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1100 millió, azaz egyezeregyszáz 
millió korona.

A második hadikölcsönre ennyit jegyzett Magyar- 
ország népe. Valóban a nép jegyezte, a polgárság s 
a társadalom szine-java: együtt a magyar nép.

Ki hitte volna alig egy éve is, hogy Magyar- 
országon lehetséges ilyen összeget felhajtani ? Ki 
hitte volna, hogy ez az ország egyáltalán képes ilyen 
hitelre szert tenni? Ki hitelezett volna ezelőtt 
csak egy esztendővel is Magyarországnak egy izrom- 
ban 1100 millió koronát?

Hitelezett önönmagának az ország népe. A leg
izmosabb, a legbecsületesebb, a legbiztatóbb hitel- 
müvelettel. Saját létének biztosítására, önön erejébe 
s  Jövőjébe vetett szent bizalommal hordta össze ga
rasát s  aranyát koldus, gazdag és király. Ilyen ra
gyogó harmóniában még nem egyesült az ország 
népe ugy, mint most, e hadikölcsön alkalmával rövid 
idő alatt másodízben.

Eddig tévhitben éltünk. Meg voltunk szentül 
győződve, hogy koldusszegény ez az ország. Tudtuk, 
hogy van tekintélyes államvagyonunk, tudtuk, hogy 
dús és televény ez ország földje, hogy gazdag kin
csek rejlenek e föld alatt: ámde mit ér mindez, ha 
Szegény a nép, ha a nemzettestben eloszlott vágyó
itok fejenkint oly elenyésző arányszámot mutathatnak 
fél velünk szemben 10 résznyi, de boldog országocs- 

\kák fejenkénti népvagyonával szemben. Ezek voltak 
a mi hitelezőink s mi boldogok, ha sikerült egy-egy 
államkölcsönt elsütnünk közöttük.

Oh, azok a kölcsönök?! Az a tenger háza
lás és alázatoskodás, amelyet pénzügyminisztereink 
canossajárás gyanánt megtenni kénytelenek voltak. 
S ime, most e nagy időkben, amikor elzártak elő
lünk minden zsilipet, amikor a végső kényszer saját 
erőnkre utalt, kitűnik, hogy nem is szegény ez az

ország, hogy ebben az országban a nagy erények 
mellett tele zsebek is vannak. Ez a tapasztalás is 
megért egy háborút. És hogy Teleszky ezt az igaz
ságot felfedeztette a magyarral, ezért külön elismerést 
érdemel amellett, ahogy ezt a két hadikölcsönt fun- 
dálta, elrendezte, létrehozta s ahogy a magyarságból 
az elhatározást kiváltotta, hogy necsak drága vérét, 
de a „zabját“ is odaadja.

A nemzeti önérzetnek igazi felébredése ezekben 
az államkölcsönökben van. Harctéri dicsőség ragyog- 
ványa, ha hüvelyében a kard, amit Isten dicsősége
sen mentül előbb adjon, elhomályosulhat; azonban 
az a közgazdasági igazság, hogy ez a koldusszegény 
ország rövid idő alatt 2 milliárdot tudott kölcsön
adni : ez az igazság igazság marad. És ha ehhez 
még a háboru diadalmas befejezése is társul szegő
dik, ennek a nemzetnek gazdasági s politikai fejlő
dése bizonyosság. Kínálni fogják nekünk a pénzt s 
divatba fogunk jönni. Divatba jön a búzánk, a nyers
terményünk, divatba a bányáink, divatba fürdőink. 
S végre megkezdhetünk egy második ezredévet, 
amelyet a magyarok Istene ennek a sokat próbált 
nemzetnek örök dicsőségre fentartott s ha későn is 
juttatott, de végre mégis megérni engedte.

És ez el fog következni, mert nemcsak a karja 
erős a magyarnak a harctéren s mert társadalma 
mintaszerű a hadszervezet terén. Hanem elkövetke
zik, mert bizva önönerejében ily hatalmas összeggel 
segít saját ügyén. Elkövetkezik azért, mert a gazda
sági év végezetével, közvetlenül aratás előtt, amikor 
legszegényebb a magyar, még mindig akadt tüzben- 
álló háza oltására 1100 milliója. Ha újra megszólal 
a pénzügyminiszter — aratás után, egy bőséges 
Istenáldás után, akkor se fogja megtagadni magát a 
magyar. Bizvást fog akadni megint egy milliárdja. 
De erre már ne kerüljön a sor.
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Hőseink. Elesett: A jtai Lajos, a vajdahunyadi m. 

