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Magyar petróleum.
Már 1888-ban kimondotta Böckh János, a Föld
tani Intézet tulajdonképeni alapitója és első igazga
tója, hogy Magyarországon gazdag petróleumterüle
tek vannak, s mint praktikus geologus meg is jelölte
a kiaknázás leghelyesebb útjait és módjait. A bürok
ratizmus azonban, amelynek mi Ausztriától csak a
rosszabb oldalait vettük át, teljesen csírájában ölte
meg ennek a kiváló tudósnak s gyakorlati közgaz
dásznak nagyszerű terveit, megcsinálta a petróleum
kutatást, de oly módon, hogy nem volt köszönet
benne. Az államnak csak nagy áldozatába kerültek,
de az egész akció nem volt egyéb, mint alkalmas
eszköz az állam kiszivattyuzására. A bőségesen osz
tott szubvenciókat igénybevették a kutatók, de tulaj
donképen a galíciai bányák érdekében dolgoztak,
keresztülütötték a petróleum-vezető kavicszónákat,
vagy végeztek tessék-lássék fúrásokat, az eredmény:
nulla.
Most egy másik Böckh dolgozik petróleumban.
Amannak a fia. Engedték, hogy a saját lábára álljon,
hát
megszületett a magyar petróleum. Állami
regieben, az ő felügyelete alatt végeztek fúrásokat,
amelynek célja tényleg az volt, hogy ne csak fúr
janak a fúrás miatt, hanem, hogy meg is találják a
petróleumot. S meg is találták!
A nyitramegyei Egbellen felfakadt nehéz faj
súlyú földolaj, amely tudvalévőén a legkitűnőbb kenő
anyag, ma mázsánkint mindössze 35 koronáért cserél
gazdát, bár tudvalevő, hogy éppen ennek az ásvány
olaj fajtának az árát verte fel sokszorosan a speku
láció. Az állam haszna igy a naponta 3 — 10 waggon
termelőképességü kutak után igen szerénynek mond
ható. A kutató telepen a minap fogtak hozzá a
tizenegyedik olajkút szereléséhez. Jelenleg tiz kutnál
folyik a munka. Olajat most is, mint azelőtt, három
kút szolgáltat, 210 és 120 méter között váltakozó
mélységből. A legelőször feltárt kutnál jelenleg szi
vattyúzással hozzák felszinre az olajat, a másik ket
tőnél pedig úgynevezett kanalázással. A szükséges
fűtőanyagot a földgáz szolgáltatja, két gázkutnál.
Mind a kettő körülbelül 75 méter mély s naponta
összesen 20.000 köbméter földgázt szolgáltatnak,
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ami jóval több, mint amennyire a telepnek szüksége
van. A telepen jelenleg 200 munkás dolgozik, 3 mér
nök és 1 művezető vezetésével. A napokban várják
egy csapat orosz hadifogoly érkezését az üzem körüli
munkához.
A példa ragadós. Azzal a kitűnő eredménnyel
kapcsolatban, amelyet a magyar pénzügyminisztérium
ért el petróleum-kutatással a nyitramegyei Egbellen,
arra birta az osztrák kormányt, hogy a magyar
petróleum-kutatóktól 10—12 kilométerre szintén ku
tasson petróleum után. A fúró kísérlet már folya
matban is van Landshut és Hohenau mellett, de
aligha fog megfelelni a várakozásnak. A nyugati
magyar földgáz- és petróleumterület ugyanis az
eddigi geologiai felvételek szerint magyar területen
helyezkedett el 70—80 kilométer hosszúságban és
nem terjed túl a határon.
Arról egyelőre persze még nem lehet szó, hogy
magyar petróleummal láthassuk el az ország szükség
letét, még kevésbé arról, hogy olyan kiviteli és oly
gazdasági erőforrás váljék belőle, mint Romániában
vagy Galíciában. Debuisset priden!
