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A mi tehetetlenségünk.
Magyarországot az jellemzi, hogy még csak 

elméi sincsenek, akik elmélyedtek volna azon, tulaj
donképpen mi is az oka annak, hogy mért halad 
oly lassan előre a gazdasági fejlődés. Sőt nemcsak 
hogy lassan halad előre, de vannak olyan gazdag 
erőforrások, amelyekből másutt ontanák a pénzt, 
nálunk azonban parlagon hevernek.

Nem a földgázról beszélünk. A földgáz „csak“ 
hét évig hevert kamatozatlanul. Eladdig azt se tud
ták, hogy van. Ellenben azt tudják, hogy szenünk 
van, bőségesen van s egész szénbányászatunk min
den dicséretes erőkifejtése mellett csak embrió, 

^Cély~iií^g saját szükségletünket sem képes fedezni. 
%  -ait hogy azzal megtett mindent a
rriagyar szSnBSftyásiát Ügyének, hogy a behozatali 
statisztikákat — tavaly legelőször — a bányáknak 
bizalmas használatra kiadta, hogy azután a szénkár- 
tell azokon a vidékeken, amelyek legerősebben vol
tak a külföldi szénnel elárasztva, fejthessen erőkifej
tést a külföldi szén kiszorítására. Hol akadna nálunk 
olyan koncepció, hogy a százával parlagon heverő 
szénbányák feltárassanak, megnyittassanak, produkció- 
fté^esekké tétessenek? Ha alakul egy uj szénbánya, 
Síiilíe ssodaszámba menő ritkaság, mint amilyen 

volt a Nyugatmagyarországi Kőszénbánya 
aláktíláisa. (Ezt is a legnagyobb két szénbányatársa
ság csinálta.)

Egy nagy ipartelep például, amely ezer mu 
káskezet foglalkoztat, nap-nap után a vasútállomá
son lesi, érkezett-e szene? Végig reklamálja az egész 
vonalat s egy szép napon — jóllehet, 12 vaggont 
végre kikunyorálnia sikerült — a vezérigazgató és 
műszaki igazgatója csüggedt fővel mondja az állo
másfőnöknek: Mától fogva szünetel az üzem, mert 
nincs szén.

Mindezt panaszos levélben adta elő ez az igaz
gató nekünk s tanácsunkat kérte, mit tegyen az 
.éllen, hogy állandó szénnyomoruságai végre meg
szűnjenek. Merő véletlenségből az ő gyárától pár 
órányira szénmedéncéről tudunk, amely külfejtéssel 
volna megtámadható. Azt mondottuk, segítsen magán

ilyenformán, vegye saját üzemébe a bányát s nincs 
többé szénnyomorusága. Az orra előtt a szén, még 
csak oda se nézett. Persze Magyarországon kár 
beszélni ilyen szédületes vállalkozásról, amit társu
lással játszva megoldhatott volna.

A múlt számunkban irtuk, hogy Németország 
évi széntermelése ebben az évben már meghaladta 
volna a kétezer millió q-át, mig mi 100 millió körül 
sántikálunk és a szénbehozatali statisztika körüli 
kétség dacára se bírjuk fedezni tulajdon szénszük
ségletünket, mig a rtémet birodalom exportra dolgo
zik. Nyilvánvaló, hogy Magyarországon a szénterme
lés fokozásának, uj bányák nyitásának helye van 
jobban, mint Németországban. Ahol Németországban 
szenet tudnak, meg is kezdik a termelést, nálunk 
meg tudjuk, hol a szén, szemlátomást ott a kibúvás, 
ott a 2—3 méteres kézzel megfogható szénréteg, 
másutt megkezdve a ,táró, de valami sajátságos ma
gyar tehetetlenség bénítja meg karunkat, borítja 
ködbe szemünket és hiába minden akarás, kincs 
ott hever tovább kiaknázatlanul.