kir. vasgyár hivatalnoka, a m. kir. 23. honvéd gyalog
ezred tartalékos hadnagya, a hadidiszitményes 3. osz
tályú katonai érdemkereszt tulajdonosa az északi, 
Páljános Ödön vasgyári irodakezelő, (Vajdahunyad) 
a cs. és kir. 69. gyalogezred póttartalékosa a déli 
harctéren hősi halált halt. — Orosz fogságba kerü lt: 
Roób József kohófőmérnök. — Katonai kinevezésben 
részesült: Braxatorics Oszkár kir. főmérnök, a 18. 
tábori tüzérezred tartalékos hadnagyát a király tar
talékos főhadnaggyá, Szegedi Sándor dr. bányaorvost 
őfelsége tartalékos főorvossá, Tettmanti Jenő fő« 
iskolai rendes tanárt, a cs. és kir. 4. vártüzérezred 
tartalékos hadnagyát a király tartalékos főhadnaggyá 
nevezte ki.

A kormány háborús ipari intézkedései. A Magyar 
Gyáriparosok Országos Szövetségének igazgatósága 
junius 4-én Hegedűs Lóránt dr. elnöklésével ülést 
tartott. A Szövetség igazgatósága már régebben el
határozta, hogy nagyobb jelentés keretében fog be
számolni az egyes iparágak helyzetéről a háború alatt. 
E jelentés kritikailag fogja feldolgozni azon intézke
déseket amelyek a háború alatt az egész ipart s 
egyes iparágakat érdeklően történtek. Ezenkívül egybe- 
fogja gyűjteni azon javaslatokat, amelyek a háború 
befejezése után a gazdasági demobilizáció keresztül
vitele tekintetében az ipar körében felmerülnek. A je
lentés kidolgozására Hegedűs Lóránt elnöklésével az 
egyes iparágak képviselőiből bizottságot küldenek ki, 
amely a nyár folyamán megkezdi működését. Gratz 
Gusztáv ügyvezető-igazgató jelentette azután, hogy a 
Szövetséghez érkezett panaszok szerint a váltópénz 
hiánya a fővárosban nagy mértékben megnehezíti a 
gyárakban a munkások kifizetését. Addig is, amíg a 
kormány megfelelő m ennyiségi váltópénzről gondos- 
kodhatik, felhívják a gyárakat, hogy a keresetnek a 
kerekszámot meghaladó részét postabélyegekben fizes
sék ki, amely bélyegeket azután a gyár pénztára 
kerekösszegben vissza fogja váltani. A rokkant kato
nák elhelyezése ügyében a Szövetség' felhívással for
dult tagjaihoz, akik már eddig is kétszáznál több oly 
állást jelentettek be, amelyekre rokkant katonákat al
kalmazni hajlandók. A Szövetség e bejeleméseket a 
rokkant katonákat gyámolitó hivatallal közölte. Végül 
az igazgatóság az igazságügyminisztériumban a cső
dön kívüli kényszeregyezség ügyében tartandó érte
kezletre ifj. Chorin Ferenc drt és Lén árt Vilmos drt, 
a Szövetség jogtanácsosát küldötte ki.

A győri ágyugyár iparcsatornája. Mint értesülünk a 
földmivelésügyi miniszter leiratot küldött Győr városá' 
hoz, melyben közli, hogy az iparcsatorna másfél millió 
koronás költségéből a kormány 800.000 koronát vállalt 
magára. A többit a város és az ágyugyár fedezik. A 
földmunkákat már régebben megkezdrék. Az iparcsa
torna építéséhez nagyszámú orosz foglyot rendeltek ki.

Cégjegyzési hirek. Első magyar csavargyár  r.-tf., 
főtelep Budapest, Spiers  Henrik társulati tisztviselő 
cégjegyzési jogosultságának megszűnését bejegyez
tette. — Hungária általános biztositó r.-t. Bilitz Ottó 
cégjegyzési jogosultságának megszűnését bejegyeztette.
— Az osztrak-magyar I. ált. tisztviselöegylet bánya- 
és erdészeti, tiszti takarék- és előlegtársulata, szövet
kezet korlátolt felelősséggel Cseike Győző igazgató- 
sági tagságát és cégjegyzési jogosultságát torültette.