A kezdet
azonban megvan s ma már el van érve annyi, hogy
a Máv. rengeteg olajszükségleténél (mert az egbelli
petróleumból elsőrendű finom olajok készülnek) már
erősen számbajő és árszabályozó hatással működik
a magyar petróleum. A hadvezetőség figyelme szintén
ráterelődött a pénzügyminisztérium olajkutatására.
Kétszeresen sajnos volt a magyar petróleum hiánya
a mostani háboru idején, amikor Galícia petróleum
forrásai elvesztek volt számunkra. Persze a vissza
foglalás után még mindig nincs szanálva a központi
hatalmakra bekövetkezett petróleum mizéria.
Az osztrák kormány kiküldöttei már befejezték
tanulmányutjukat a galíciai petróleum vidékén. Tekin
tettel ennek az iparágnak nagy fontosságára, katonai
vezetés és felügyelet alatt egységesen fog folyni a
munka a petróleum telepeken. Összesen 47.000 cisz
terna nyersolaj maradt meg az oroszokmegszállta
petróleumrevierben. A drohobytzi állami finomítóban
351 ciszterna petróleum volt elraktározva. Nagyobb
készleteket találtak még az Ausztria és a Galícia
telepein. Viszont három legnagyobb német petróleum
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vállalat arra kötelezte magát, hogy magánosoknak
szeptember elsejéig nem árusít petróleumot, hanem
csakis a kormánynak adja el készleteit. Ennek az
elhatározásnak az a legfőbb célja, hogy kíméljék a
meglevő petróleum készleteket. Az akciót a német
kormány kezdeményezte.
A petróleumnak julius 15-én életbelépő maxi
mális ára a nagykereskedelemben 100 kilogramonként
30 márkánál több nem lehet, a detailforgalomban
meg literenkint 32 pfeniget nem haladhatja túl.
Házhoz szállítva a legnagyobb ár 34 pfeniget tehet
ki, hitelügyletnél az eladó két percent kamatot szá
míthat fel.
Mindezekből az a tanulság, hogy erőteljes, jól
dotált petróleumakció a magyar pénzügyi kormány
részéről helyes akció volt és még bölcsebben teszi,
ha ezt az akciót tizszerezett erővel folytatja az
ország érdekében.
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Személyi hír. Lapunk főszerkesztője, dr. Bischitz
Béla, akinek egészségi állapota még mindig nem
állott helyre, a nyár hátralevő részét balatonlellei
villájában fogja tölteni.
Hőseink. E lesett: Fischhoff Lajos, a Nyugatm a
gyarországi Kőszénbánya r.-t. tisztviselője julius 19-én
Lem berg mellett vívott harcokban, grámitlovéstől ta
lálva hősi halált halt.
Megsebesültek F énykövi József, főiskolai vas
kohó mérnökhallgató, tartalékos hadapród, Zduth Má
tyás, a Szabadalmazott Osztrák-M agyar Állam vasút
Társaság bányamérnöke, arcán könnyebb löschet ka
pott és idegráz kódtatást szenvedett.
Kitüntetésben részosültek :
F énykövi József.
Heutschy Kálmán bányamérnök, aki a háború olajén
mint a 4-ik árkászzászlóalj tartalékos tiszthelyettoso
vonult be, az első- és másodosztályú vitézségi érem
mel tüntet! ék ki. F á k ász Józsefet, a vajdahunyadi
állami vasgyár művezetőjét, a 3-ik ágy üst üzérezred
egészségügyi osztályának vezetőjét a hadiékitmenyes
vöroskeresztéronnnol és az ezüst vitézségi éremmol
tüntették ki.
Fogságba k e rü lt: Tóth. Ede, a Szab. OsztrákM agyar Államva sut-Társaság bányamérnöke.
Kinevezések. A Selmecbányái m. kir. bánya
igazgatóság, a kerületéhez tartozó müveknél alkal
mazott altisztek létszámában, Hrntsár Sándor, id.
