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A szén árának megállapítása.
A főváros tanácsa október hó 8-án egy hirdet

ményt függesztett ki, amelyben megállapította a 
szénárakat.

A hadiállapot igen sok kivételes intézkedést meg- 
okolttá teszen s a székesfőváros tanácsának ezt a 
gondoskodását, amelyet a legtisztább közérdek szült, 
mi is csak helyeselhetjük.

Mondanunk sem kell, hogy a mi elvi álláspon
tunk szerint normális viszonyok között a hatóságnak 
semmi beleszólása sem lehet egy olyan közszükség
leti cikk, mint a szén árának megszabásába. Nincs, 
mert nem is lehet.

Az egészséges verseny ä legjobban szabályozza 
az árakat a közönség érdekében.

A tisztességes versenynél minden hatósági ár
megállapítás teljesen szükségtelen, mert ez sokkal 
jobban megvédi a vásárló közönség érdekét minden 
hatósági intézkedésnél. Ez a mi meggyőződésünk és 
elvi álláspontunk.

Hogy mégis a rendkívüli viszonyok között he
lyeseljük a tanács intézkedését, annak főként két 
oka van.

Helyes volt ez az intézkedés a közönség szem
pontjából a visszaélések meggátlására.

Kívánatos volt továbbá magának a szénbánya
iparnak az érdekében is.

Amire a szén a termelő bányától a fogyasztóhoz 
jut, mai kereskedelmi viszonyaink szerint az rend
szerint egy vagy több közvetítő kézen megyen keresztül.

A magyar közvetítő kereskedelem szolidságában 
nincsen okunk kétkedni. Mindazonáltal föltehető még 
a legbecsületesebb foglalkozási ágról is, hogy ha 
elvétve is, de akadnak tagjai között megtéved egyé
nek, akik a maguk anyagi előnyeit többre becsülik 
a kari becsületnél.

Mi hisszük, hogy a szénkereskedők között ilyen 
csak elvétve akad.

De ha csak egy is akadhat, aki visszaél a szorult, 
rendkívüli helyzettel, akkor már a hatósági szénár- 
megállapitás nemcsak a közönség, hanem a tisztes
séges kereskedelem szempontjából is elkerülhetetlenül 
szükséges.

Emlékezünk még azokra a visszaélésekre, amelye
ket a széninség idején egyes lelkiismeretlen közvetí
tők követtek el.

A hatóság emlékszik még ezekre az esetekre, 
azért nem volt a hatóság részéről túlzott óvatosság, 
hogy a szénárakat a közönség és a tisztességes ke
reskedelem érdekében szabályozta.

De magának a szénbányaiparnak is érdekében

áll, hogy a szénárakkal egyesek vissza ne éljenek 
a saját meg nem engedhető anyagi előnyükre.

Sajnos, szinte köztudatba ment az a semmivel 
sem támogatható vélemény, hogy a hazai szénbá
nyák túlságosan kihasználják a kedvezőtlen piaci 
helyzetet

A közönségnek nem szakavatott része, sőt még 
a szénbányászat kérdéseiben járatlan sajtó is hajlandó 
a szénárak minden felszökkenését a bányavállalatok 
kapzsiságának tulajdonítani.

A szén árucikk és a közfogyasztás, közforgalom 
tárgya, tehát mindenkori ára nem kizárólagosan a 
bányavállalatok tetszésétől függ, hanem számos ter
melési, kereskedelmi és forgalmi körülménytől, amely 
az árakat a legváltozóbb módon befolyásolja.

Az ármegállapításnál ezek a tényezők a döntők, 
nem pedig — mint azt igen sokan tévesen hiszik — 
egyedül a vezérigazgató akarata.

Amikor a szén drágaságáról panaszkodunk, rend
szerint csak a legjövedelmezőbb és a legszerencsé
sebb helyzetben lévő bányavállalatok mérlegét tartjuk 
szem előtt.

Pedig mondhatjuk azt, hogy szénbányászatunk 
olyan nehéz helyzetben van, hogy a bányavállala
toknak legnagyobb része éveken át igen nagy veszte
séggel kénytelen dolgozni.

Milliók meg milliók vesznek el szénkutatá
sokkal. Szénbányászatunknak a tűz és viz örökös 
veszedelme.

Ezek a természeti viszonyok és a munkáskér
dés rendezetlensége, az ezekből folyó aránylagosan 
magas termelési költségek eredményezik a magas 
szénárakat.