Elnökváltozás. Roszner Ervin báró valóságos belső 
titkos tanácsos, őfelsége személye körüli miniszterré 
történt kinevezése folytán a Fegyver- és gépgyár r.-t.- 
nál 24 éven át betöltött elnöki állásáról lemondott.

Száftitás. Koszén , pirszén. A m. kir. belügymi
nisztérium hivatalos helyiségeinek fűtésére az 1915— 
16. évek téli idényében szükséges mintegy 5000 .mm
kirostált porosz, kocka- és diószénre, továbbá mintegy 
6C0 mm. diónagyságn és kirostált légszeszpirszénre 
pályázatot írtak ki. A szállításra nézve csakis a sza
bályszerűen kiállított és pecséttel lezárt, sértetlen bo
rítékban elhelyezett, közvetlenül vagy posta utján be
adott ajánlatok fognak tárgyalás alá vétetni. Az aján
latok „14112. Wlo B. M.. ein. sz ám u v ersenv t árgy a- 
lási hirdetésben kiirt tüzelőanyzgok szállításárau 
jeligével küldendő be. Az ajánlatok, melyekben nyi
latkozat teendő arra nézve is, hogy a pályázó a m. 
kir belűgyminsztérium pincehelyiségeiben időn kint 
összegyűlendő dara (por)szenet elfuvarozással együtt 
métermázsánkint minő árban hajlandók visszavenni, 
i ven kint egy koronás bélyeggel látandók el és legké
sőbb 1915 junius 20-ik napjának déli 12 órájáig a m. 
kir. belügyminisztérium elnöki segédhivatali főigazga
tójánál (Vár, Orszáoház-utca 30. sz., I. em. 48. ajtó) 
nyújtandók be. Az ajánlattevő által a belügyminiszté
rium hivatalos helyiségeinek fűtésére szükséges fűtő
anyagok teljes mennyisége összértékének 5°/o.a kész
pénzben, vagy biztosítékul és bánatpénzül elfogadha
tónak kijelentett értékpapírokban vagy takarékpénztári 
bctétfcüru vekben, a hirdetmény számára való hivatko
zással a budapesti magyar királyi központi állampénz
tárba befizetendő, illetőleg letéteményezendő s az erről 
szóló lotéti elismervény az ajánlathoz csatolandó.

Közgyűlések. Naxos csiszolőárugyár r.-t. junius hő 
24-én tartja meg XI. rendes évi közgyűlését. — Poí- 
gárdi ko- és wészipartelepek r . - t  junius 24-én tartja 
meg rendes közgyűlését. — Pásztói hydraulikus mész- 
müvek r.-t. juuius 14 én tartja meg IV. rendes köz
gyűlését. Budapestvidéki villamossági r.-L junius
21-én tartja meg XV évi rendes közgyűlését. Mérleg
számlája Vagyon : Erzsébetfalvai, soroksári és cse
peli villamos művök, telkek, épületek, gépek, kábel- 
hálózat, árammérők, ingóságok, szerszámok és esz kör
zők 1,360.096 06 K. Biztosítékok 13.691*45 K  Anyag
készlet 16 50099 K. Szénkészlet 388550 K. Készpénz
készlet 849 06 K. Értékpapírok 26685*— K, Átmeneti 
számla 3307 14 K. Adósok 327.216*19 K. Összeééá 
1,752*23139 K. Teher: Részvénytőke 6250 drb rész
vény a 200 korona =  1,250.000’— K, Részvénytőke 
törlesztési tartalék 36 643 90 K. Értékcsökkenési tarta
lék gépek, műszerek és szerszámok részére 172.000*— 
K. Árammérő órák értékcsökkenési tartaléka 24.000*— 
K. Tartalékalap 2359*06 K. Hitelezők 140.042*66 K. 
Nyereségegyenlegül 127.185*77 K. Összesen 1,752.231*39 
K. N yereség - és veszteségszámla : Tartozik : Igaz
gatási költségek 18.645*42 korona. Üzemi kiadások 
140.290*21 K, Behajthatatlan követelések 666*07 K. 
Adók 7153*86 K. Nyereségegyenlegül 127 185*77 K. 
Összesen 293’941‘33 K. Követe l : Nyereségáthozat az
1913. évről 25.297*22 K. Bevételek 264.106*63 K. Ka
matok 537 48 K. Összesen 293.941*33 K. Tordai 
cementgyár r.-t . junius 10-én tartotta meg évi rendes 
közgyűlését. Magyar festék- és vegyigyár r.-t. 
junius 2l-én tartja meg rendes közgyűlését. — Vas
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gerendákat árusító r.-t. junius 14-én tartja meg XII. 
rendes közgyűlését. Kőbányai pőztéglagyar tár
sulat junius 16-án tartja meg XLYI. rendes közgyű
lését. — Dolha-rókamezői vasgyár és ásó-kapa hámor 
r.-t. junius 23-án tartja meg XVI. évi rendes közgyűlését.