És ha csak a szénnel volnánk igy. Mit kell itt 
folyton a földgázról beszélni ? Említsük fel talán 

bauxitot, amely Biharmegyében köztudomás szerint 
a föld felszínén képező réteget alkot; tehát bányászni 
se kellett, hanem egyszerűen — lehordani. Ahol egy 
száraz kotróval valóságos hegyeket lehet elbontani. 
Ott hevert (köztudomás szerint évekig), mig nem 
jött a schweizi Neuhausen s ennek érdemes a Rajna 
mellé elszállítani a bihari anyaföldet. Neuhausen az 
1915. evet eddig példátlan nyereséggel zárja le.

Ez Magyarország és az Schweiz.
A mi gözgazdászaink nem látnak világosan és 

nincs ember a magyar globuszon, aki szívvel, hozzá
értéssel s az egész közgazdasági élet átfogó pers
pektívával meglássa, hol a baj tulajdonképen. Itt 
gondoljon egyet a pénzügyminiszter, mint a legfon
tosabb közgazdasági minisztérium vezetője. Benne 
van mersz! Kezdjen jrányitólag hatni, oly kérdések
ben, amely alapja Magyarország gazdasági fejlődé
sének. És nevét maradandó módon vési bele az uj 
Magyarország arany könyvébe.
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Budapest, 1910 fobruár 12.

A z  a n i l i n  á r a k a t  Németország csak 400%-kaI 
emelte. Nem valami rablóhadjárat ez, hanem erőtel
jes védekezés az ellen, hogy Németország szükség
leteiért pénzét s utóbb pénze vásárló erejét kiszív
ják. A mi valutánkat már úgyis tönkretette a sem
leges államokban való bevásárolgatás. Ez ellen mi 
nem tudtunk erőteljesen védekezni. A német chémiai 
gyárak nélkülözhetetlenek a világpiacon s a német 
kormányzat a semlegesekkel való viszonylatban a 
legfontosabb festésanyagot, az anilint, méregdrágán 
megfizetteti most. Erőteljes lépés s nem fogja elté
veszteni hatását. Németország megmutatja, hogy mer 
s van akarata. A német valutának a romlását nem 
fogják tudni elérni, mert vannak retorziós eszközei.

HAZAI HÍREK. ^
Háború sincs szén nélkül.

Hogy Anglia becsapta az ajtót s azt mondja a 
szenet kéregetö olasz iparnak, hogy nem adok, egy
szerre jajveszékelés támadt az Isonzotól az Aethnáig.

Mi mindig azt irtuk, hogy szén nélkül nincs 
élet. S ime most még halál se lehet szén nélkül. 
Még a háboru fergetege is végre megállásra lesz 
kénytelen a délnyugati fronton, ha Anglia meg nem 
könyörül hü szövetségesén, ha nem ad neki szenet. 
Ha valamiben hasznos volt az a felnőttek oktatása, 
amelyet közgazdasági kérdésekben lapunk mint célt 
maga elé tűzött, akkor annak a nem hift s komolyan 
nem vett igazságnak hirdetése, hogy a bányászat 
nem kevésbé életbevágó fontosságú, mint a mező- 
gazdaság, nagyon áldásos lesz az egész bányászatra. 
Tíz éves munkánk nem volt eredménytelen, mert a 
mi igazságunk átmegy a köztudatba. A „Budapesti 
Hírlap“ szerdai vezércikkében valósággal visszatükrözi 
a mi vasárnapi vezércikkünket.

„Salandra végrendelkezik, ünnepies fórumi 
beszédekben jelenti be reszketését, erői, bátorsága 
megfogyatkozását, a fáma szerint Giolittivel értekezik 
és sötét vádakat hömpölyget Anglia felé. Hadseregét, 
tábornokait nem meri hangosan szidni, hiszen amely 
pillanatban katonái ellen fordulna, megkezdődnék 
egy olyan katonaforradalom, amelyet Róma császár- 
buktaló légiói óta nem látott. Szidja tehát finom, 
művészi olasz mondatokban Angliát, az olaszok 
gyűlöletének hetek óta friss céltábláját. Kadorna nem 
akar katonát adni a Balkánra, a szalonikii gesztenye 
kikaparására, erre Anglia felemeli örült mértékben a 
szén árát s Olaszország, amelynek tűzhányó hegye 
és tüzokádó lelke elég van, de szene és vasa nincs, 
dideregve könyörög szénért, hiszen ha nem kap, 
megáll minden olasz vonat, olasz hadfelszerelő-gyár, 
Kadorna és minden katonája. Anglia kac,ag és nem 
enged vágy keveset enged és Olaszország látja, hogy 
nagyhatalmi állása szappanbuborék, amely pillanatban 
a blokádnak vagy a beviteli tilalomnak csak a szele 
éri, inár éhenhal és szétzüliik."

