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Munka kényszer .
(Levél a  Szerkesztőhöz.)

A Bánya múlt számában az erőszakolt terme
lésről egy igen figyelemreméltó cikk jelent meg.

Semmi kétség nem lehet az iránt, hogy azt a 
cikket egy olyan kartárs irta, aki éppen olyan közel
ről érzi a viszonyok nehézségét, mint mi édesmind- 
nyájan, akiket sorsunk ezekben a nehéz napokban 
szénbányaüzemvezetővé rendelt.

A közelgő széninséget el kell kerülni bármilyen 
áron. Ez a jelszó.

Mi tudjuk ezt üzemvezetők és meg is teszünk 
mindent, hogy bányáink termelését a lehetőségig fo 
kozzuk.

Több termeléshez több munkáskéz szükséges.
Ez olyan elemi szabály, amelyet még a hozzá 

nem értő előtt sem kell nagyon hangoztatnunk. Csak 
mi, üzemvezetők látjuk igazában azt a nagy nehéz
séget, amely bányáink normális termelése elé tornyosul.

Munkáslétszámunk csaknem, harmadára apadt le.
Ezzel a munkáslétszámmal csakis a legnagyobb 

erőmegfeszitéssel leszünk képesek a normális terme
lésnek kétötödét kiadni.-

Helyesen jegyezte meg az említett cikkben kar
társam, hogy szénbányáinkat kellő 'feltárás és elő
készítés nélkül időelőtti fejtéssel tönkretennünk nem 
szabad.

A bányát, a szénvagyont, -amely nemzeti kincs, 
még ezekben a súlyos időkben is kímélni kell.

A termelés fokozására tehát nincsen más meg
engedhető módunk, minthogy a munkáslétszámot 
szaporítsuk. De ez nem megy olyan könnyen, mint 
azt igen sokan gondolják.

Munkásságunk szine-java a csatamezőn küzd a 
hazáért.

Belátjuk azt, hogy a katonaköteles bányamun
kásságot mind hazabocsátani nem lehet.

Nem marad más hátra, mint pótolni kell a be
hívott munkásokat.

Az országban olyan nagy a munkanélküliség. 
A legközelebb fekvő gondolat tehát, hogy a bányá
inknál hiányzó munkásokat a munkanélküliek közül 
toborozzuk.

Nem is olyan régen, amikor a munkáshiány 
először volt érezhető, próbáltunk munkásokat szer
ződtetni a munkanélküliek közül.

Köztudomású, hogy ezekkel a munkásokkal alig 
mentünk valamire.

Alig egytized részük maradt meg a bányánál. 
A többi az előleg kivétele és felruházkodás után 
nyomtalanul eltűnt.

A hiányzó bányamunkásokat meg lehet kísérelni 
a munkanélküliek közül toborozni, de alig hihető, 
hogy most ezzel a kísérlettel sokkal többet érhetnénk 
el, mint a közelmúltban.

De a helyzet olyan égető, hogy ha nem tudjuk 
a munkásainkat szaporítani, nem leszünk képesek még 
termelésünk felét sem biztosítani.

Igaz, hogy azok az intézkedések, amelyek a 
munkakorlátozást felfüggesztették, alkalmasak a szén- 
termelés mérsékelt emelésére.

A nyolcórás műszakról a tizenkétórás műszakra 
való ideiglenes áttérés is segíteni fog valamit.

Azonban nagy tévedés volna azt hinni, hogy 
ezzel már biztosítottuk bányáink termelését olyan 
mértékben, hogy meg tudjunk felelni a fokozottabb 
szénkeresletnek.

Csak egyetlen egy mód van a termelés fokozására.
Emelni kell a munkáslétszámot!
Az őszi mezei munkák elvégzése után való

színűleg az úgynevezett szezonmunkások közül sokan 
fognak ismét visszatérni a bányamunkához. De kér
dés, hogy lesznek-e elegen ?

Alig hiszem, mert hiszen a fiatalabbja katonának 
van a mezei munkásságnak is.

A munkáslétszám növelésére tehát nincsen mást 
mit tenni, mint alkalmazni kell az idősebb, negyven 
éven felüli munkásokat is.

Ideiglenesen fel kell függeszteni a bányatárs- 
ládáknak azt az intézkedését, amely az idősebb mun
kásnak nem engedi meg a felvételét bányamunkára, 
illetve megtiltja a negyven éven felüli munkásnak a 
társpénztárba való felvételét.