Aztán szénbányászatunknak igen nehéz harcot 
kell vívnia a kedvezőbb termelési viszonyok között 
lévő s állandóan nagy mennyiségben beözönlő kül
földi szén versenyével.

Ezeknek a viszonyoknak eredménye aztán az 
aránylagosan magas szénár. Hanem ez szénbányá
szatunk kedvezőtlenebb helyzetében rejlik egyes- 
egyedül.

Nagyon természetes, hogy a háborús viszonyok 
szénbányászatunk helyzetét még csak nehezítik.

A termelési és forgalmi viszony változása magá
val vonja a szénárak emelkedését, amely természe
tesen sohasem lehet a fogyasztó közönség előtt valami 
népszerű dolog.

A hatósági szénármegállapitás, amelyet a főváros 
tanácsa eszközölt, meggyőzheti a fogyasztó közön
séget, hogy az árakat befolyásoló, rendkivüli viszo
nyok csakugyan fennállanak és a bányavállalatok 
kénytelenek az árakat emelni.
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A fővárosi tanács intézkedése tehát a közönség, a 
szolid kereskedelem és a bányavállalatok érdekében van.

így az árak enlelkedéseért jogosan nem lehet 
a szénbányavállalatokat okolni.

Sőt mondhatjuk, minden dicsérő szándék nél
kül, hogy a magyar szénbányavállalatok ezekben a 
nehéz időkben is, minden hatósági kényszer nélkül, 
megteszik a maguk hazafias kötelességét.

A debreceni kereskedelmi és ipar
kamara 1913. évi jelentéséből.

(Folytatás.)
F ém ipar. A kamarai kerület vasipari vállalatainak 

helyzetét az elmúlt esztendőben a vaskartell, a nyers- 
anyagárak emelkedése, a nehéz gazdasági viszonyok, 
a pénzdrágaság, a termelt cikkek nehéz elhelyezhe- 
tése, a sok fizetésképtelenség, a vasúti tarifák emelése 
kedvezőtlenül befolyásolta.

Jelentősebb! vasipari vállalataink adatait a követ
kezőkben ismertetjük.

A dolharókamezei vasgyár és ásó-kapa hámor \- t . az 
elmúlt évben termelt különböző kereskedelmi öntvé
nyeket és vaskályhákat, ásót és kapát 235 munkással 
317.805 korona értékben. Kivitele van Galíciába.

A gyertyán ligeti vasgyár 'js acélkohó, B ralm ann Jó- 
zse f az elmúlt évben készített hajóláncokat 75 milli
méter vastagságig, mindennemű hajóvasalásokat, ke 
reskedelmi és gépöntvényeket, tűzhelyeket, kályhákat, 
tábori konyhaalkatrészeket, kapa, fejsze, csákány és 
egyéb gazdásági szerszámokat, szénvasalókat csiszolva 
és álanyozva 625.206 korona értékben, 200 munkással. 
Kivitele kapa-, fejsze- és szénvasalókban Romániába 
és Galíciába van. A múlt évi üzletmenet a nyers
anyagok megdrágulása, a nehéz gazdasági viszonyok 
folytán s a cikkek nehéz elhelyezhetése miatt nem 
volt kielégíthető.

Nagy nehézségekkel küzd a gyár amiatt, hogy 
nincs vasúti állomása. A legközelebbi állomás a gyár
hoz 13 kilométerre van s az áruk és nyersanyagok 
szállítása tengelyen történik csaknem leküzdhetetlen 
nehézségekkel.

E lső  m agyar ónacél- és lakatosárugyár \- t . Mára- 
marossziget. Ónacél evőeszközöket, horgonyozott 
konyhaedényeket és mindenféle épület- és konyha- 
lakatosárukat készített — a múlt évben juliusig —
71.000 korona értékben. Juliustól a gyár szünetelt. A gaz
dasági válság miatt vevői között a múlt évben is sok fize
tésképtelenség állott be, melyek érzékenyen károsították.

„H erm es“ m agyar általános váltóüzlet r.-t. B udapest 
C savargyára  Debrecen. Szegeket és csavarokat anyák
kal 58 munkással mintegy 34.800 korona értékben ter
melt. Kivitelre az osztrák verseny, a vasúti tarifa 
emelkedése és a vaskartell miatt nem tud dolgozni.