A Szénpiac helyzete. A nemei szénpiacon a háború ki
törése előtt meglehetős kereslet tárgya volt az angol szén, 
aminek a behozatala közel 10 mill-ó tonnára rúgott 180 
millió márka értékben. Különösen a német tengerpart ipara 
részesítette előnyben az angol szenet és ami elég külö
nösen hangzik — a berlini lakosság nem kevésbbó szerette 
az angol szenet, mint a budapesti a poros/, szenet. Berlin
ben még a csehországi barnaszenet is előszeretettel hasz
nálták. 1913-ban 240.000 q cseh barnaszenet fűtöttek 
Berlinben.

Múlt heti számunkban részletesen irtunk a német biro
dalom széntermeléséről. Ezzel szemben többi hadviselő 
államok termelése a következő

Az angol szénpiacon a mai helyzet az, hogy kevesebb 
a munkás, súlyos megpróbáltatás elé van állítva az elszállí
tás a tengeri veszedelmek miatt, ezzel széniben sokkal na
gyobb a kereslet, mint volt a háboru előtt, üz  az oka an
nak, hogy az angol szénexport tavaly 53 millió font érték
ről bizony vagy 13 millió fonttal, vagyis mintegy 8i>0 mil
lió koronával csökkent. A mi széntermelésünk egész értóko 
nincs ennyi. Persze Anglia egész fogyasztási torületukel 
olvosztett, ezzel szemben azonban Franciaország, Dánia 6 
.Norvégia igényelnek nagyobb mennyiségű szenei ős az 
angol Holta is több szenet „fogyaszt“, noha valamely öszaU- 
skóciai eldugott kikötőben bujkál. A Departmental Oommitleu 
on the Coal Industry jelentősét ez évben is megkaptuk 
óbbon olvassuk, hogy az első háborús évben (1914. aug. 
1915. jul.) közel 30 millió tonnával csökkent a termelés. A 
második háborús év első negyedében a termolés havonként 
Vs* millió tonnával volt nagyobb, mint az előző óv hasonló 
szakában. Ami a munkásokat illeti, a csökkenés onnan van, 
hogy átmentek egyszerűen mimioiógyárakba, mig a had
seregbe 13 háborús hóna]» alatt kerek l/i millió ember 
lépett be.

Franciaország 2 óv előtti 41 millió tonnás termeié- 
30 millióra ment vissza lSl'^beB. JÍs mórt a németek rész 
vől megszállott hadizónán levő bányakcriilotek az nrszíig 
termelésének 8/i ét adják, ez legfeljebb 10 millió tonna lesz 
1915-ben.

Oroszország 1914-ben 28 millió tonnát termelt. Azonban 
a cári birodalomnak össztermeléséből a németek és általunk 
megszállott Lengyelország szállította kb. az Va-át. 191ö-beu 
tehát legfeljebb 20 millió tonna lehet az orosz széntermelés.

Belgium  1913-ban 23 millió tonnát termelt. Az okku- 
pálás ideje óta a belga bányák termelése a német gazdasági 
erő táplálására szolgálnak.

Az alföldi földgáz. Az állam kutatótevékenysége 
az erdélyi gázmedencék feltárása után alighanem az 
Alföld felé fog terelődni, Tudvalevő, hogy Püspök
ladányban, ahol az állomást is mintegy húsz éve 
világítják földgázzal, a mágocsi Károlyi uradalomban 
is földgázzal világítanak, amik mind véletlenül, kút
fúrás közben törtek a felszínre. Indokoltnak látszik 
tehát az, hogy a földgázt az Alföldön is feltárják. 
Geologusok vélekedése szerint az Alföld rétegeinek 
elhelyezkedése és minemüsége ugyanaz, mint az 
erdélyi gázmedencéé s hallottunk olyan vélekedést is 
tekintélyes szakértők részéről, hogy az alföldi zónák 
messze felül fogják múlni az erdélyi medencében 
feltárt gázmennyiségeket.