Riedl Ferenc és Chlodny Benő intézőket műveze
tőkké, Griinzweig Vilmos altisztet és Város Lajos
gépkezelőt intézőkké, Riedl Béla és Moczik Ferenc
segédaltiszteket altisztekké, Hillay Gábor, Jakubinyi
Sándor, Marosi Lajos és Wlodika Miklós végzett
bányásziskolai tanulókat pedig segédaltisztekké ne
vezte ki.
Áthelyezés. A pénzügyminiszter Gerő Gyula m.
kir. bányamérnököt, felsőbányái bányaiskolai tanárt, a
hodrusbányai bányahivatalhoz helyezte át.
Esküvő. Szegő József m. kir. bányamérnök julius
21-én tartotta meg Selmecbányán esküvőjét W elwérd
Valival, W ehvárd Jakab igazgató leányával.
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Szállítás. Bányaterm ékek. A cs. kir. hadügym i
nisztérium julius 15-én, 2837. sz. alatt kelt hirdetmé
nye szerint a következő anyagokra irt ki pályázatot:
Bánya- és kohóterm ékek. Daraszón (kovácsszén)
és kőszén. A termelési hely (bánya) és a hőfejlesztőképesség megjelölendő az ajánlatban.
Különféle méretű lapos vas, 34 mm.-es nagyszögvas és 32 mm.-es gömbvas, a legjobb minőségben,
vagyis finom szemcséjü, szívós szövedék ü, hegeszthető
(nem vörös törésü) anyagból, a rendos hosszúságban.
Alapár mint átlagár métermázsánként.
Vas-, acél- és fémáruk. Rőzsekötegekhez való
kötőláoc.
Csákány nyéllel.
9
kg.-os sulyok vasból, fanyéllel és kavicszuzó
sulyoknyéllel.
Lapátok nyéllel.
80 kg.-os üllők roáhogesztett, edzett és csiszolt
öntöttacél vagy kovácsoltacél felső kéreggoi.
1'6 kg.-os kovácskalapácsok és kézi kalapácsok,
kg.-os kerosztvágó pörolyoK.
Fúrók, cs avar menet vágó-fúrók és 4, 13, 2Ü, 26, 27
milliméteres csigafúrók nyéllel.
Kézi balta, nyéllol.
Földdöngölősulyok, fanyéllel.
Félkéz kai apacs, nyéllel.
8-6 kg.-os és 17 kg.-os kecskoláb.
Különféle reszelők, nyéllel.
Rendes nagyságú és könnyebb állványkapocs.
Ácskapocs 73 cm.-os, összerakható kézífiirész, 24
cm.-es harapófogók, 55 cm.-es bádog fogók, 15 és 20
cm. es laposfogók, 20, 40, 50 cm.-es kézi fogók és 50
cm.-es bélyegző fogók.
Taligák vasból, 60 és 75 liter űrtartalommal, buk
tató kenővel nélkül.
Hatszögletü csavaranyák V«, 3A angol hüvely mé
retben.
75 mm. es doszkaszegek, 80 mm. es lafettalemezekhez való szegek, 80—300 mm.-es boritószegek»
Különféle naeyságu drót szegek.
99. mintájú pata ráspolyok.
Kettős francia csavar kulcsok.
Univerzális lópatkó-csavarkulcs és 14. mintájú
patkó- csavarkulcs.
99-es kengyel.
80-as mintájú szorító *abiya és rudzablva kamóval ós állazó lánccal; megtört zablyák állazó lánc nél
kül, megtört zablyák -kamóval és ál laz ólánccal.
Patkószegek.
98. m intájú kötőfékláncok.
Sarkos és félgömbölyii szemkapocs csapszeggel és
hiivollyel, zablyákhoz.
Bekapcsoló és ellenző szó inkap csők szügy hámhoz.
Peckes csikózablya.
72. mintájú bádog kézi lámpás.
88. mintájú vas féksaru.
