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Áldozatkészségünk.
Múlt számunkban közöltünk egy figyelemreméltó 

cikket.
Mondanunk sem kell, hogy múlt számunk 

vezető cikkének irója egyike azoknak, akik a magyar 
bányászat és a kohászat összes, de különösen tőke
viszonyait a legjobban ismerik.

A cikkíró becslése szerint a bányászat és kohá
szat jegyzését a hadikölcsönre legkevesebb 25,000.000 
koronára lehet tenni.

A hadikölcsön jegyzésének határideje lejárt.
Az eredmény nagy meglepetést keltett idehaza 

is. De ez a nelm várt eredmény egyenesen, megdöb
benést idézett elő ellenségeink-köreben.

Ellenségeink eddig minden fronton csak kato
náink vitézségét érezték. Azonban azzal áltatták 
magukat, hogy anyagilag gyengébb lábon állunk s 
emiatt a végső eredmény az ő javukra fog eldőlni.

A hadikölcsön nem várt, fényes eredménye most 
meggyőzheti ellenségeinket is arról, hogy anyagilag 
is sokkal erősebbek vagyunk, mint ahogy azt ők 
hinni szerették.

A hadikölcsön sikerében igen szép példával járt 
elől bányászatunk és kohászatunk is.v

Milliós összegekkel mindjárt ott' voltak az alá
írók között a mi legnagyobb bánya- és kohóválla
lataink.

Gazdasági közéletünk vezefőférfiai közül bánya- 
és kohóvállalataink vezéregyéniségei mindjárt az első 
órákban siettek elő a nemzeti kölcsön sikerének 
előmozdítására, az ő százezrekben mérhető jegyzé
sükkel.

A bányatárspénztárak is a hadikölcsön jegyzé
sére fordították folyósítható tőkéjük legnagyobb részét.

A Bányászati és Kohászati Egyesület vagyoná
nak mintegy egyharmad részéig jegyzett a hadi
kölcsön kötvényeiből. Az egyesület vidéki osztályai 
tőkeerejüknek megfelelő összeggel csaknem kivétel 
nélkül résztvettek a hadikölcsön sikerében.

A bányászati és kohászati állami és magán 
tisztviselői kar is viszonyaihoz mérten odavitte meg
takarított pénzét a haza oltárára. Ugy, hogy minden 
dicsekvés nélkül elmondhatjuk, a magyar bányászat 
és kohászat ezekben a világot átalakító pillanatok
ban is megtette a maga kötelességét a hazával 
szemben

Ma még nem tudjuk, körülbelül milyen nagy az 
az összeg, amelyet a magyar bányászat és kohászat 
a nemzeti kölcsönre jegyzett, de azt a nyilvánosságra 
jutott esetekből következtetve bátran állíthatjuk, hogy 
bányászatunk és kohászatunk tőkeerejéhez mérten

hozott olyan nagy hazafias áldozatot, illetve megfelelt 
olyan mértékben hazafias kötelességének, mint az 
ország bármely más termelési ágazata és társadalmi 
osztálya.

A bányászattól és kohászattól jegyzett kölcsön
összeg, ha nem lesz nagyobb, de nem is lesz kisebb, 
mint ahogy azt a mi illusztris cikkírónk számította 
múlt számunkban.

Ez alkalommal talán nem lesz időszerűtlen föl
jegyezni legalább vázlatosan mindazt, amit a magyar 
bányászat és kohászat tett a háború kitörése óta.

Meg kell említenünk, hogy a legtöbb bánya- és 
kohóvállalat a legmesszebbmenő támogatásban része
síti a bevonultak családtagjait.

Nem egy vállalat megnyitotta kapuit a harctéren 
megsebesültek számára. Kórházaikban és kiürített 
legénykaszárnyáikban számtalan sebesültnek nyújtot
tak már menhelyet

Bölcs gondoskodással a legtöbb nagyvállalat 
arra törekszik, hogy a megdrágult élelmezési viszo
nyok között lehetőleg olcsó élelmiszerekkel lássa el 
munkásságát.