A Magyarhoni Földtani Társulat a kir. magy. Természet- 
tudományi Társulat üléstermében tartotta 46-ik Közgyűlését.

A vaspiac helyzete. Amióta el van határozva, hogy 
m árcius elsejétől a vasárakat emelik s  különösen a  
cső-árak emelkednek, tonnánkint 5 —KXmárkával, nagy 
a mozgolódás általában a  vaspiacon. íg y  m ég a  lakatos
áruk  konvenciója is változást fog szenvedni és pedig 
az a tendencia, hogy az összes alapárakat revidiálják,
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szükségletekül kivánja beszerezni .100 kg. drót szeg,hogy a háború által gyökeresen felforgatott viszonyok
hoz alkalmazzák. Nem elégednek inog tehát a tavaly 
novemberbeü keresztülvilt 5°/o-os drágasági áremeléssel. 
Az általános nyersvas árem elkedés persze a folytvas
árak emelésében is. kifejezésre jut. íg y  e közönséges 
kereskedelmi miDŐségü vas 1(58 m árka lesz (163). 
Lánc- és hogesztővas 205 m. (1915) lesz. Csavarvas 
185 m. (175). Különös erősségű folytvas 190-től 205 itr 
tonnánkint, készpénzfizetés mellett, a Kajna-weszil'áiiai 
kerületbeli állomásra frankó szállitva. A ném et piac 
irányzata rendkívül szilárd, a gyárak  hónapokra ul 
vannak látva rendeléssel.

Annak illusztrálására, hogy micsoda Kajn 
vesztfáliai vaspiao helyzete, felhozzuk, hogy a Klio" 
nische M etallwarenfabrik egym aga 5 millió márkán 
felüli összeget tett félre mint hadinveroség adóalapot 
8 ezenfelül osztalékul 13°/o-ot fizetett ki elsőbbségi 
részvényeinek s 11%  ot törzsrészvényeinek, vagyis 
10 millión fölüli nyoroségtöbblelet produkált.

A német folytacélprodukci nem éri el 
háború előtti arányokat, de mégis figyelői 
hogy a múlt év deeomborcben több mint 1 
tonnára rúgott.

A magyar rézbányák. A mi rézbányáinkról nem 
lehet elmondani, hogy a háborús konjunktúrák ki
használták volna. Nem szólva arról a néhány ipar
telepünkről, amelynek minden konjunktúra egyedül 
volt hasznára, hanem az a sok rézbánya, amely 
hivatva lett volna , arra, hogy a központi hatalmakat 
minden kalamitástól és gondtól megvédje, ezek 
csakúgy megmaradtak régi elhanyagolt állapotukban, 
mint ahogy azelőtt voltak. Persze lehetett volna mód 
és alkalom megnyitásukra és impozáns kifejleszté
sükre, de hát erre nálunk nem telik. Jóleliet kézen
fekvő igazság, hogy Magyarországon rézércek vannak, 
nem náTünlc,’ hanem — Csehországban, ahol az ottani 
szegény-ércekre is nagy tőkeerő fekszik rá, hogy 
kihasználják a -mostani réz-konjunkturát.

A magyar szénbányászat kedvezőbb helyzetére m u
tat, hogy a Salgótarjáni Kőszénbánya r. t. a február 
19 éré egybehívandó közgyűlésnek részvényenkint 
35 K =  IÍVsP/o osztalék fizetését (iavaly 32 K =  16°A0 
fogja indítványozni. Javasolni fogja továbbá, hogy az 
értékcsökkenési tartalékalapra 1,400.000 K-t (múlt év
ben 1,200.000 K-t), a tartalékalapra 400.000 K-t (mint 
tavaly), a tisztviselői nyugdíjalapra 75.000K-t (50 000 K), 
a Chorin Ferenc dr. m unkásgyerm ekeket segitő alap 
céljaira 25.000 (0) K-t fordítson és 200.000 (0) K -t sza
vazzon meg a háborúban elesett társulati m unkások 
özvegyeit és árváit gyámolitó alapítványra.