Mérlegek. A F egyver - és gépgyár r.-t. (a Magyar 
általáros hitelbank alapítása) 1914. évi mérlegében a 
14.416 K (1913 bari 19.914 K) áthozattal együtt 
2,238.706 (1,720.143) K Dyers hasznot számol ei. Ki
adtak ebbői tisztviselői fizetésekre és egyéb költsé
gekre 588133 (547.562) K-t, kamatokra 262.534 
<356.110) K-t és adóra 134.763 (107.052) K-t, érték- 
csökkenés cimén pedig 500.000 (300.000) K-t irtak le. 
A tiszta nyereség tehát 753.276 K, az előző évi 
409.419 K-val szem ben; a hadsereg szállítási konjunk
túra tehát erősen meglátszik a mérlegen. Az 5,400.000 
K  alaptőkével bíró vállalat nagyobb beruházásokat 
fi^anaíositott és igy gépészeti berendezéseinek köny v- 
szerii értéke az 1913. évi 6,919.311 K-ról 7,293 688 
K-ra, felszereléseié 451.762 K-ról 623.777 K-ra emel
kedett Ezt, valamint az előző évinél jóval nagyobb 
készleteinek értéktöbbletét hitelből fedezte és ennek 
következtében a hitelezők tétele 6,345.862 K-ról 
8,628.403 K-ra növekedett. — A Bruno izzó fény  r.-t.
1914. évi mérlegét a korábbi zárószámadásokban
400.000 K-val szerepelt szabadalom és a berendezés 
teljes leírása után 793,402 K veszteséggel zárta az
1913. évi 92,227 K  veszteséggel szemben, ami mellett
a. gyártelep értékét is az 1913. évi 354.864 K-ról
310.000 K -ra Írták le. — A Hazai márvány ipar r.-t. 
1914-ben 800 000 K alaptőke mellett 1608 K tiszta 
nyereséget mutat ki, az 1913. évi 1519 K-val szem
ben. — A Mükőipar és cem eníáru^yár r.-t. 1914 
december végén lezárt első mérlegében 100.000 K 
alaptőke mellett 4501 K veszteséget számolt el. — Az 
Osztrák-magyar aliamvasut r.-t. 22,570.333 K nyere
séget mutat ki a lefolyt üzletévben. A magyarországi 
szén- és vasművek a háboru kitörésekor termelési ne
hézségekkel küzdöttek. Az év vége felé a viszonyok 
javultak és a magyarországi müvek bőséges hadi- 
szállitásokat kaptak. Befektetésekre a magyarországi 
itravök és uradalmak 4,455.723 K-t fordítottak és ennek 
ellenében 4,554.206 K t utaltak a leírási tartalékba. — 
A Láng L. gépgyár r.-t, 1914-ben 1,917.941 K (1913- 
bán 2,967 664) gyártási jövedelmet ért el a 3000 (3300) 
K  házbérbevételen és 40.812 (39 936) K áthozaton kí
vül. Kiadtak ebből kamatokra 194.115 (219.116) K-t, 
adóra 48.687 (48 096) K-t és egyéb költségekre
1,773.899 (2,275.066) K-t, leírásokra pedig 200.000 
(280.000) K-t fordítottak. A mérleg ezek szerint 247.385 
K veszteséggel zárul, mig az előző évben 146.311 K 
nyereséget mutatott ki.