Hoztuk lapunkban, hogy a hazafias áldozat- 
készségnek szép példáját adta a Bányászati és Ko
hászati Egyesület is azzal, hogy a hadsegélyző 
hivatalnak 6000 koronát adott.

Ezt az összeget az egyesület választmánya a 
mérnök- és épitészegylet hadikórházának akarta első
sorban adni, hogy ez az összeg miért került mégis 
más célra, az az egyesület belügye, amelyet nem 
kívánunk bolygatni.

Az adomány a hadsegélyző hivatalnál helyes 
célokat fog szolgálni és egyesek hibái nem érinthe
tik az egyesület áldozatkészségét.

A vidéki osztályok is vagyonukhoz mérten tekin
télyes összegekkel járultak a sebesültek ápolásához 
és a hadsegélyezés sokféle munkájához.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a bányahatóság 
testületileg adja a háború kezdete óta fizetésének két 
százalékát felerészben a Vöröskereszt, felerészben 
pedig az itthonmaradott családtagok segélyezésére.

Értesültünk, hogy bánya- és kohóiparunk ösz- 
szes számottevő egyénisége ugy itt a fővárosban, 
mint a vidéken kiveszi a részét az áldozatkészségből 
és a társadalmi munkából, amelyet a hadiállapot a 
hivatottaktól megkövetel.

Még sok más tényt is említhetnénk, amely a 
bányászat és kohászat áldozatkészségéről tehetne 
bizonyságot.

Megelégedéssel mondhatjuk, hogy vállalatok, 
egyesületek és egyének erejükhöz mérten megtették 
és meg fogják tenni hazafias kötelességüket.
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A magyar bányászat és kohászat hazafias áldo
zatkészsége ezekben a nehéz napokban kiáltotta a 
tisztitó tüzpróbát és az nemes példaképpen tündök
lőit eddig és fog mindenkor ékeskedni az egész 
ország hazafias áldozatokra kész közönsége előtt. . .

Halálozás. Főszerkesztőnket, dr. Bischitz Béla 
ügyvédet súlyos veszteség érte édes anyja elhunyté
val. Az elhunytat hosszas szenvedés után 62 éves 
korában váltotta meg a halál és mélységesen gyá
szolják főszerkesztőnkön kivül főszerkesztőnk édes 
apja: Bischitz Salamon nagykereskedő és fiai: dr. 
Bischitz Miksa orvos, főv. biz. tag, dr. Bischitz 
Endre ügyvéd és Bischitz Ernő gyógyszerész. Velünk, 
a szerkesztőséggel együtt, kik ismertük és szerettük, 
sokáig fogjuk ápolni emlékét. Legyen neki könnyű 
a föld!

Házasság. Felsőgallói Mende Valér decembor l én 
tartja esküvőjét a Szent István bazilika kápolnájában 
dr. Chorin Ferenc főrendiházi tag kedves leányával, 
Ilonával.

A Gyáriparosok ülése. A Magyar Gyáriparosok 
Országos Szövetsége igazgatósága a napokban dr. 
Chorin Ferenc elnöklésével ülést tartott, amelyen az 
elnök bejelentette, hogy a Szövetség hadikórháza 
céljaira negyedmillió koronát meghaladó összeg 
gyűlt össze. Dr. Gratz Gusztáv ügyvezető igazgató 
jelentette, hogy a Szövetség tagjai már eddig 50 
millió koronát meghaladó összeget jegyeztek a hadi- 
kölcsön céljaira. A jelen időpontot, amidőn a gyár
iparnak is impozáns részvételével az állam nagyobb 
hadikölcsönt vesz fel, különösen alkalmasnak itéli a 
Szövetség arra, hogy a költségvetésileg már meg
szavazott és szükséges beruházások eszközlésével a 
kormány a gyáripar üzemeinek fentartását és ezzel 
munkásainak ellátását lehetővé tegye. Ebben az ér
telemben a Szövetség ujabb felterjesztéssel fordul a 
kormányhoz.