Őzállítás. Yas* és acéláruk. A hannoveri kir. vasúti 
igazgatóság az altonai, casseli, erfurti, hannoveri és rminsleri 
igazgatósági kerületek • számára az 191G. évre a követke-
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i lf i .lö O  kg. 'ashuzal, 7;.’.20 kg. lánc. 2G*.ß00 kg. kazánszegecs, 
2,10.‘>.0u() bádogszegec?, 7,080.000 facsavar. o-">0 kulcs- 
csav; 2750 kg. acélbádog, 5795 kg. ar'dluiz , í),75U.OOO 
sasszeg. 4S.0O0 hurnkcsavar ('(íscnsehraulien), 74.í*»(.)0 vas 

gön.ykarika. 1880 négyszögmét-cr drótfonat, :!00.000 alátél- 
áresi .">(>.000 kapucsszciri ős 11.000 vas Jojszeg. Az ajáula- 
<>k mintákkal felszerelve február lí^-áig küldendők

A petróleum-kartell- Amit a petróleum -kartcll véghez
visz, az már kissé mégis sok. A petróleiimíinomitók 
nem dolgoznak, a nyersanyago t elraktározzák és min
dent elkövetnek, csakhogy petróleum hiányt olőidézvo, 
megindokolják az árak  emelését. M arosnjvárott tudva
levőleg óriási sok volt a petróleum , de mihelyt a kor
mány m axim álta az árakat s olcsóbban kellett volna 
adni, egyszerűen oliint a forgalomból. Igen érdekes, 
hogy egyro azt hajtogatják, hogy nincs petróleum, a 
galíciai bányák még m indig nem adiu eloget. Viszont 
Romániából bőségesen lohetno kapni, de hiába kínál
ják, sen i se vesz. Kzt a lohete’len helyzetet nem 
szik észre az illetékes körök s nem tesznek semmit 
arról, hogy ha a korm ány m ár jónak látta a maximális 

•akat megállapítani, ezeknek érvényt is szerezzen. 
Női fémmunkások az állami vasgyárakban. A háború 

egyik njitasa a nők sokoldalú bevonasa az ipari és 
kereskedelm i munkába. Mint, levelezőnk jelenti, legutóbb 
a diósgyőri vasgyár igazgatósága kért engedélyt a 
központi igazgatóságtól, hogy a fim  munkákhoz nőket 
is alkalm azhasson és ehhez az igazgatóság  próba 
képen hozzájárult.

A román petróleum-árak piaci helyzete. Mint lapunk
nak Rukarestből írják, 1915 végén a román petróleum - 
társaságok száma 0-t vo lt te l m illiárd  alaj>tökcvcl. 
amiuőL be vull űzetve millió l'rank. 1915-ben há
rom uj tá rsaság  keletkezett, a Scanteí 6 millió frank
kal, a Pác ura Rom ana 3 millió és a Titeiul 1 millió 
frank alaptőkével. Kbben az évben másfél millió tonnán 
felül volt a nyersolajprodukció, ami mégis ssekély. 
mintogy Gn/o-os visszafejlődést mutat. Ennek azonban 
a múlt év végén életbeléptét,ett üzem szünetelés az oka. 
Az egyes társaságok termeléséről a köi-elkczőkot, jelenti 
leve 'ezőnk :

Steau.i Jinmaua 
stra Jlomana 

ario Americana 
'•s még tiz aság 02 ezertől lel'elé a indukcióig.

F ebruár elején a román petróleum Bushtenáriá- 
ban 4'10 frank 100 kg.-kint, azonnali lehívás mellett. 
E helyütt a term elés az uj kutak mellett sem fejlődött.

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

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

0

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

(1066124)
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Jelenleg  egész R om ánia napi 420 vaggont termel. 
A kivitel az utóbbi hetekben meglehetőson változó 
volt, utóbbi napokban 10 napi zárlat is volt elrendelve. 
A legnagyobb m ennyiség porsze Prédeálon m egy ke
resztü l, db újabban V erciórovát is favorizálják. 'Török
ország felől is élénk a kereslet.