M ájerszky B arnabás gépgyár és ércöntödéje Nyíregy
háza. A múlt évben viznyomásu olajsajtókat és az 
olajgyártással kapcsolatos gépeket 38 munkással
70.000 korona értékben termelt. A rossz pénzviszonyok 
miatt üzleteredménye az előző évek eredményével 
szemben felére szállt le.

Ir sa y  és T ársa  vasöntöde, gép- és sz iva ttyagyár  
Nyíregyháza. A mult évben kereskedelmi öntvényeket, 
gépöntvényeket, nyersen és kimunkálva, kút- és gép- 
szivattyukat, gazdasági és egyéb gépeket és csator
názási öntvényeket 20—25 munkással 51,870 korona 
értékben termelt. Az üzleti eredmény a lehető leg
gyengébb volt, emellett még a nehéz pénzvíszonyok 
folytán vevői között sok fizetésképtelenség állott be, 
melyek érzékenyen károsították.

F áy B ertalan vasöntöde és gépműhelye Debrecen. 
Mindenféle gépek és malomberendezések egyes uj 
alkatrészeit, kutszivattyukat, uj vízvezetékeket, ejek- 
toros kutakat és szőlőpréseket gyárt. Mult évi üzlet
menete gyenge volt.

L ábassy J.-féle gépgyár, Fehér A la jo s , Törökszent- 
miklós. Fagerendély-ü ekéket, vasekéket, kapáló ekéket, 
porhanyítókat, tárcsás boronákat, rögtörő búza- és 
sulyoraboronákat 20 munkással 125.000 korona érték
ben termelt. A mult évi üzletmenet a rossz viszonyok 
ési^i nagy pénzdrágaság miatt gyenge volt.

Kovács* Józsefné Nagybányán bőrványoló gépeket 
készít. A mult évben 9 hónapig rendelések hiánya 
miatt szünetelt a gyár.

Az elmúlt év folyamán a kamara olőterjesztésére 
a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur a következő 
államsegélyeket engedélyezte:

A  beregmcdencei agyagárugyár \ - t . cég részére egy 
drb 50 HP szivógázjnotort, három drb keramitlemez 
kézisajtót, egy cTrb szárazon őrlő golyósmalmot, egy 
szórómalmot, egy hengert szitákkal és védőköpennyel 
felszerelve, valamint egy teljes közlőmüvet.

A Szolyva községben létesíteni szándékolt S zo lyva i 
falepároló részvénytársaság ipartelepe részére az 1907. 
évi III. t.-c.-ben meghatározott állami kedvezményeket 
az üzembe helyezés napjától számított 15 évre.

A Ganz-féle villam ossági r.-t. nagybányai villamos-' 
áram fejlesztő telepének ipari és mezőgazdasági cé
lokra áramot szolgáltató üzemága részére az 1907. évi 
III. t.c.-ben meghatározott állami kedvezményeket az 
1911. év január hó 1 tői számítandó 10 évre.

A  m agyar Siem ens—Schlickert-müvek karcagi tele
pének hasonló üzemága részére a fenti törvénycikkben 
meghatározott állami kedvezményedet az 1912. év 
január hó 1-től számítandó 10 évre.

W indt B ernát mándoki géplakatos részére egy 
körhagyó sajtó 90x3 mm. lemezek sajtolására és egy 
dörzssajtót 140 mm. orsóátmérővel.

f  5 Z 1 U R T T Y U K R T  É 5  fHÉRLEBEKET ^

I  gyárt mint különlegességet és legnagyobb raktárt tart épület- és |
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H A Z A IH IR E K . ^
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetése lejárt, hogy az elő
fizetést meghosszabbítani szíveskedjenek.
Gyáriparunk a német gyáripar érdekképviseletei

hez. A Gyáriparosok Országos Szövetsége igazgató
ságának legutóbbi ülésén a Szövetség elnöke, Chorin 
Ferenc dr., a magyar gyáriparnak a háború folyamán 
eddig tanúsított magatartását ecsetelte. Nemcsak a 
harctéren küzdőkre, — úgymond — hanem az itthon- 
maradottakra is súlyos feladatok hárulnak a viszon
tagságteljes időben. E feladatok legfontosabbika, hogy 
a gazdasági élet folytonossága fentartassék és hogy 
mindaz, amit egy emberöltő munkásságával meg
alkotni sikerült, épségben tartassék fenn a béke ide
jére. És itt a gyáriparra vár a legnagyobb szerep, 
hogy az üzemeiben foglalkoztatott munkások száz
ezrei a nemzeti termelés nagy munkájában tovább is 
résztvehessenek' s maguk és családjuk ellátása mel- 

