál.

Az "amerikai steel Corporation az idei év első ne
gyedével „uagyon m eg van elégedve". Az elért n y e 
reség  felülmúlja eredm ényben az összes eddigi m érle
geket. 61 millió 219 ezer dollárt tesz ki, am ely össze
hasonlítva a  korábbi évek egyes évnegyedei nyereség- 
zárlatával, kővetkezőképpen a la k u l: 

D o l l á r o k b a n :
I. negyed IV. negyed I. negyed I. negyed

1916 1915 1915 1914
Jan. 18,795.000 Okt. 16,563.854 Jan. 1,687.160 Jan. 4.941.337 
Febr. 19,196.000 Nov. 16.990.968 Febr. 3,638.578 Febr. 5,655.61t 
Márc. 22,722.000 Dec. 17,677.966 Márc.7,132.081 Márc.7.39Y.43S 
Ossz.60,714.000 51,232.788 12,457.809 17;994.331

O sztalékokra 45 Vs millió dollárt fordít az acél- 
tröszt. Az elsőbbségi részvényekre is telik majd a 
pénzből. Az osztalékok levonása után még mindig 
m arad 38 milliós többlet, ami a tavalyi utolsó évne
gyedben csak 23 milliót te tt ki, m ig az 1915. év első 
negyedében 5 milliós deficit volt.

Eddig nem igen tudták, hogy az acéltröszt rész
vényeiből m ennyi van E urópában. A m onárkiában kb. 
500 drb van belőlük. Ezzel szem ben N ém etországban 
1200, Hollandiában 238 ezer, A ngliában 355 ezer rész- 
vénjre van az acéltrösztnek. M ár ebből is látható, hogy 
se nekünk, se N ém etországnak nincs szavunk az acéi- 
tröszt dolgaiban. Még a részvényeink is Londonban 
vannak letéve, az ottani követség utján csekken küld
ték be az osztalékokat.

A Ganz és Társa — Danubius gép-, vaggon- és 
hajógyár r-.t. igazgatóságának hétfőn m egtartott ü lé
sében bem utatott 1915. évi zárószám adása 2,90u 423 
korona bru ttó-nyereséggel zárul, am elyből az érték- 
csökkenési tartaléknak 1.227.636 koronával való java
dalm azása és a tavalyi nyereségáthozat hozzászám itása 
u tán 2.010.138 korona áll a részvényesek rendelkezé
sére. E lhatározták, hogy az igazgatóság  a m ájus 20-án 
m egtartandó közgyűlésnek az 1915. évre 120 korona 
osztalék kifizetését fogja javasolni, továbbá indítvá
nyozni fogja, hogy az alapszabályszerü ju talék  levonása 
u tán a  tisztviselők nyugdíjalap jának javadalm azására
100.000 korona fordittassék, a  fenm aradó 446.859 koro
nát pedig uj szám lára vigyék át.