Különféle patkósarkok acélból.
Itatóvedrek bádogból.
Zablyaellenző gyűrűk.
Az ajánlatok ezen hirdelmény számára való h ivat
kozással, postán „Zentralovidenc für Armoelieferuugeii
des Kriegs Ministeriums Wien, I. Schottenring" címmel
küldendők be. Felvilágosítások írásban kérhetők.
Állami kedvezmények. A kereskedelem ügyi m inisz
ter a pénzügyminiszter hozzájárulásával az 1907. évi
III. törvénycikkben meghatározott állami kedvezménye
ket a .,Szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttársaság m ag yar bányái, hutái cs uradalmai" bejegy
zett cégnek a koksz-kemencék gázaiból ammóniát és
nyerskátrányt elvonó és ammóniát feldolgozó resicai
és aninai ipartelepei részére, a resicai ipartelepnél az
1908. évi augusztus hó 1-től, az aninai ipartelepnél
pedig az 1910. évi március hó 1-től, mint az ipar
telepek üzembehelyezési napjától kezdődőleg 15 évre
engedélyezte.
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Közgyűlések. Egyesült Villamossági

A 11 A N V A
\s Gépgyár

ívé. julius 24-én tartotta meg 8. rendes közgyűlését —
Pöbsin&i Rézmüvek r . t . augusztus 4-én tartja meg
Magyar Általános Hitelbank helyiségében III.
idcs
'közgyűlését a következő napirenddal 1. Az igazga
tóság jelentése az 1914. harmadik üzletévről. 2. Az igaz
gatóság 1914. évi számadásai. 3. A felügyelő-bizottság
jelentése az igazgatóság által beterjesztett 1914. é \ ‘
számadás, illetve mérleg s a nyereség- és ’--szíes?gszámla megvizsgálásáról. 4. Az 1—3. pont alatt em itett
jelentések, és számadások feletti határozathozatal,
mérleg megállapítása, valamint határozathozatal az
igazgatóság és felügy elő- bizottság részére az 1914. évre
adandó felmentvény tárgyában. 5. Választás az igaz
gatóságba . 6. A felügyelő-bizottság tagjainak meg
választása és járandóságaik mogállapitása
1915.
évre. 7. Esetleges indítványok.
Érdi Gőztég-ia- cs

Agyagárugyár r - t. julius 26 án tartja meg IV rendes
közgyűlését. — Walla Jó zse f Ccmcntárugyár r.-t.
julius 19-én tartotta meg VII. rendes közgyűlését.

Katona Béla. Az Újság oi.mil politikai napilap
Katona Bélát hivta meg közgazdaság rovatának ve
zetésére. Katona Béla nem az
ember, aki be kel*
lene mutatni. A Festi Hírlap közgazdasági rovatve’
tője volt, több jeles e szakba vágó
szerzője,
kinek uj évi jelentései ma-holnap forrásm unkák lesz
nek. Egyéni kiválóságát jellemzi szeretetreméltó egyé
nisége és ritka becsülete sségo. Bizonyosra vesszük,
hogy Az Újság közgazdasági rovatát, amelyet Bakonyi
Miksa magas szinvonalon szerkesztett volt, Katona
Béla tolla s ritka szorgalma a csúcspontra fogja emelni.
A kissárm ási fö ld gázforrások ról alapos isii
irt Przyhovski M, bányafelügyelő a Petróleum cimü
berlini szakfolyóiratban. A tanulm ány az összes eddigi
fúrások eredményeit számszorüen igen alaposan vilá
gítja meg. A tanulmány nem az első, amely újabban
földgázkincsünkről a német szaksajtóban megjelenik
és mindenesetre örvendetes bizonysága annak az ér
deklődésnek, an-oly gazdasági fejlődésünk "ánt leg
újabban Németországban általában mutatkozi
Cégjegyzési hírek. Az oszír.-magyar I. á lt tiszivisclö-cgylct bánya és ordészeti tiszti takarék- és clőlegtársillata, szövetkezőt korlátolt felelősséggel Májthényi Géza igazgatósági tagját bejegyeztette.