: lett lehetővé tegyék az országnak azoknak az óriási 
terheknek elviselését, amelyekkel a reánk kényszeri- 
tett háború mulhatatlanul jár. A magyar gyáripar, 
dacára a múlt esztendők mostohaságának, egész ere
jével igyekszik teljesíteni ezt a feladatot. Amit a há
ború első két hónapjában már eddig is produkált, 
azzal ellentálló képességének és életrevalóságának 
fényes bizonyítékát adta. Ma talán jogosabban ismé
telhetem azt, amit oly gyakran volt alkalmam han
goztatni, hogy a magyar ipar ált és bukik a magyar 
állammal és hogy ennek tudatában a magyar ipar, 
amely a háború krízisében sokkal szilárdabban állja 
meg helyét, mint azt ellenfeleink remélték, a legna
gyobb készséggel bocsátja továbbra is ereje javát a 
mi nagy ügyünk szolgálatába. Meggyőződése, hogy 
a szövetséges hadseregek diadalra viszik a mi igaz
ságos ügyünket. És miként a szövetséges hadsereg, 
ugy áll vállvetve egymás mellett a kéf birodalom 
gazdasági termelése is. A legnagyobb rokonszenvvel 
és tisztelettel üdvözli a. német gazdasági termelés 
velünk rokontényezőit. Á Szövetség igazgatósága lel
kesedéssel magáévá tette az elnök fejtegetéseit és 
elhatározta, hogy ebből az alkalomból melegen üd
vözli a velünk szövetséges Németország rokonter- 
mészetü gazdasági érdekképviseleteit.

A székesfőváros szénszükséglete. A tél közeledtével 
ismér. aktuálissá válik a szénkérdés, a főváros kőszén
nel való ellátásának kérdése. Ez köztudomás szerint 
béke idején is sok gondot okoz és a szűk-églet meg
felelő biztosítása nagy nehézségekbe szokott ütközni. 
A háborús viszonyok közepette természetesen ennek a 
ké désnek a megoldása is súlyosabb feladat teljesítését 
jelenti. Illetékes helyeken már napirendre is vették a 
főváros szénnel való ellátásának ügyét és beható ta
nácskozások folynat a kérdés minél kedvezőbb meg
oldása érdekében. A napokban az É rdekképvisdelközi 
K özgazdasági Á llandó Tanács foglalkozott ez ügygyei 
behatóan, L ánczy  Leó elnöklete alatt megtartott ülésé
ben. A tanács elhatározta, hogy megfelelő sürgős 
szállítási és árudisztribuálási intézkedések megtétele 
végett sürgős felterjesztést intéz a kormányhoz

Nincsen sóhiány. Több fővárosi napilap szerint 
Budapesten a legutóbbi napokban sóhiány volt érez
hető, ami onnan eredt volna, hogy az oroszok be
törése folytán a máramarosi sóbányákból a szállítás 
szünetelt. Illetékes helyről arról értesülünk, hogy só
hiány Budapesten egyáltalán nem volt és a sóhiány
ról elterjedt hírek csupán a nagyközönség ama té
vedésére vezethetők vissza, mintha Budapesten a 
sószállitás kizárólag a máramarosi sóbányákból tör
ténnék, holott — éppen ellenkezőleg — Budapest 
sószükségletének nagyobb részét a Szolnokdoboka 
vármegyében levő désaknai sóbányák fedezik, ahon
nan pedig a szállítást az oroszok máramarosi be
törése egy pillanatig sem zavarhatta. Emellett Buda
pesten a magyar királyi sóhivatalnál és a sónagy
kereskedőknél mindenkor jelentékeny sókészletek is 
vannak és egyedül a sóhivatal raktáraiban még ma 
is 100 vaggont jelentékenyen meghaladó sókészlet 
van. Tény az, hogy a fogyasztóközönség a fentemlitett 
téves hiedelemben lévén, a legutóbbi napokban a só
hivatalt és a sónagykereskedőket sóért valósággal meg- 
T>stromolta, mivel sóhiánytól tartva, mindenki hosszabb 
időre el akarta látni magát, de a sókiszolgáltatás e he
lyeken mindenütt zavartalanul történt és csupán egyes 
kiskereskedők korlátozták — sóhiánytól tartva 
némileg a sóeladást. Természetesen a só eladási ára 
sem a sóhivatalnál, sem pedig a nagykereskedőknél 
nem változott, amire éppen a közelmúltban hivta fel 
a magyar királyi pénzügyminisztérium a főváros 
figyelmét, hogy ily módon a fővárosi hatóságoknak 
módjukban álljon a fogyasztóközönséget a sóárak 
jogosulatlan felemelésével szemben kellő védelemben 
részesíteni. Sóhiánytól Budapesten a jövőben sem 
kell tartani, mivel gondoskodás történt, hogy a mára
marosi sóbányákból való és legközelebbre várható
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szállítások megkezdéséig is az erdélyi sóbányahelyek
ről ide mindenkor kellő mennyiségű só szállíttassák.