A Ganz-féle villamossági részvénytársaság június 5-én 
délután tartotta évi rendes közgyűlését Asbóth Emil 
elnöklésével. A bemutatott igazgatósági jelentés szerint 
a  társaság tiszta nyeresége 222.826*29 K. A közgyűlés

a jelentést és a mérleget elfogadta, a felmentvényt 
mind az igazgatóságnak, mind a felügyelőbizottságnak 
megadta és hozzájárult az igazgatóság javaslatához, 
mely szerint osztalék kifizetésének mellőzésével csak 
a tisztviselők nyugdíjalapjára fordittassék belőle 15.000 
K, mig a fennmaradó 207.826*29 K-t, hozzávéve az 
előző év nyereségáthoz a tát, azaz 138.09263 K-t, össze
sen tehát 345.918.92 K az 1915. év üzleti eredmény 
számlájára vitessék át. Az igazgatóságba beválasztatott 
Klein Gyula, a Magyar Alt. Hitelbank igazgatója, be
választattak továbbá a felügyelő bizottságba az eddigi 
tagok, úgym int: Bún József, Ervin Kálmán, Sebexta 
Kolos, Szászy  Lajos és Verderber József. Végül elfo
gadta a közgyűlés az igazgatóság javaslatára a nyug- 
díjszabályzatok módosítását, melynek é telmében a 
harctéren megrokkant vagy elesett tisztviselők, illetőleg 
özvegyeik nyugdíjra való jogainak megállapításánál a 
különben megkövetelt 10 évi karencia mellőzendő.

A galíciai petróleumfinomitók. A Deutsche Erdöhl 
A.'G. érdekkörébe tartozó Premier Oil and Pipe Line 
Co. vállalatnak Kolomeától délre, Pecenyzimben nagy 
petróleumfiaomitója van. A Deutsche Erdöhl A.-G. évi 
jelentésében beszámol ennek a finomítónak a sorsáról 
is. A finomító március végéig volt orosz uralom alatt 
és ez idő alatt mindig üzemben volt. A gyártelep — 
mint velünk közlik — teljesen sértetlen és mióta az 
orosz uralom megszűnt Pecenyzimben, azóta fokozott 
üzemmel dolgozik.

A vas- és acéltermelés fejlődése. A mai gyáripari 
technika fejlődése jórészt a vasipar fejlődésével kap 
csolatos. Éppen ezért különös érdekességgel bir a kö
vetkező táblázat, amely a három fő vas- és acélter
melő állam vas- és acéltermelését az utolsó 25 évben 
tünteti fö l :

N é m e t o r s  z á g
13 v Nyersvas Nyersacél

1888-ban 4,337.421 t 1.293.574 t
1912 ben 18,852.571 t 17,301 998 t
Szaporodás t-ban 13,515.150 t 16,003.424 t
Szaporodás °/o-ban 311-59 1232 38

A n g o l o r s z á g
Év Nyersvas Nyersacél

1888-ban 8,129.047 t 7,774.670 t
1912 ben 9,031.350 t 6.904 883 t
Szaporodás t-ban 902.303 t 3.130 213 t
Szaporodás °,o-ban 1109 ' 82-92

Kszakamerikai Egyesült-
Államok

Év Nyersvas Nyersacél
1888-ban 6,595.735 t 2,933.260 t
1912-ben 30,202.771 t 31,751.323 t
Szaporodás í-ban 23,607.036 t 28.812.863 t
Szaporodás °/o bán 357-91 982-45

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

B U D A P E S T , L, B u d a fo k i-u t 13533 . h rsz .

♦

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok , okonitvezetékek, #
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Kimutatás. Alább folytatólag közöljük a magyar 
birodalom 1918. évi szén- és érctermelésére vonatkozó 
fontosabb adatokat bányakapitányságok szerint rész- 
letezve.
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A Magántisztviselők országos nyugdijegyesülete május 

hó 3Ü-án d. e. 11 órakor tartotta meg: Székács  Antal 
udvari tanácsos alelnok elnöklete mellett 21-ik rendes 
közgyűlését a Budapesti kereskedelmi és iparkamara 
termében. Elnök a megnyitójában megemlékezett arról, 
hogy a ránk szakadt háborúban azon hősök sorában, 
akik életüket a hazáért föláldozták, méltó számban 
láthatni képviselve a magántisztviselőket A Magán- 
tisztviselők országos nyugdijegyesülete egyébként 
áldozatkész hazaszeretetének a hadikölcsön jegyzésé* 
nél is bizonyitékát adta, másfél milliót jegyezvén az 
első kibocsátású és egy milliót jegyezvén a második 
kibocsátású, vagyis összesen két és fél milliót jegyez
vén a hadikölcsönből. Bár a háború számos vonatko
zásban nehezítette meg az egyesületnek is, mint csak
nem minden intézménynek továbbfejlődését, a Magán- 
tisztviselők országos nyugdijegyesülete képes volt 
vagyonát e válságos időkben is jelentékeoy összeggel, 
egy millióval ca. 12 millióra gyarapítani, ami az in 
tézmény életképességét és szilárd alapját igazolja. A 
közgyűlés az igazgatóságnak, továbbá a felügyelő
bizottságnak jelentéseit tudomásul vette s ezeknek a 
felmentvényt megadta, jegyzőkönyvi köszönetét sza
vazván az elnökségnek, az igazgatóságnak, a fel
ügyelőbizottságnak és a tisztikarnak önzetlenül buzgó 
és eredményes működéséért. Ezután választásokra 
került a sor. Megválasztották közfelkiáltással a régi 
kipróbált vezetőséget: Wickenburg  Márk gróf v. b.