Ezzel egy tekintélyes számú, még mindig jó erő
ben levő munkáscsapatot kapunk.

Ezenkívül a munkanélküliek segítését eszközlő 
hatóságnak minden lehetőt el kellene követnie, hogy 
az ínséggel küzdő munkanélküliek közül azokat, akik 
arra alkalmasaknak mutatkoznak, a bányamunka felé 
terelje.

Ha ezek az eszközök sem alkalmasak a meg
felelő munkásanyag és létszám biztosítására, akkor, 
amint azt kartársam javasolta, be kell hozni a munka
kényszert.

Talán különösnek hangzik az, hogy erővel kény- 
szeritsünk embereket bányamunkára, de ha nincs 
más módunk a széninség leküzdésére, el kell fogad
nunk még ezt a módot is.

Napról-napra növekszik a szénszükség.
Jóelőre gondolkozni kell a dolgon az illetéke

seknek.
Munkakényszer esetén még a hatósági munka- 

bérmegállapitásba is bele lehetne menni.
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Ez a munkásokat meggyőzné, hogy a munka
kényszer nem a munkaadó érdekéből van. 

Bármilyen különösnek is tetszik az eszme, alig 
hiszem, hogy munkakényszer nélkül megfelelő módon 
tudnánk biztosítani a széntermelést. 

Ma olyan helyzetben vagyunk, hogy az állam- 
hatalom bármelyik polgárának szolgálatát bármilyen 
közcélra igénybe veheti. 

Miért ne kötelezhetne egyes polgárokat tehát 
széntermelésre, amikor a szükséges szénmennyiség 
biztosítása elsőrendű nemzeti érdek.

E gy üzem vezető.

A soproni kereskedelmi és ipar
kamara 1913. évi jelentéséből.
Általános helyzet. Kisiparunknak már a korábbi 

években is nehéz helyzete a jelentés évében vigasz
talanná vált. A külpolitikai viszonyok feszültsége, a 
háborús hirek a fogyasztó közönséget a nélkülözéssel 
határos takarékosságra inditották. A közönség kevésbé 
vagyonos része, amely a létfentartáshoz szükséges 
cikkek beszerezhetése céljából már a korábbi években 
is ereje végső megfeszítésére volt kénytolen, az elmúlt 
évben a legnagyobb megpróbáltatásokon ment keresz
tül s a legnélkülözhetotlenebb s elsőrendű s/.ükségletei 
kielégítésére szükséges cikkeket is csak óriási küzdel
mek árán szerezhette m eg ; a tehetősebbek főleg vidé
ken, pánikszerű félelmükben pedig aggódva őrködtek 
azon, hogy anyagi erejük teljesen ki ne merüljön s 
még nagyobb megpróbáltatás idején Ínségnek ne néz
zenek elébe. Hogy kisiparunkat a megrendeléseknek a 
fenti okokból való megcsappanása hova juttatta, arra 
nézve elég utalnunk arra, hogy iparosaink jelentésünk 
évében a kimerültség legvégső határához érkeztek s 
minden teher-növekedés összeroppanást, ekszisztenciák 
tömeges tönkremenését jelentené. A helyzet sivársá
gának kétségbevonhatlan jele, hogy kerületünk azon 
vidékeinek iparosai is, akik még csak az előző évben 
is kielégítő üzleti eredmény eléréséről számoltak be, 
a meddő panaszkodás útjára voltak kénytelenek lépni.

Vaskereskedelem. Az 1913. év a legkedvezőtlenebb 
auspiciumok alatt indult meg. A bizonytalan külpoli
tikai helyzet és a pénzhiány minden vállalkozási és 
építkezési kedvet megbénított, az év első felében sem 
állami, sem városi építkezés nem volt, aminek követ
keztében a vasgerenda és egyéb épületvasalási cikkek 
forgalma a minimumra csökkent, de csökkent a fo
gyasztás egyéb cikkekben is.