Oroszország naftatermelése. Az orosz naftateriiletek 
1915-ben semm it som szenvedtek a háboru folytán. 
Sőt a hakni források Blh  púddal többet produkáltak, 
mint 1913-ban. A. régi bakui kerü let kát bányavidékén 
a következőkép alakult a naftato rm olés:

1000 p ú d  O k i ) ;

A balachano—szabuns—roi 
kerületben . . 263 ozer 2(>n ezer

Bibi—eybati kerületben . 80 72
Viszont a szurachani bányavi 71 (51
A grosznyai bányavidéken 87 97

Téglaipar. A téglagyári vállalatok most dolgoznak 1915. 
évi mérlegeiken, amelyeknél szomorúbbat talán m é g  nem 
produkáltak a fővárosi téglagyárak. Osztalékról s7.6 sincs. 
Van több olyan vállalat, amely az 1914. év üzletévbon még 
némi nyereséget mutathatott ki, do 191 ö- ben már veszte
séggel dolgozott.

Közgyűlések. M agyar Gázizzó fé n y  r.-t. február
14- én ta itja  m eg rendkívüli közgyűlését, am elynek 
egyetlen tá rg y so ro za ta : az igazgatóság előterjesztése 
a M agyar Földgáz  r.-f.-ba való részvétel tárgyában.
— V iktória  S ze rszá m g yá r  r .-t. február 17-en ta rtja  
még rendkívüli közgyűlését.

UJ olajtröszt az Egyesült-Államokban. A Rockefeller - 
féle S tand Oil Comp.-nak konkurrense támadt, persze 
am erikai arányokban. M egalakult ugyanis N ew yorkban 
az American Petroleum Transport Comp, és 100 millió 
dollár alaptőkével, 500 millió koronát je len t ez s el 
lehet képzelni, m it fog ez produkálni ezzel -a-hallatlan 
tőkeerővel.

A Cunard szerződésének megszüntetése. Amit vár
tunk, bekövetkezett. H iszen előre is volt látható, hogy 
a C unaid hajóstái sasággal kötött szerződést ez a há
boru autom atice fogja nullifikálni. íg y  is történt. 
S am ikor a belügym inisztérium  a háboru  második 
évében az am erikai m agyarokra, ezek visszavándorol- 
ta tására s egyáltalán a kivándorlási kérdés végleges 
m egoldására gondol (m ert am i eddig történt, az nem 
volt megoldásnak nevezhető), term észetesen hajóstár
saságot kell keresnie, am ely a C unard szerepét á t
vegye. A napilapok bőségesen feszegették ezt a  kér
dést azon ötletből, hogy Budapesten já rtak  a ham 
burg i és brém ai nagy ném et hajóstársaságok vezér
em berei s m egelégedtek azzal, ami zárt ajtók mögül 
kiszivárgott. Tulajdonképpen senkinek sem lehet k i
fogása az elleni ha  a  korm ány a  Cunard kitessékelése- 
kor ném et hajóstársaságokra gondol. H iszen benne 
vagyunk a ném etekkel való szeretkezésben s ilyenkor 
nem gondolunk arra, hogy a viszonyok és körülm é
nyek kényszere figyelm ünket uj irányba fogja te rel
hetni. A lelem ényesség éppen ennél a kérdésnél, 
amely most szőnyegen forog, tehát a kivándoroltak 
kérdésénél, az am erikai hajózásra fokozottabb m érték
ben terelhetné a belügyminisztérium figyelmét. S talán 
nem árto tt volna ehelyütt legalább a tapogatózás. Ez 
az egyik szempont, amivel nem akartuk  ezt mondani, 
hogy helytelenitenők a ném etekkel való megegyezést. 
K ülönösen azért nem helytelenítjük, m ert a Cunard 
szerződésének egyszerű  m egszüntetése a  m agyar hajó
zás körül annyi érdem et szerzett A driát sújtaná, igon 
érzékenyen, m inthogy az A dria hozta létre a  Cunard 
szerződését s ezenfelül részes is benne. Ha pedig való 
a  hír, hogy az AtTanticát, ezt a fiatal és törekvő vál
lalatot, am ely állam segély igénybevétele nélkül lett 
virágzó hajóstársaság, is  bevonják ebbe az üzletbe, az 
ob jek tiv 'szemlélő szem pontjából esetleg biztató is az 
alakítandó uj hajóstársaság jövőbeli helyzete.