A magyar vaspiac. A reszelőgyárosok áraikat 
10%-kal feiemelték olyanformán, hogy m ost cikkeiknél 
10°,o felárt és 10°/o engedm ényt szám ítanak hely t 
Budapest. — A mecenzéfi kapagyárosok egyszerre kb. 
30—40 Vo-kal drágították m eg az ásók és kapák árait, 
am iknél je lenleg 110—120% árpótlékot száu itan ak  fel.
— A reim scheidi szerszám gyárosok az eddig érvény
ben volt 10% felárat 40% -ra emelték fel és ezenkívül 
még külön 20°/o-ot ütnek az áraikhoz hozzá árfolyam 
különbség cimén. — A W üster-féle fűrészek további 
20% -kal drágultak, úgy hogy ezeknél m a 80°, o árpó t
lék van érvényben. — Az ybbschitzi kö télárukat to 
vábbi 20% -kal m egdrágították, ezekre tehát je lenleg 
60%  árpótlékot szám ítanak. A fontosabb vasárucikkek 
budapesti nagybani árai a  következők: R úd vas 36 K, 
Bessem er-acél 38 K, durva lemez 41 K, finom lemez 
48 K, horganyozott lemez 73 K, öntvény 44*50 K, 
sodronyszeg 5o K, butorrugó 59 K, tengely salgótar
ján i 25—45 kg-ig 82 K , horganylem ez 150 K, kapa, 
ásó, lapát 130°,o felár, acélvilla 45%  felár, láncáru göl- 
nicbányai 80%  felár, sajtolt lapátok 88 fillér kg.-ja, 
patent-csavarok 20%  engedm ény, anyacsavarok 20 * o 
felár, saazi lópatkószeg 25%  felár, csizm apatkó 44 fil
lé r engedm ény az uj alapárakra, ekevas, tarjáni, 86 K 
100 kg., ekevas, mecenzéfi, 60 K  100 kg., fejszeáru 
100% felár, lópatkósarok 15%  felár, reszelő 10% en
gedm ény, 10%  felár, kaszaverőkészletek 2 K 20 f., 
lópatkó, a lapár 62 E  per 100 kg., fehérbádog 175 % 
felár, horganyozott edény 15% felár, karikás kályha 
25%  felár, horganyozott üst 2 K 80 f. p e r kg., g e 
reblye 7 fillér foganként, kaszakőtokm ány horganyo
zott 50 f., zom áncozott 55 f. és üllő 25—50 kg. 129, 
5 0 -1 5 0  kg. 126 K, 6 %  felár.
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A Lipták dr. és Társa Építő- és Vasipari r-.t. igaz
gatósága megállapította az 1915. évi üzlet mérlegét. 
A vállalat 5 millió korona alaptőkéjét az 1015. év de
cember hónapjában 20 millió koronára emelte, viszont 
beruházásai is az elmúlt évben lényegesen növekedtek. 
Ez részben am a nagyszabású lövedékszállitási m egbí
zatásokkal van Összefüggésben, am elyeket a vállalat 
az elmúlt év folyamán a hadvezetőségtől kapott s am e
lyekkel a  vállalat most éjjel-nappali üzemben a teljes 
kihasználásig van foglalkoztatva. A gy ár a múlt év 
utolsó harm adában megkezdte a töm eges szállításokat 
s  ennek eredm énye az eredm ényszám lában máris kife
jezésre ju t, mert amellett, hogy a  vállalat az érték- 
csökkenés alapját az elmúlt évben 1 882 000 koronával 
dotálta, 982.000 korona tiszta hasznot m utat ki.

E haszon felosztására nézve az igazgatóság azt a ja
vaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy a pénzügyminiszteri 
rendelet értelmében az elmúlt évre fizethető legmagasabb 
osztalék gyanánt 6 százalékot, vagyis 300.000 koronát jut- 
iaeson a részvényeseknek, 297.900 koronát helyezzenek tar
talékba és 298.800 koronát vigyenek át a jövő év számla* 
j'ra. A zárszám adás részletes adatai a következők: Mérleg
szám.* Vagyon. Ingatlanok 8,870.797, gépek, berendezések 
és íelszerelések 23,446.176, pénztári készlet lő .822, értékpa
pírok thadikölcsön) 510.000, készletek 5,797.372, bányatelepek 
341.017, adósok 4,294.059, óvadékok 2,951.640, összesen 
46.226.^85 korona. Teher Részvénytőke 5,000.000, részvényé-

befizetései (1915 december 10-én 75 000 darab részvényre 
2Ö0 korona) 15,000.000, tartalékalap (1915 január 1-én 

•-■8.127, 1915. évi tőkefelemelésnél félárból dotálva 1,387.000) 
1.4*.5.127, értékcsökkenés tartalékalapja 2,934.625, elfogadvány 
7.44.300, hitelezők 17,326.112 óvadék céljára kölcsönvett értők- 

rjirok 2,927.682, átmeneti számla 56.488, nyereségegyenleg 
■\549, Öszesen 46,226.885 korona. — Eredmény számla 

Fizetések és lakásbérek 397.020. költségek 368.725, 
1,758.086, adók 60.142. veszteség követeléseken 

26.744, értókcsökkonés számlája •■'>1.976. nvereségegyenleg 
•982.549. összesen 5.469.245 koiona. Jövedelem Nyereségát- 
hozat 1914. évről 24 532, gyártás és épitő-vállalkozás haszna 
•5,432.588, értékpapírkamat 12.125. összesen 5,469.245 ko
rona.