A moratórium meghosszabbítása. A Magyar 
Gyáriparosok Országos Szövetségének szakbizottsága 
f. hó 19-én Surányi Béla elnöklésével ülést tartott, 
hogy a november végén lejáró harmadik moratórium 
meghosszabbítása kapcsán a gyáripar óhaját és indít
ványait megállapítsa. Az értekezlet Kornfeld Móric 
báró, ifj. Chorin Ferenc dr., Herz Henrik dr., Henik 
István, Lichtig Samu, Vilcsek Vilmos és mások 
hozzászólása után kimondotta, hogy a moratórium 
meghosszabbítását szükségesnek tartja, kívánatos 
lenne azonban, hogy a moratóriumot ezúttal hosz- 
szabb időre, esetleg négy hónapra hosszabbítsák 
meg. A moratórium meghosszabbítása kapcsán az 
értekezlet továbbra is az esedékes követelések hó
napi 10 százalékának törlesztését tartja fentartandó- 
nak, azonban a 10 százalékos részletfizetést ki kel
lene terjeszteni a váltó követelésre is. Külön intéz

kedéseket tart szükségesnek a bizottság oly esedé
kességek tekintetében, amelyek az egész tartozásnak 
csak egy részletét alkotják. Ebben a tekintetben a 
bizottság azt javasolja, hogy az esedékes részletnek 
annyiszor 10 százaléka legyen fizetendő, ahány hó
nap október elseje óta a követelés esedékességéig 
eltelt. Tisztázandónak tartja a bizottság azt a kérdést, 
hogy a külfölddel szemben fennálló tartozásoknál 
minő törvényes kamat fizetendő, ami különösen 
Ausztriával szemben fennálló követelés tekintetében 
bir fontossággal, minthogy Ausztriában a törvényes 
kamatláb most 6 százalék, mig nálunk csak 5 szá
zalék. Szabályozni kellene még azt a kérdést is, 
hogy az ingóbérlet moratórium alá esik-e vagy sem.

Közgyűlések. Rock István és Első Briinni Gépgyár 
r.-t. december 2-án fogja megtartani V. rendes köz
gyűlését. Mérlegszámlája : Tartozik : Telkek és épüle
tek 2.157,379-45 K. Gépek és felszerelései 1.200,11701 
K. Pénztár 17,29996 K. Értékpapírok 22,548.— K. 
Váltók 91,481*38 K. Adósok 950,889*14 K. Áruk és 
anyagok 943,470 07 K. Összesen 5.383,185*01 K. Köve
tel : Részvénytőke 1.500,000*— K. Hitelezők 1 419,708 20 
K. Első Brüuni Gépgyár Társaság 1.895,302*65 K. 
Tartalékalap 86,22776 K. Értékcsökkenési tartalék 
420,14186 K. Gyári alkalmazottak segélyalapja 10,000’— 
K. Nyereségáthozat 22,07461 K. Folyó évi nyereség 
9729 93 K. Ö$sze cn 5 383,185 01 K. — Bihari Erdő- 
ipar és Mészégető r.-t. december 10-én fogja megtar
tani a r.-t. irodahelyiségében (V., Akadémia-utca 13. 
sz.) XVII.-évi rendes közgyűlését a következő napi
renddel: 1. Az igazgatóság jelentése a lefolyt 1913—
1914. üzleti évről. 2. A zárszámadások előteijesztése, 
a mérleg megállapítása, valamint az igazgatóság és a 
felügyelőbizottság részére adandó felmentvény iránti 
határozathozatal. 3. Az alapszabályok módosítása. 
4. Az igazgatóság választás általi kiegészítése. 5. A 
felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és tiszteet- 
dijuk mogállapitása.