Az ipar háborús bajai és kívánságai. A keres
kedelemügyi miniszter felhívást intézett az Országos 
Iparegyesülethez, hogy puhatolja ki az egyes ipar
ágaknak a háborús viszonyok folytán keletkezett 
óhajait és hozza ezeket a kereskedelemügyi kormány 
tudomására. Az iparegyesület, amely a háborús ba
jok eliminálása érdekében egyébként is igen agilis, 
hasznos működést fejt ki, a felhívásnak megfelelően 
érintkezésbe lépett a fontosabb iparágak képviselői
vel és ezeknek a közreműködése mellett elkészítette 
jelentését az ipar háborús bajairól és kívánságairól.

Veszteség-mérleg. Folyó hó 14-én j-elent meg a hi
vatalos lapban a Délmagyarországi Kőszénbánya r.-t. 
közgyűlési meghívója és mérlege. A mérleg számla 
szerint a veszteség összesen 1,181.687 korona 57 fillérre 
rúg. A közgyűlés fog határozni az iga7gatóságnak a 
veszteség elővilelére vonatkozó indítványa felelt. A 
közgyűlés határnapjául október 31*ike van megállapítva.

Szállítás. A kolozsvári m. kir. dohánygyári igaz
gatóság sz alabbi kőszénszállitásra nyilvános verseny- 
tárgyalást hiidet: 1915. évi január hó 1-től 1915. évi 
december hó 31-ig terjedő egy, esetleg 1915. évi január 
hó 1-től 1917. évi december hó 31-ig terjedő három 
évi időtartam alatt szükséglendő s évenként mintegy 
5000 metermázsát kitevő hazai származású I. minőségű 
kőszén szállítására.

Az ivenkint egykoronás bélyeggel ellátott és sza
bályszerűen kiállított ajánlatok lepecsételt borítékban 
„Ajánlat 3845/914. számu versenytárgyalási hirdet
ményben kiirt kőszénre* címmel legkésőbb 1914. évi 
november hő 3-án délelőtt 10 óráig fenti igazgatósághoz 
közvetlenül vayy posta utján nyújtandók be, amikor a 
nyilvános versenytárgyalás meg fog tartatni.

Az ajánlatokat az ajánlati űrlapon megszerkesztve, 
az előirt felirásu borítékba zárva kell benyújtani.

A bánatpénz az egy évi szállítási c sszérték 5 szá
zaléka készpénzben vagy állami letétre alkalmas érték
papírokban a versenytárgyalási hirdetés számára való 
hivatkozással valamely adóhivatalnál, vagy a budapesti 
állampénztárak bármelyikénél legkésőbb a verseny- 
tárgyalást megelőzőleg teendő le és az erről szóló 
nyugta a zárt ajánlathoz csatolandó.

Az ajánlattevő ajánlatában kijelenteni köteles, hogy 
az „Áltatános szerződési feltételekében, a „Részletes 
feltételekében és a „Különleges feltételek “-ben, nem
különben a szerződési tervezetben foglaltakat ismeri 
és magát azoknak aláveti.

A német széntermelés. Németországban augusztus 
folyamán 8,477.214 tonna kőszenet termeltek. Ezzel 
szemben az előző év augusztusában 16,542.626 tonnára, 
ez év júliusában pedig 16,562.393 tonnára rúgott a 
széntermelés. A termelés eszerint tehát közel 50 szá
zalékkal csökkent, ami kizárólag a háború következ
ménye. A be- és kivitel is csaknem teljesen megszűnt 
augusztusban. Feltehető, hogy a konzumot körülbelül 
fedezi a termelés. Azóta a szénkivitelt Ausztria-Magyar- 
országba, valamint a neutrális államokba ismét felvették, 
a behozatal azonban, amelynél csakis Anglia szerepel
hetne, természetesen szünetel.