Az osztrák vasipar helyzete az utolsó hetekben 
egyformán rendkívül kedvezőnek mondható. A vasmüvek 
oly intenziven vannak foglalkoztatva, hogy alig tudnak 
megfelelni az összes igényeknek. A szállítási m egbízá
sok egészen őszig szólnak, sőt vannak téli szállítások 
is, úgy hogy ujabb megbízásokat csak nagyon messzi 
határidőkre és csak felcsavart árak  mellett fogadnak 
©1. Exportra, nem is gondolnak ilyen helyzetben. E llen
kezőleg egész sereg olyan vasminőség van, am elyet 

1 ^Németországból kénytelenek behozni. Az állam vasutak 
ü jább sinmegrendeléseit várják, a drótipar különösön 
,hadsereg8zálütási tekintetben erősen van foglalkoztatva. 
Szegesdrótra, sim adrótra és drótkötelekre ujabb nagy 
megbízások vannak. A hadseregnek is nagy szerszám 
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szükséglete van és újabban sok alkatrészt rendel:»  
meg repülőgépekhez és m ezőgazdasági gépekhez.

Háborús organizáció. A petróleum ellátás toré*
— m in ta  F ra n k fu r te r  Z eitung  írja — sokkal szigorúbb 
form ákat fognak alkalm azni. Birodalmi ellátási központ 
helyett egy korlátolt felelősségű társaság  fog’ alakúk'.:, 
am elynek íefoglalAsi jo g o t adóak. A z  uj alakulásba:, 
a birodalmi k incstár is résztvesz, belépnek a n y e r ' 
petróleum im portőrök és négy nagyobb beviteli petró
leum -társaság. A rra törekednek, hogy a nyár folya
mán a petróleum nak világítási célokra való fogyaszt' 
sában a kitűzött takarékossági elveket érvényre en- 
jék. Szó van arról, hogy a petróleum  nagybani eladá
sát m ájustól-augusztusig szövetségtanácsi határozatta: 
tiltják el. Az ipari és technikai célokat szolgáló petró
leum szabad marad.

Szénellátás, a  Máv. háborít alatti szénsziikségie'o 
25ü/n-kal m agasabb a békeidőkhöz viszonyítva. A r.agv 
fogyasztási többlet fedezését előm ozdították az oros 
lengyel okkupáit területek szénbányái, am elyek nap. 
120 vaggont szolgáltatnak a M áv.-nak. A szénbányák 
különben is forszírozzák a termelést, általában az a 
tendencia mutatkozik, hogy a szénellátás tekintetében 
inkább nagy készleteket halm oznak fel, hogy a 
kam pánynál semmi zökkenő és fennakadás ne lehesse::.

I. gyanez a tendencia N ém etországban is.
A rajna-w estfáliai szénszindikátus összehívta 

bányatulajdonosokat avégből, hogy május és jurii::. 
hónapra az eladást még jobban csökkentsék s a szer.e: 
a téli konjunktúra idejére elraktározzák. Különben a 
szindikátus a most lefolyt évnegyedben 23 1 millió 
tonna szenet produkált, am elyből csak 13-at sz; iliíett 
le. Világos tehát, hogy télire termel.

Newcastle m edencéjében az aneol korm ány ró tle 
a kezét az összes bányákra. Lefoglalta az eddigi már 
kitermelt m ennyiségeket, tekintet nélkül arra , hogy 
kazánfütésre, vág}' háztartási célokra termeltetett ki.

O laszországban még most sem csökkentek a kincs 
szénviszonyok. Az olasz kereskedelm i m iniszter ipa r
kodik m egnyugtatni a közvéleményt és m agyarázza, 
hogy január és februárban 120 angol, 9 orosz ;5ß své.í, 
244 norvég, 21 dán, 11 holland és 124 francia, 61 sp a
nyol, 4 portugál, 45 olasz, 40 görög, 4 urugay és 
3 japán  hajó szállított nekik szenet és ezekből ia'er. 
sok O laszország felé irányul. Angliában tiltakoznak az 
ellen, m intha Olaszországot a szénnel zsarolnák. < >iasz- 
országban nagyon kedvetlen a hangulat az angol hajó
zási díjtételek szertelen m agassága miatt, mert ez e r ' 
sen befolyásolja az olasz pénzviszonyokat, am elye: 
szomorúak.