Az év egyébként a vaskartellnek a kartellen kí
vüli gyárakkal folytatott küzdelme jegyében folyt le. 
E küzdelem következményekép s a rossz konjunktúra 
folytán a vasárak már az év eleje óta állandóan csök
kentek. A rudvas árát az év folyamán háromszor, a 
lemezekét kétszer szállították le, a tengelyek szintén

több izben estek s lement a vasgerenda és a sodrony 
ára is. Az árak csökkenésének előnyeit a fogyasztó
közönség élvozte, mig a közvetítő kereskedelmet az' 
árhanyatlásnak csak hátrányai érték. Midőn ugyanis a 
vasárak már az év elején lényegesen csökkentek, a 
kereskedők, kizártnak tartván a további árleszállítást, 
siettek szükségletüket fedezni. Midőn aztán az árak 
tovább is estek, a kereskedők uagy vaskészletükön 
effektiv veszteséget szenvedtek,. anélkül, hogy későbbi 
élénk üzletmenet őket veszteségeikért kárpótolhatta 
volna.

Nagy károkat okozott a vaskereskedelemnek az 
időjárás is, amely, mintha csak ellenségévé szegődött 
volna ennek a kereskedelmi ágnak, a szezoncikkek 
forgalmát teljesen megakasztotta.

A lőszer- és robbantószergyártó ipar üzletmenete a Ma
gyar robbanóanyaggyár rt. zurányi cég jelentése szerint 
az 1913. évben kielégítő volt. A b dkáni háború egyes 
robbantószergyáraknak a Balkánra irányuló ek>zporiját 
megbénította u^yan, kárpótolta azonban e gyárakat e 
veszteségükért a belföldi fog3rasztás emelkedése. A pénz
ügyi helyzet súlyossága enemü vállalatainkat, mint
hogy azok egytől-egyig tőkeerősek, nem érintette. Meg- 
emlitendőne^ tartjuk, hogy ezen szakmához tartozó 
vállalataink szarna a jelentés évében létrejött e hatá
rozás folytán építendő magyaróvári katonai lőpor^yár 
létesítése pévén a közeljövőben szaporodni fog.

Fémár agyár tás. E szakmából két nagyipari vállalat 
van kerületünkben.- A régibb és nagyobb a Hirtenbergi 
töltény-, gyutacs- és fémárugyár r.-t., azelőtt Keller és 
társa cég magyaróvári vállalata, amely jelentős bel- és 
küiföldi, főleg hadseregszállitásokkal volt megbízva s 
igy az elmúlt évben is kedvező üzletmenete volt. 
A másik részvénytársasági gyári vállalat az Első sop
roni gomb- és fémdiszárugyár, Hilbert Ernő és társa r.-t. 
soproni cég, amely még csak néhány év ót* áll fenn. 
A cég üzleti jelentése szerint az elmúlt év pénzügyi 
és gazdasági krízise a vállalatot, sajnos, nem kímélte 
meg. Ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy a leg
jövedelmezőbb cikkekben a fogyasztás majdnem te je 
sen pangott, másrészt évek hosszú sora óta fennálló 
cégek, amelyeknek bonitása azelőtt minden kétségen- 
felül állt, beszüntették fizetéseiket és a vállalatot meg
károsították. Az üzleti eredmény ennek folytán nem 
volt kedvező, annak dacára, hogy a vállalat forgalma 
már a megalakulás óta évről-évre rohamosan növekszik.

A nehézségek azonban előreláthatólag csak átme
netiek. A gyár az egyetlen szakmabeli vállalat ^hazánk
ban s igy az első években meg kellett küzdenie mind- 
ama nehézségekkel, amelyek egy uj gyártmány be
vezetésével és á landó vevők megszerzésével járnak. 
Különösen pedig a vevők előítéletével, «kik csak 
nehezen akarják a megszokott külföldi áruk helyett a 
magyar gyártmányokat venni. Ma azonban a vállalat-

f  5 Z 1 U R T T Y U K R T  É 5  m É R L E G E K E T ^
I  gyárt mint különlegességet és legnagyobb raktárt tart épület- és |
|  őiaphragma-sziuattyukban e  es Árjegyzék ingyen és bérmentue ■
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nak már nagy és állandó vevőköre van ugy külföldön, 
mint belföldön, az áruk jó minőségük folytán általános 
tetszésben részesülnek s a gazdasági válság elmúltával 
a vállalat gyors fellendülése várható.