Cégjegyzési hirek. Schlick-Nicholson gép-, vaggon- és 
hajógyár r.-t, főtelep Budapest. Glaser Gyula társasági 
tisztviselő cégvezetői jogosultságának megszűnése be
jegyeztetett. — Várpalotai Ipartelepek r.-t., főtelep Vár
palota. Regely Artúr dr., Regely Richárd dr., Kulinc 
Jenő dr., Brandt Pál és Mengeringhausen János igazga
tók e minőségének és cégjegyzési jogosultságának 
megszűnése bejegyeztetett. — Magyar Ólomárugyár 
Részvénytársaság, (főtelep Budapest.) A közgyűlés által 
elhatározott alaps?abálymódositások bejegyeztetett. A 
társaság vállalatának tárgya: ólomcső- és ólomlemez- 
gyártás, ezenkívül azonban felölelheti mindazon üzlet
ágak művelését, amelyek általában az ólom- és fém
ipar, valamint az ólom- és fémkereskedelem keretébe

tartoznak. Az eddig kibocsájtott 3500 darab, egyen
ként 200 korona névértékű társasági részvény mind 
egyike névértékének 100 korona névértékre történő 
lebélyegzése által a 700.000 koronát tevő alaptőke
350.000 koronával leszállittatván, a részvénytársaság
nak ezidőszerinti tényleges alaptőkéje 3500 darab, 
egyenként 100 korona névértékű, bemutatóra szóló 
törzsrészvényre osztott 350.000 koronából áll. Továbbá 
az ugyanezen közgyűlésnek az a határozata, amely 
szerint a leszállított alaptőkének 5000 darab, egyen
ként 100 korona névértékű, bemutatóra szóló uj elsőbb
ségi részvénynek kibocsájtása által 500.000 koronával 
való felemelése határoztatott el, bejegyeztetett, továbbá 
az eddigi „Bádogosok és szerelők ólomárugyár rész
vénytársaság, Bleiwarenfabriks-Aktiengesellschaft der 
Spengler und Installateure“ cégszövegeknek megszű
nése bejegyeztetett.

K  DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Wagenbeistellung der österreichischen Eisenbahnver
waltungen. Die für die Abbeförderung von Lebendem 
und der Approvisionierungsgüter gestellten Wagen
anforderungen werden ohne Einschränkung schon 
jetzt voll gedeckt; auch die Bedeckung des Wagen
bedarfes für die zur Auflieferung gelangenden Zivil
güter wickelt sich bereits zufriedenstellend ab. Die 
Wagenbeistellung für den Kohlenversand bietet be
züglich der ersten Dekade September dieses Jahres 
nachstehend angeführtes günstiges B ild: a) Nordwest
böhmisches Braunkohlenrevier. Im TeplitzBrüx-Komo- 
tauer Revier wurden auf bestellte 33.004 Wagen 28.204 
Wagen, dast ist 85 Prozent, im Elbogen Falkenauer 
Revier auf bestellte 6581 Wagen 6556 Wagen, das ist 
99*6 Prozent, beigestellt, b) Inländische Steinkohlen
reviere. Im Buschtiehrad-Kladnoer Revier auf bestellte 
5573 Wagen 5345 Wagen, das ist 95’9 Prozent, im 
Schatzlar-Schwadowitzer Revier auf bestellte 904 WTagen 
904 Waagen, das ist 100 Prozent, im Mährisch-Ostrauer 
Revier auf bestellte lli)9 5  Wagen 11.476 Wagen das 
ist 96 Prozent der Anforderung, beigestellt.

Deutsche Erdölproduktion. Die Mineralölwerke Gün
thershall sind mit ihrer ersten Bohrung in Hänigsen 
bei 142,60 Meter auf ein gutes Erdöllager gestossen, 
die Gase waren ungemein stark u d trieben das an
gefahrene Oel frei zu Tage aus.

Von Gerstenbergk-Zech Leó, kamarás, földbirtokos, 
Bergsulza, 48053. számu

„Berendezés változó duzzasztott vizszinnel biró vízmeden
cékből kifolyó viz mennyiségének szabályozására“

ciinii magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának gya- 
korlatbavételo céljából belföldi gyárosokkal összeköttetést 
keres, esetleg szabadalmát eladja vagy gyártási engedé

lyeket ad. — Bővebb felvilágosítással szolgál 
K alm ár J. szabadalm i ilgyvivöiroda Budapest, 
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