A „MagyarBányakalauz“ uj kiadása. Azon könyvok 
között, amelyek a magyar bánya- és kohóipar minden 
irányú érdekeit legintenzívebben szolgálják, első helyen 
áll a Déry Károly kir. tanácsos, nyug. igazgató által 
alapított „Magyar Bányakalauz“. E könyvnek 1910. 
évi előző kiadása már egyrészt elfogyott, másr^sít az 
ipari üzemélet erősbödése folytán hiányossá vált, el- 
annyira, hogy bánya- és kohóipari s kereskedelmi 
forgalmunk erősen érezte hiányát azon biztos tájékoz 
tatónak, amely után a bányászati és kohászati üzem' 
terén szereplő közgazdasági erők tekintetében igazod
hatott. A kiadási és tulajdonjog az Orsz. M. B. é* K. 
Egyesületre ruháztatván, jelen 1914. évi kiadás bősé
ges tartalommal már egyesületünk k'adásában jelent 
meg s felöleli mindazon legszükségesebb adatokat, 
amelyek I azánk bányászata és kohászatára vonatkoz
nak. Ipari és kereskedelmi tekintetben kiváló előnnyel 
bir ez nemcsak a bányászatta! és kohás attaí üzemi- 
leg foglalkozó vá'lalatok és szakférfiakra nézve, hanem 
a vállalatokkal kereskedelmi összeköttetésben levőkre, vala
mint mindazokra nézve is, akik bányaigazgalőságokt érccel 
s kereskedelmi iparcikkek közvetítésével s elárusitásával 
foglalkoznak. A rendkívül gondos, szakavatott és ízlé
ses kiállítás Litsclianer L*jos bányatanácsos, egyesü
leti titkár, érdemei. A könyv kétségtelenül becses mű,

* 5ZIURTTYÜKRT É 5  m ÉR LE6EK ET'
gyárt mint különlegességet és legnagyobb raktárt tart épület- és 
áiaphragma-sziuattyukban e  e  Rrjegyzék ingyen és bérmentue
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azért ajánljuk m irda oknak szoros figyelmébe, akik 
a magyar bányászat- és kohászattal bármi réven össze
köttetésben állanak.

Szállítás. A magyar királyi államvasutak igazga
tósága budapesti északi és istvántelki főmühetyi szer
táraiban feleslegként készletben levő különböző ócska 
fémanyagok eladására nyilvános pályázatot hirdet. Az 
eladásra hirdetett összes anyagok az illető szertárak
ban készletben vannak és az ajánlattevők által aján
lataik megtétele előtt megtekintendő^, ami annál is 
inkább kívánatos, mert elkerülhetetlen, hogy egyes 
fémek, mint például forgácsok, fémsalak hamuk, kábel
huzal stb. kisebb-nagyobb mértékben másnemű idegen 
anyagot ne tartalmazzanak, tehát ilyenekkel keverten 
ne kerüljenek átadásra. Az ajánlattevők tehát figyel
meztetnek, hogy az ajánlataik alapján nekik átengo 
dett aíiyagokat minőségük és összetéte'oik tekinteté
ben semmi körülmény között nem kifogásolhatják és 
hogy ilynemü esetleges felszólalásaik nem fognak 
figyelembe vétetni. Minták nem szolgáltatnak ki. Az 
ajánlatok legkésőbben folyó évi december 15-éig az 
igazgatóságnál nyújtandók be és p e d í ' „Ajánlat 
200.943/1914. számhoz ócska fémanyagok megvéto 
lére“ címzéssel. Bánatpénzül a megvenni szándékolt 
anyagok az ajánlati árak szerint megállapítandó érté
kének 5%  a december hó 14 ének déli 12 óráig kész 
pénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpap'ro!^ 
bán teendő le főpénztárunknál, minek megtörténte az 
ajánlatban felemlítendő ugyan, a letéti jegy azonba: 
nem csatolandó az ajánlathoz."