5?  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UNO VOLKSWIRTSCHAFT.

Magnesit-Industrie A--6. Von den überseeischen 
Jlauptkonsum plätzen gänzlich abgcschnitton, war im 
abgolaufonen Jah re  dio H auptaufm erksam koit der Ge
sellschaft darauf gerichtet, trotz d^r grosson F abrika
tionsschw ierigkeiten, die Anlagen, wenn auch in re 
duziertem Masse, standig im Gang zu halton, um den 
inl;'i.ndischon und deutschen ausschliesslich für ITeeros- 
bedarf arbeitondon A bnehm ern das zur Anfrechter- 
haltung der Betriebe notw endige Material liefern zu 
können. Trotz dieser U m stände wird voraussichtlich 
dio Jahresgestion  ohne Betriebsverlust abschliesson.

Ausfuhr von Weissblechwaren aus Deutschland. Die 
W iener Handels- und Gewerbekam m er teilt mit, dass 
die rcichsdeutschen A usfuhrzentralen erm ächtigt w ur
den, dio A usfuhr fertiger W eissblechw aren ausser 
Konsorvendosen, Feldkochgeschirren, Feldkessoln, 
Feldflaschen, Feldtrinkbechern und G egenständen, dio 
zur A usrüstung von Feldküchen gehören, ohne beson
dere A usfuhrbew illigung des R eichskanzlers (Reichs- 
amt des Innern) zuzulassen, wenn der S endung eine 
Bescheinigung der zuständigen H andelskam m er dar
über boiliegt, dass die W aren vor dem 31. O ktober
1915 ganz oder im w esentlichen fertiggestellt waren 
und dass sich in der Sendung keine der oben beson
ders benannten W aren befindet. Die A usfuhr der oben 
besonders aufgeführten W aren  ist n u r mit besonderer 
A usfuhrbewilligung des R eichskanzlers zulässig.

Steana Romana, A.-G. für Petroleum-Industrie. Die Jlohöl - 
Erzeugung im Jahre 1915, die die Zeit vom 14. Mai bis 31. 
Dezember umfasst, betrug 230.040 Tons, gegenüber 225.355 
Tons im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das günstige 
Ergebnis ist guten Neuaufschlüssen zu verdanken, durch 
die die starke Einschränkung des Bohrbetriebes reichlich 
ausgeglichen wurde. Im Geschäftsjahr 1914/15 stellt sich 
die Förderung auf 386.709 Tons.

Hohe Petroleumprelse In Frankreich. Der Krieg hat don 
Franzosen eine Teuerung aufgezwungen, die sie in An
betracht der offenen Grenzpforten wohl kaum erwartet 
haben. Zu den Artikeln, die gerade in letzter Zeit eine 
starke Preissteigerung erfuhren, gehört auch Petroleum . 
auf dessen Zufuhr Frankreich von jeher in starkem Masse 
angewiesen war. Das Petroleumsyndikat hat neuerdings 
eine weitere Erhöhung dos Fetroleumpreises um 5 Centimos 
pro Liter beschlossen. Die Raffinerien begründen die Ver
teuerung mit dor anhaltenden Preissteigerung des amerik 
nischen Erdöls und der ständigen Frachtratenerhöhung. 0

Deutschlands Kohlenproduktion um fasste im Jahro
1915 an Steinkohlen 146,712.350 t  (i. V. 161,535.224 t), 
an B raunkohlen 88,369.554 t (83,946.906), an K oks 
26,359.430 t  (27,324.712), an Presskohlen aus Steinkohle 
6,392.484 t (5,948.929), an  N usspresssteinei; 23,350.464 t 
(21,448.600). Davon entfielen auf Preussen  139-78 
Mill. t (153) Steinkohlen, 71*29 Mill. t (67 42) Braun- 
hohlen und 25.94 Mill. t  (26*79) K oks.

internationale Petroleumindustrie. Die kanadische 
Erdölindustrie nim m t seit 1907 (788.872 Barrel) ständig 
ab und h a t 1914 nu r noch 212.496 B arrels betragen. 
Preis zirka 1-53 D ollar gegen 1-76 D ollar 1913.