t. t. elnöknek, Székács Antal udvari tanácsost, Freund  
István dr. és Révai Ödönt alelnököknek, továbbá 24- 
igazgatósági, T felügyelőbizottsági és 30 választmányi 
tagot. Végül a közgyűlés köszönetét szavazott a 
hazafias sajtónak állandó jóindulatú támogatásáért és 
a Budapesti kereskedelmi kamarának a közgyűlési te
rem átengedéseért.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Verlustsaldo der Nadrager Eisenindustrie-Gesellschaft.
Dem Verwaltungsrate der Nadrager Eisenindustrie- 
Gesellschaft wurde die Bilanz für das Jahr 1914 vor
gelegt, sie schliesst mit einem Verlustsaldo von 128 210 
Kronen. Im Vorjahre hat die Gesellschaft einen Ge
winn von 81.169 Kronen ausgewiesen. Schon im Jahre
1913 hatte die ausserordentliche, durch die allgemeine 
Krise hervorgerufene Einschränkung des Bedarfes an 
Bauartikeln, die erschwerte Absatzmöglichkeit und 
ausländischen Konkurrenz bewerbungen, denen bei 
hoben Materialpreisen mit weitgehenden Preisher
absetzungen begegnet werden musste, das Ergebnis
nachteilig beeinflusst, und im Jahre 1914 machten 
sich alle diese Momente in verschärftem Masse geltend.

Oie Grafische Maschinenfabrik-Aktiengesellschaft wird 
liquidiert. Das von 200.000 K auf 100.000 K abgestem
pelte Aktienkapital gilt für vollständig verloren und 
ergibt sich ausserdem noch ein Minussaldo von
35.916 K.

Kalibohrungen in Spanien haben bisher nur Stein
salz, aber kein Kali erbohrt. Zwei Bohrungen einer 
Schweizer Gesellschaft, von denen der Schweizer 
Sachverständige, Professor Schmidt, mit fast positiver 
Sicherheit den Fund von Kalisalzen vorausgesagt 
hatte, haben insbesondere, obgleich sie bereits mehrere 
hundert Meter Steinsalz durchteuften, irgendwelche 
Spur von Kalisalzen nicht nachgewiesen.

Oesterreichische Erdölproduktion. Wie bereits ge
meldet, sind alle unsere Petroleum gebiete wieder in 
unseren Händen und haben nicht allzusehr gelitten, 
so dass zirka 70.000 W aggons Erdöl sofort zur Ver
fügung stehen, und die meisten Schächte nach Reini
gung wieder in Förderung genommen werden können. 
Am meisten hat Gorlice gelitten, am wenigsten Bo- 
ryslaw. Es wird noch einige Zeit vergehen, bis mit 
dem Betriebe in grösserem Masse begonnen werden 
kann ; andererseits dürften auch Erdölzüge noch nicht, 
zur Verfügung stehen, so dass die Campagne diesmal, 
später bogiimén muss. Ob es heuer schon möglich 
sein wird, den ganzen Bedarf zu decken, ist sehr 
frag lich ; das Defizit werden wir aber wohl in Rn* 
mänien decken können, sonst sind uns alle Einfuhr-1 
wege zur Zeit gesperrt.

BÁNTAZEHEKAR0K
felszerelése, tekinteté
ben legalaposabb tájé
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hangszerek minősége, 
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felszerelések táblázata* 
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kir. udvari hangszer
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VII., Kákóczi-ut 60. sti. 
érdeklődőknek ingyen 
és bérmentve megküldi 
Ugyanott btay6«*«tt éa 
automobil jelző kürtökről éá 
jelző hangszerekről a külön
leges képes árjegyzék is 
megjelent, amelyet a cég 
szintén bórmentve kflidL