Cégjegyzési hírek. SzabadaímiréSzvénytársaság, főtelep: 
Budapest, Vili., József-körut 21.) Ezen részvénytár
saság az 1913. évi március hó 3 ik napján tariott ala
kuló közgyűlés által elfogadott és az 1914. évi március 
hó 15 én taitott közgyűlés által módosított alapszabályok 
szerint keletkezett. A vállalat tárgya: szabadalmak 
megszerzése és értékesítése, kihasznalása, forgalomba 
hozása, szabadalmazott újdonságok terjesztése, gyár
tása, gyártási engedélyek megszerzése bel- és külföl
dön, védjegyek, mintaoltalmak megszerzése minden 
államban, találmányokról va’ó vélemény nyújtás, mű
szaki munkálatok teljesítése és pedig : v Taláímái^i és 
szabadalmi tervek, rajzok, műszaki leírások fordítása 
minden nyelven, műhelyrajzok készítése, találmányok 
és szabadalmak értékesítése, tervezetének megszer
kesztése és kidolgozása bel- és külföldön, találmányok 
és szabadalmak megszerzéséhez és értékesítéséhez, 
egyben azok kidolgozásához, valamint bel- és külföldi

szabadalmazásához szükséges összes munkálatok esz
közlése és találmányi minták előállítása. A laptőkéje:
1 0 .0 0 0  korona, mely 1 0 0  darab egyenként 1 0 0  korona 
névértékű bemutatóra szóló részvényre oszlik. — 
Bélaapátfalvi portlantcementgyár r.-t. Budapest, Fehér 
Gyula társulati tisztviselő cégjegyzési jogosultságának 
megszűnése bejegyeztetett.

Állami kedvezmény. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter a m. kir. pénzügyminiszter hozzájárulásával 
az 1897 évi III. t.-c. ben meghatározott állami kedvez
ményeket Brandtner János és Társai szentendrei cég
nek Szentendrén létesített fűrészlap és gépkésgyártó 
ipartelepe részére az 1912. évi január hó 1-től, mint 
az üzembehelyezés napjától számitandó 10  (tiz) évre 
engedélyezte.

A motorbenzin és nyersolaj beszerzése. A budapesti 
kereskedelmi és iparkamara tévedések elkerülése vé
gett közli, hogy az ipari célokra szükséges benzint és 
nyersolajat a had ezetőség általánosságban nem ol
dotta fel a zárlat alól, hanem csak az egyes gyárak 
részéről esetről-es.tre előterjesztendő s ipari célokra 
szükséges mennyiség feloldására irányuló kérelmek 
részesülnek méltányos elbírálásban. A magánfelek ez- 
irányu kérelmeiket ne a hadvezetőséghez, hanem a 
velük összeköttetésben álló gyárakhoz intézzék.

Szénszállítás a kassa oderbergi vonalon. A kassa- 
oderbergi vasút vezérigazgatósága közli, hogy Oder- 
berg állomáson a torlódás megszűnvén, a szénkül
deményeket ezen az állomáson ismét akadálytalanul 
átveszik és továbbítják.

Jegyzések a hadikölcsönre. Az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület selmecbánya-vidéki 
osztályának választmánya Réz Géza főiskolai tanár 
elnöklésével folyó hó 17-én gyűlést tartott, melyen el
határozta, hogy az Osztály vagyonából 600 K névértékű 
hadikölcsönt jegyez s a jegyzéssel az elnökséget ha
talmazta fel. — A Selmecbányái m. kir. bányásziskola 
„Jószeronc^e Köre“ a rendelkezésére álló tőkéből 300 
K névértékű hadikölcsönt jegyzett.