A bányaiparban a dárdanybányászat csökkent. 
A fémipart az építőipar tétlensége bénította meg, de a 
külföldi verseny és a Balkán háborúk is éreztették 
káros hatásukat. A faipar sorsát, amely jobbára kis
ipari jellegű, a nyersanyagárak és munkásviszonyok 
tes?ik nehézzé, nem is szólva az építőipar pangásának 
ebben az iparágban is igen érezhető visszahatásáról. 
Kefe-, szalma-, nád-, kréta-, asbestpala- és téglaiparunk 
kedvezőtlen helyzetének okai is a már említett körül
ményekben rejlenek. Ez  iparágakra nézve is döntő 
jelentőségű ugyanis, hogy a kiviteli viszonyok nor
málisak* e és az építőipar elegendő foglalkoztatást 
nyer-e. A helyzet azonban egyik tekintetben sem 
alakult kielégítően.

^  HAZAIHIREK ^
rElőfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetése lejárt, hogy előfizeté
süket meghosszabbítani szíveskedjenek, 
nehogy a lap további szétküldésében 
fennakadás történjék.

Személyi hireV. Hőseink. ~k minden oldalról 
övező ellenségek elleni rettenetes küzdelemben, édes 
hazánk és szabadságunk védelmére, bányász- és 
kohászmérnöki karunk is élet- és vagyonáldozatokkal 
bőségesen kiveszi a maga részét. Büszkék lehetünk 
és vagyunk derék kartársainkra, akik a harcok 
babérövezte mezőin dicsőséges hősi halált haltak, 
megsebesültek és drága vérük hullajtásával biztosít
ják hazánk jövőjét s a jövő nemzedék eredményes, 
közhasznú munkáját.

Hozzátartozói iránt való mélységes részvéttel 
közöljük, hogy ifj. Litschauer Lajos diósgyőri kohó
mérnök kartársunk, Litschauer Lajos m. kir. bánya- 
tanácsos fia, szeptember 9-én a» északi harctéren 
hősi halállal halt meg. Hozzátartozói gyászát eny
hítse mindnyájunk igaz részvéte és az a felemelő 
magasztos öntudat, hogy legkedvesebb kartársunk 
hazánkért, királyunkért dicsőséges csatákban hősileg 
küzdve vesztette fiatal, reményteljes életét.

Súlyos sérülést szenvedtek:

Seyfried Ernő m. kir. bányabiztos, oki bánya
mérnök, a 25-ik honvédgyalogezred tartalékos had
nagya, akinek a déli harctéren szeptember 23-án 
jobb alsókarja egyik csontját törte át egy ellenséges 
szerb golyó. Kartársunkat súlyos sebével Pécsett 
ápolják.

Dr. Erpf Ede m. kir. bányaesküdt, oki. bánya
mérnök, az északi harctéren az oroszok ellen küzdve, 
lábtörés folytán szenvedte súlyos sérülését.

Rothbauer Ferenc oki. bányamérnök, a Rima- 
murány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság bánya
mérnöke, szinte az oroszok elleni harcokban sebesült 
meg, combját fúrta át az ellenséges golyó.

Adományozási bányajárás. A Magyar Általános Kő
szénbánya Részvénytársaság képviseletében Jex  Simon 
tatabányai műszaki bányaigazgató által Komárom- 
vármegye tatai járásának Bánhida községe határában 
a „Tatatóvárosi uradalom" nevű hitbizományi birtokon 
Kálmán, Ede és Pál védnevek alatt felkért 7 kettős 
10 egyszerű bányamértébből és 4 határközből álló 
három bányatelek adományozási bányajárását a buda
pesti m. kir. bányakapitányság 593—5/1914. számú 
hirdetményeivel folyó évi október hó 12-ik napjának
d. e. 9 órájára a helyszínére tűzte ki, azzal, hogy a 
bányajáráson minden érdekelt fél résztvehet s a talál
kozási hely a bánhidai községháza leend.

Két figyelem reméltó értekezés. Az Országos ma
gyar bányászati és kohászati egyesület budapest- 
vidéki osztályának érdemes elnöke, Zsigmondy Árpád 
oki. bányamérnök tollából a napokban két értekezés 
jelent meg. Az egyikben szénkincsünkkel, a másik
ban pedig a görögországi vasérctelepekkel foglalko
zik. E munkákat, amelyek különben a „Bányászati 
Lapok“ folyó évi 17. számában és illetve a „Földtani 
Közlöny“ folyó évi XLIV. kötetében is megjelentek, 
szakembereink és az érdeklődők figyelmébe ajánljuk.