A Magyarhoni Földtani Társulat május h ó  3 - á n  a m, 
királyi Földtani Intézet ülésterm ében szakülést ta r t a t : ,  
következők tartottak előadást 1. Ballcnegyn- ó b o r t  
Magyarországi talajtípusok m echanikai összetétele. 2. AV'- 
mos Tivadar dr. Az első fosszilis kiénacsontváz M agva;- 
országon. 3 . Lambtrchi Kálmán dr. Lydekker Richard em
lékezete. 4. Xopesa Ferenc báró d r . : Észak-Albáuia. Rá:-- 
ország és Keleti Montenegró geológiai szerkezete. A szak
ülés után a  választm ány ülésezett.

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

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

*

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

%
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Olomkohók beszüntetés előtt. A háboru második évé
nek  végefelé beszüntetés előtt áll a m ünsterbuschi 
(Ném etország) ólomkohó. Ez a kohó m indenkor ten 
gerentú li é iceket dolgozott fel. U gyanazon állapotok 
vannak a dortm undi, valamint az Ems melletti ólom- 
kohókban. Már régebben kihűlt az ottani kohóknak 
m integy felerésze és ezek a hozzájuk tartozó csator
nákkal, épületekkel a  szétesés veszélyének vannak 
kitéve. Ez az oka annak, hogy a ném et ólomkohók és 
az ezekkel összefüggő kénsavgyárak  a  szokottal össze 
sem  hasonlítható leírásokat visznek keresztül. Anglia 
azokat a tengerentúli érceket, am elyek eddig ezeket a 
kohókat keresték fel, odahaza és Amerikában kohósitja 
és igy ezeknek a kohóknak és az összes m üveknek 
értéke nagyon kérdéses lett. Van egy 1912-ből eredő 
szövetségtanácsi határozat is, am ely szerint a régebbi 
cinkredukciós kem encéket át kell épiteoi. B izonyára 
3z a  körülm ény se emelte a  kohók értékét. E z az oka 
annak, hogy most egyszerre  4 millió m árkával irják 
le a fenti kohók értékét. E  kohókhoz tartozó bányák
24 ezer tonna cinkércet, 10 ezer tonna ólom ércet és 
érdekes, hogy 3200 tonna rézércet term eltek a tavalyi 
1500 tonna rézérccel szemben. A kohók összterm elése 
kitett 12.000 tonna ólmot (tavaly 20 ezret), 12 ezer 
tonna ezüstöt (tavaly 24 ezret), 15 kgr. aranya t 
(tavaly 108), 18 ezer tonna nyerseinket (tavaly 26) és 
28 62er tonna kénsavat (tavaly 53 ezer'.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Der Rekordgewinn des Stahltrusts. Die Steel Corpo
ration hat auch im 1. Quartal des laufenden Jah res  
eine sehr günstige G eschäftsentw icklung genommen. 
D er erzielte Reingew inn von 61,000.000 Doll, geht 
weit über die besten Ergebnisse hinaus, die der S tahl
tru s t in früheren Jah ren  vorgelegt hat. D er R eingew inn 
nach A bzug der Zuw endungen an  die Tilgungsfonds, 
der A bschreibungen und der E rneuerungen beträgt, 
wie erw ähnt, 51,219 000 Doll, gegen 40,853.113 Doll, 
im V orquartal, 6,684 573 Doll, im 1 Q uartal 1915 und 
12,196.358 Doll, im 1. Q uartal 1914. F ü r die D ividen
den sind 45.513.000 Doll, verfügbar. N ach A bzug der 
D ividenden ergibt sich ein S urplus von 3,000.000 Doll, 
gegen ein Surplus von 23,000.000 D ollar im V orquar
tal und öin Defizit von 5,000.000 Doll, im 1. Q uartal 
1915.