Magyar szabadalmak Angliában. A kereskedelemügyi 
és pénzügyminiszter legutóbb Angliával és Francia- 
országgal szemközt a fizetést megtiltották. A korm ány
hatóságok a napokban rendeletet adlak ki, hogy a 
szabadalmi védőjegy- és minta-jogok megszerzése, 
megtartása, vagy meghosszabbítása céljából az Angliá
ban teljesített fizetést a tilalom alól kiveszik.
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Az osztrák szénbányászat. Az elmúlt 1913. eszten
dőben 641 barnaszén termeléssel foglalkozó vállalat 
volt Ausztriában, amelyből 185 volt üzemben. A bánya- 
vállalatok széntermelése 273,782.324 métermá?sa volt 
149,472.143 korona értékben, ami 4*16 százalék emel
kedést je len t; a termelt szén értékemelkedése 5 97 szá
zalék volt. A szén 6  százalékát az állami üzemekben 
bányászták, 94 percent pedig a magánkézben lévő bá
nyákra esik. A legtöbb barnaszenet Csehországban 
(83*14 százalék) és Stájerországban (1155 százalék) 
találták. Sziléziában és Bukovinában nincs barnaszén. 
A barnaszén-brikettből 2,497.603 métermázsát term el
tek, ennek összes értéke 2,640.470 koronára tehető. 
A koksz előállítása csökkent, a mult évi termelés 
370.039 métermázsa volt 267.583 korona értékben. A 
barnaszén negyedrészét külföldre, még pedig Német
országba, Magyarországba, Olaszországba és Svájcba. 
A brikett felét és a kokszmennyiség mintegy tized 
részét Németországba ekszportálták.

Bécs szénszükségletének biztosítása. Az osztrák 
kormány, élve szénrekvirálási jogával, bz ostrau— 
karwini szénterületen mintegy 676.000 tonna szenet 
biztosított magának. Az erre vonatkozó hiva'alos je
lentés szerint ennek a mennyiségnek Bécsbe való 
szállítását már meg is kezdték. A kormány közlése 
szerint a cseh kőszén- és barnaszéntermő vidéken is 
hasonlóan fognak eljárni, hogy Bécs városának szén
szükségletét biztosítsák. A szenet több részletben szál
lítják Bécsbe és egy kisebb része a városi és köz
üzemeknek jut, mig nagyobb részét a s?énkereskédők 
utján a fogyasztás számára engedik át megfelelő árakon.

Sebesült katonák szórakoztatása. Előkelő hölgyeink a leg
nemesebb versenyre keltek egymással a harctérről érkezett 
hőseinknek kedvességekkel való ellialmozásában. Rengeteg 
sebesült ifjú és meglett férfi unatkozik most a kórtermekben 
és ezért a legmélyebb hálára kötelező tartós örömet szpr- 
zett az a néhány főrangú hölgy, akik a budapesti hadi- 
kórházakban hangszereket osztottak ki az összes sebesültek
nek. A nemesen hazafias cél érdekében Sternberg Ármin és 
Testvére cs. és kir. udvari hangszergyár a hadikórházakba 
gramofont, hegedűt, fuvolát, harmonikát stb. feleárban szál- 
lit. Remélhetőleg rövid idő múlva nem lesz hazánkban már 
olyan hadikórház, ahol hőseinknek folytonosan csak sebeikre 
kelljen gondolniok, hanem vidám zeneszó fogja a barátságos 
betegszobákat betölteni.

K  K ÜLFÖLDI HÍREK.
A vasfogyasztás. Newyorki jelentés szerint az acél

tröszt rendeléseinek mennyisége az idei október végén
3,461.000 tonna vo’t, a megelőző év hasonló időszaká
nak 4,514.000 tonna megrendelésével szemben. A csök
kenés tehát 1,053.000 tonna a mult évi eredménnyel 
szemben. Az idei szeptember hónappal szemben is 
nagy a csökkenés: 327.000 tonna Amerika ipari éle
tének válsága ezekben az adatokban is élénken tükrö
ződik. Az ilyen gazdasági jelenségekből Amerikában 
is, másutt is arra lehet következtetni, hogy a semle
gesség megtartása egy bizonyos határon túl csaknem 
tarthatatlanná lesz és a gazdasági feszültség elhárítá
s ira  tett lépés könnyen a háborúba való beavatkozás 
felé sodorhatja a semleges államot.