A Budapesti Osztály kirándulása. Az Orsz. Magy. 
Bányászati és Kohászati Egylet Budapesti Osztálya 
múlt hó 22-én délután megtekintette a Lánchíd épí
tési munkálatait. Az osztály tagjait a kereskedelmi 
minisztérium részéről Szánthó Albert min. tanácsos, 
ügyosztályvezető, Gallik István, Beke József műszaki 
főtanácsosok és Pischinger Gyula műszaki tanácsos 
kalauzolta. Az építési vállalkozók részéről Zsigmondy 
Béla vállalkozó-mérnök és Rappensberger Sándor 
gépészmérnök voltak jelen. A Budapesti Osztály 
részéről megjelentek Zsigmondy Árpád osztályelnök 
vezetése alatt dr. Bartel János, Bejna Ferenc, Hen
rich Viktor, Lengyel Mór, dr. Michnay Árpád, Niem- 
cik Géza, Pausperti Károly, Roth Flóris, Schréder 
Gyula, Steinhausz Gyula, dr. Szeőke Imre, Tassonyi

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

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13633. hrsz. ~
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Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
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Ernő, Urbán Béla, Varga Lajos és Weltzl Károly. 
Az osztály tagjai nagy élvezettel hallgatták az építés 
vezetősége és a vállalkozó-mérnökök részéről adott 
szakszerű magyarázatokat és megtekintették az egész 
építkezést. Különösen érdekelte a kirándulókat a hid 
lehorgonyozása, a felfüggesztő szerkezet és a beton- 
alapozás. Az osztály tagjai nagy elismeréssel szólot- 
tak a zseniális tervről, amely szerint a Lánchidat 
újra építik s arról a szakavatott és buzgó felügyelet
ről, amellyel Szánthó Albert min. tanácsos fárad
hatatlan vezetése alatt úgy az állam, mint a vállal
kozó cég műszaki emberei őrködnek a legnagyobb 
sikerrel előrehaladó átalakítási munkálatok felett.

Bányászegyleti gyűlés. Múlt hó 26-án a bányaigaz
gatóság tanácstermében a Bányászati é3 Kohászati 
Egyesület nagybányai osztálya gyűlést taitott Neubauer 
Feienc miniszteri tanácsos elnöklete alatt. A gyűlésen 
letárgyalták a Gálócsy-féle indítványt, mely a hadba- 
vonultak segélyezéséről szól, továbbá azt a javaslatot, 
mely a nagybányai Vöröskereszt-Egylet részére való 
adakozást tárgyalja.

A moratórium meghosszabbítása. A miniszte ium a 
Budapesti Közlönynek október 1-jei számában közzé
tette a moratórium meghosszabbításáról szóló rendeletet.

A moratórium e rendelet szerint is csak az olyan 
pénztartozásokra, terjed ki, amelyek augusztus elseje 
előtt kötött ügyleten, vagy augusztus elseje előtt kelet
kezett más magánjogi jogcímen alakulnak. A rendelet 
a moratóriumot két hónappal hosszabbítja meg, még 
pedig úgy, hogy a szeptember 30-ig lejárt tartozások 
mind november 30-ig halasztatnak el, as októberben 
és novemberben lejáró tartozások pedig a lejárattól 
számított bét hónapi halasztást kapnak.

Az uj rendelet összefoglalja az eddigi moratórium- 
rendeletek összes szabályait, ideé/tve a kétoldalú szer
ződések teljesítésére vonatkozó szabályokat is. A lénye
gesebb és kiemelkedőbb eltérések az eddigi és az uj 
moratórium között a következők :

Az uj rendelet szerint mindennemű kamatot, emely 
augusztus 1-nél nem régibb idő óta folyik, a morató
rium ideje alatt is fizetni kell. Ez a lejárt váltók után 
fizetendő (késedelmi) kamatokra is áll.

Uj tőketörlesztést a rendelet a követeléseknek két 
csoportjára ir elő. Fizetni kell a moratórium alatt az 
augusztus 1. előtt végzett, úgynevezett szellemi munka
teljesítmények után járó költségekből és dijakból a 
lejárt tartozás 25 (huszonöt) százalékát; ide tartoznak 
az orvosi, ügyvédi, mérnöki, irói és művészi, közve
títői és ügynöki dijak ’s. Fizetni kell továbbá: az 
augusztus 1. előtt szállított áruk és más ingó dolgok 
lejárt vételárát és az augusztus 1. előtt végzett ipari 
munkateljesítmények lejárt ellenértékét október 15-től 
és amennyiben később járna le a tartozás, a lejárattól 
számított havi 10 százalékos részletekben.