Arbeitseinstellung. Infolge des Aufhörens der übersee
ischen Erzzufuhr stehen die Bleihütte Münsterbusch vor der 
Einstellung und bei der Bleihütte Ems sei eine ähnliche 
Notwendigkeit keineswegs ausgeschlossen. Bei den Zink
hütten Münsterbusch und Dortmund liegen die Verhältnisse 
ähnlich. Schon seit langem sei über die Hälfte der Oefen 
stillgelegt und damit samt den zugehörigen Kanälen und 
Gebäuden der Gefahr des Zerfalls ausgesetzt. Darum müs
sen die entsprechenden Anlagen und im Zusammenhang 
damit auch die Schwefelsäurefabriken gründlich abgeschrie
ben werden. Darüber hinaus bestehe in England die Absicht, 
die früher nach Deutschland gelieferten Erze England 
und Amerika verhütten zu lassen und damit sei der Wert 
der betreffenden Anlagen der Gesellschaft fraglich geworden. 
Schliesslich macht eine Bundesratsvercrdnujig von Ende 
1012 den Umbau der älteren Zinkreduktionsöien erforderlich, 
womit diese ebenfalls stark. entwertet sind. Rechnet man 
dazu noch den Substanzverlust in den eigenen Bergwerken, 
weil die Vorrichtungen nicht Schritt hielten mit dem Abbau, 
so sei auch hier eine teilweise Einstellung unter Umständen 
später zu erwarten.

Die von den Bergwerken erzeugten, und verkauften 
Erzmengen betrugen 23.877 (27.029) t Zinkerz, 9064 (10.403) 
t Bleierz, 3231 (1537) t Kupfererz und 16.240 (7169) t Spat
eisenstein. Die Höhe der Erzeugung ist zum Teil auf eine 
gewisse Einschränkung der Abbau- und Vorrichtungsarbei

ten zurückzuführen, die nach dem Kriege unbedingt zu 
verstärken sind. Die Gesamterzeugung der Hütten betrug 
12.052 (20.077) t Blei, 12.641 (23.383) kg Silber, 15 (108) kg 
Gold, 17 383 (26.794) t Rohzink und 28.714 (52.752) t 
Schwefelsäure.

Errichtung einer Benzolfabrik in Mähren. Die Rossitzer 
Bergbau-Gesellschaft bei Brünn hat die Errichtung einer 
Benzolfabrik unter gleichzeitigen Umbau der Ammqniak- 
fabrik bei der Firma Heinrich Köppers in Essen in Bestel
lung gegeben.

Eine Kriegs-Petroleum-Organisation. Dem V ernehm en 
nach wird die Petroleum bew irtschaftung dem nächst 
straffere Formen annehm en. E s ist lau t Frkf. Ztg. be
absichtigt, die R eichsverteilungsstelle für Petroleum  
in eine Gesellschaft m. b. H. um zuwandeln, und ihr 
ein Beschlagnahm erecht zu erteilen. A n der G. m. b.
H. würden beteiligt s e in : der Reichsfiskus und die 
Petroleum  R oh-Im porteure. E s wird zugleich eine 
verstärkte Sparsam keit im Petroleum verbrauch für 
Leuchtzw ecke w ährend des Sommers angestrebt, und 
zu diesem Zwecke der G ros9verkauf von Petroleum 
für die Zeit vo n Mai bis A ugust und der K leinverkauf 
für die Zeit vom 1. Ju n i bis 1. A ugust durch Bunde- 
sratsverordnung verboten werden. A usgenom m en sind 
Oelmengen für gew erbliche bezw. technische Zwecke.

lieber die Geschäftslage der Eisen- Hod eisenverarbeitenden 
Industrie in Oesterreich wird uns aus Wien geschrieben: 
Die Beschäftigung der Eisenwerke ist derzeit so intensiv, 
dass die Werke kaum allen Anforderungen entsprechen 
können. Die Lieferungsaufträge reichen bi9 tief in den 
Herbst, ja bis in den Winter hinein, so dass neue Aufträge 
nur auf sehr lange Termine bei erhöhten Preisen angenom
men werden können. An einen Export ist bei dieser Sach
lage überhaupt nicht, zu denken; im Gegenteil, es gelangen 
Eisensorten, die hier in nicht genügenden Mengen herge
stellt werden können, aus Deutschland zur Einfuhr. Seitens 
der Staatsbahnverwaltung steht eioe weitere Schienenbestel
lung bevor. In der Drahtindustrie, die über reichliche Auf
träge für direkten Heeresbedarf verfügt, zeigt sich jetzt 
auch eine Belebucig df>s Geschäftes. In Stacheldraht, Draht 
Und Drahtseilen liegen zahlreiche Aufträge vor. Gross ist 
nach wie vor der Bedarf an Militärwerkzeugen. In der 
letzten Zeit hat sich auch eine lebhafte Nachfrage nach 
Werkzeugen für die Landwirtschaft sowie an Pflugr- und 
Zeugwaren eingestellt.