A nyersolaj árhanyatlása. Bukaresti jelentés szerint 
a nyersolaj ára az utolsó időben hanyatló irányt követ, 
amit a gyönge kereslet és a nagy kínálat okozott. 
A termelés növekedése mellett biztosan számítanak itt 
rá, hogy a galíciai olajterületek fölszabadulnak és a 
monárkia benzin szükségletét belföldről fedezheti, ez 
is erős mozgatója volt az árhanyatlásnak. A romániai 
árakat mégis kielégítőnek tartják, ellentétben Ameriká
val, ahol tulprodukció igen rossz helyzetet teremtett. 
Ugyancsak kedvezőtlen az orosz nyersolajtermelők 
állapota, a bakui ár a h bőm folyamán pudonként 40 
kopekről 26*5 kopekre csökkent.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. #
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Beschaffung von Motorbenzin und Rohöl. Die
Budapester Handels- und Gewerbekammer bringt den 
Motorbesitzern zur Kenntnis, dass die von der 
Militärverwaltung seinerzeit mit Beschlag belegten 
Benzin- und Rohölvorräte nunmehr freigegeben sind 
und dass es sich empfiehlt, behufs Beschaffung von 
Benzin und Rohöl sich direkt an die in Friedens
zeiten benützten Bezugsquellen zu wenden, da die 
Inanspruchnahme der Militärbehörden oder der Mi
nisterien überflüssige Amtshandlungen verursacht.

Die amerikanische Überproduktion. Wie die Petroleum 
Review näher ausführt, hat die überspannte Tätigkeit 
auf den amerikanischen Ölfeldern zu einer schlimmen 
Krisis auf dem amerikanischen Ölmarkte geführt. 
Angespornt ist die übertriebene Förderung durch die 
hohen Rohölpreise, und jetzt lagern in Kalifornien, im 
Mittel-Kontinent und in Pennsylvanien 120,000.000 
Barrels Öl über Tage und harren des Käufers. Dabei 
sind alle Förderanlagen auf eine stets wachsende Ge
winnung eingerichtet, und die Überproduktion muss 
alle Grenzen übersteigen, falls nicht bald energisch 
Einhalt getan wird. An Vorratsmagazinen fehlt es 
vorläufig nicht, hat doch die Standard allein deren für
70.000.000 B arrels; ebenso sind reichliche Transport
mittel vorhanden. Aber die Länder, in denen man aus 
Mangel an Heizöl zur Kohlenfeuerung zurückkehrt, 
sind weit," und wenn keine rechtzeitige Einschränkung 
der Produktion eintritt. kann die Krisis zu einer ver
heerenden Katastrophe führen.

Verlängerung des deutschen Nietenkartells. Das K ar
tell der deutschen Nietenfabriken ist entgütig bis
31. Aijril 1915 prolongiert worden. Gegen einige aus- 
senstehendo W erke soll mit Gegenmassnahmen vor
gegangen werden, fal's diese e wa Preisunterbietungen 
vornehmen w ürden  Preisänderungen sind nach den 
vor Monatsfrist erfolgten zehnprozentigen Hinauf
setzungen nicht vorgeiiommen worden.

Internationale Petroleumindustrie. Die neue „Nieder
ländische Petroleum- und Asphalt Ges.“ in Rotteddam- 
Vlissingen, baut in Vlissingen eine Petroleumraffinerie, 
in der mexikanisches Erdöl verarbeitet werden soll. 
Durch d n Weltkrieg leidet auch die amerikanische 
Erdölindustrie, da die Ausfuhr behindert ist. Petroleum 
ist ja  Kriegskontrebande und darf auch nicht auf 
neutralen Schiffen geführt werden. Im Laufe des 
Jahres 1913 gelangten nach Frankreich via Hafen 
Rouen 274.154 Tonnen Petroleumprodukte, darin 73.943 
Tonnen Leuchtöl, 80.480 Tonnen Benzin, 48.154 Ton
nen Schweröle und 71.577 Tonnen Rohöl. Der Heizöl
export Kaliforniens betrug kn Jahre 1913 in Gallonen: 
Hawai 49,628.042, Aljaska 15,524.000, Engl. Kolum
bián 55,518.704, Nordamerika 4,918.000, Südamerika 
118,599 602, Panama 39,960.000, China 1,680.000, Japan
1.680.000, sonach insgesamt 284,508.348 Gallonen,
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