A pénzintézeti betétek kifizetésének további fel
szabadításáról a rendelet a következő irányokban in
tézkedik :

A folyószámláról járó betétekről a betevő az eddigi 
kereteken felül a moratórium alá eső annuitások és 
biztosítási dijak fizetése céljából, valamint a moratórium 
alól most kivett kamatok és a fentemlitett tőketörlesz
tések erejéig, ezenfelül pedig az üzeme folytatásához 
szükséges anyagok és áruk beszerzése végett rendel
kezhetik.

Pénzintézetek és biztosító társaságok más pénz
intézetnél levő folyószámlái betétjeiket igénybe vehetik 
z áloglevelek szelvényeinek, biztosítási összegeknek, 
valamint az általuk kifizetendő betétösszegeknek fede
zése céljából.

Nem moratóriumos váltóknál a bemutatás és óvás
felvétel határideje a moratórium alatt szünete l; a hite
lező azonban a bemutatást és az óvást a moratórium 
alatt is eszközölheti.

A kétoldalú szerződések teljesítéséről kiadott ren
deletet az uj rendelet abban az irányban egészíti ki, 
hogy a vevő teljesítést csak úgy követelhet, ha az

ugyanabból a szerződésből vagy hasonló tárgyú szer
ződésekből eredő hátralékos tartozását teljesiti.

Kimondja végül a rendelet, hogy minden olyan 
birói intézkedést, amely az adó>t a hazai moratórium
tól, vagy az ezzel kapcsolatos jogoktól akarata ellenére 
megfosztaná, hazai tiltó törvénybe (hazai közrendbe) 
ütközőnek és a hazai törvény céljával ellenkezőnek 
kell tekinteni.

Cégjegyzési hirek. Magyar Siemens—Schuclcert-Müvek 
villamossági r.-t., Neureiter Nándor igazgatósági tag eb
beli minősége és cégjegyzési jogosirtsága, továbbá az
1914. évi junius hó 16-ik napján tartott rendes köz
gyűlés által elhatározott alapszabálymódositás, vala
mint Széli Ignác igazgatósági tag e minőségének és 
cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyezte
tett. — Kőbányai göztéglagyár társulat Pesten. Királykuti 
Bachrueli Károly igazgatósági tagnak ebbeli minősége 
és cégjegyzési; jogosultsága bejegyeztetett.— Pozsonyi 
gépgyár r.-t., Zarnba Ferenc cégvezetői minősége be
jegyeztetett.
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Rumänische Erdölproduktion. Die Halbjahrs
produktion beläuft sich auf 866.254 (gegen 962.774) 
Tonnen. Infolge des Stillstandes der Bohrungen durch 
die Mobilisierung wird diese in der nächsten Zeit 
noch weiter sinken. Bei Eintritt normaler Verhältnisse 
wird das neuerschlossene Ölgebiet La Ograda rasch 
die Differenz Ausgleichen. Hingegen betrug der Ex
port an Petroleumprodukten 483.624 (gegen 548.077) 
Tonnen. — In Bana bei Moreni wurde eine neue 
Quelle erschlossen, die in 24 Stunden sämtliche 
Reservoirs von 500 Waggons Gehalt füllte, man 
sucht den Überschuss in Erdreservoirs zu fangen. 
Rumänische.Petroleumgesellschaften produzierten im 
Juli:' Astra Romana 40.715, Romano-Americana 
29.692, Roumanian Consolidaten und Chiciura 10.060, 
Orion 6159, Nafta 4015, Internacionala 3490, Trajan 
1443, Anglo-Roumanian 1707, Aquila Franco-Romana 
1388, Sphinx 1381, Beciu Rouni Oilfields 448, 
Romano-Belgiana 210, Maisei 216, Soc. des Petroles 
de Bustenari 107 Tonnen.

Die Standard Oil Co. in Palestina. Der britische 
Konsul berichtet aus Jerusalem, dass sich ein Syn
dikat, aus drei Ottomanen bestehend, eine Konzession 
zur Nachsuchung nach Erdöl, Bitumen und Asphalt 
auf ein Jah r an sieben Stellen am Toten Meer gesichert 
haben. Da aber diese Leute nicht in der Lage sind, 
ihre erworbenen Rechte selbst auszuüben, haben sie 
diese an die Standard Oil Co. übertragen, welche 
bereits einen Ingenieur entsendet haf, u i b  die Nach- 
sucliungsarbeiten einzuleiten.
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