Putnoki épitó anyagi pár r.-t. dr. l^nrkas Gyula cég
vezetőnek ebbeli minőségének m egszűnését bejegyez
tette.

M érlegek.
Bili?
■zónbÁnyi és villamossági
r. t 1914. évi vesztei«"'
53.972 K. A ’^szvőnytőko
1 200 000 K.
A Va a.
Co. nyereségo 522. 623 K.
— A fiihars z il dgv i olajipar r.-t. nyeresége 559.753 K,
2 millió K részvénytőke mellett,
A kissé hősi gránit:
kőbányák r.-t, nyeresége 20.797 K, 1 millió K
vény tőke mellett.
A Magy*
Siemens-Sehuekcrtmüvek villamossági r.- 1914 ben az 54.119 K (1913-ban
44.060 K) áthozaton kivid 2,904.595 (2,968.952) K bruttó
nyereséget ért el. A tiszta nyereség ezek szerint
98.237 K, az clőr
392.GG7 K val szemben.
A Magyar acclárug} ár
1914-ben a 0720 K áthozattal együtt 371.048 K nyers hasznot őrt el. Az
osztalék részvény .nkint 24 K = 12°/ mint az
évben.
V asíerm elés Am erikában I9Í5. év m ájus havában. Az
amerikai vas tor mólé'’ az előző hónap 2,110.494 tonna
jával és az 1914 év május havi 2,093.000 tonna, tor
melésével szemben. 1915. év május hónapban 2.263.0UO
tonna volt. A napi termelés m ennyisége 74000 (70.5
vonatkoz'* ..ai 05 000) tonna. Czembi-n 205 nagy vas
olvasztó ilott. A Piltsburg kerületben ugy a rendelé
sek is megszaporodtak, mint
müvek foglalkoztatása
is jelentékeny módon élénkült.
K ényszer-kartelek a német szénbányászatban. \ némo.
szövotségísnáes űibus 12delctot bocsátott ki,
amely az 914 augusztus
my alakján felha
talmazza
áliai
kormányait* hogy
ogt
szén v id ékek s z én bá n
k t ul ajd on osai t ezek bel e egy c
zése nélkül
kar telek
egyesítsék. Ezen karielek
lesznek hivatva
illető vidék bányászati termék dnek
ki ak n áz ás ár ól
a z ok o1a d ás á r ó 1 go n d o sl<o d n i.
ou
rendelkezés folytáíi
Tszer kar tolok be egyes itett
bányatulajdonosoknak *zentul nem lesz szabad kezük
bányatermékeik kiaknázásában és értékosité.
hanom az
célra kirendelt állami közegek ellenőrzése
mellett kötelese
■’^ukai alárendelni a rendeletben
foglalt korlátozásokul
Ezé között a legfontosabbak
azok; amelyek
bányatulajdonost kötelezik, hogy
termelését,
céljából a artelnek engedjo
A rendelet
államnak ellenőrzési jogot és befolyj
biztosit főleg az á ”me^állapításra nézve. Ezen ellen ő
gyakorolhatása
az állam képviselője tan( :skozási joggal részt
a kartel ülésein és óvást e inéizat dien, moly ezen rendeletbe
hét mindé olya:
vagy köz ér d ek b e
Ezen rendelet hatálya
terjed ki azon szó);
id ékokro, amely ekben
termelésnek legalább
* ü-a ünkéntos elhatározás alap
kényszert az illető központi
ján
*5riilt kai telió,

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

BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus
v ö rö s ré z h u z a lo k , okonitvezetékek,
szerelvények stb.
(1066 24)
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hatóságok tehát csak azokon a vidékeken alkalmazhat
ják, ahol a termelők önkéntes egyt sülésre nézve meg
egyezni nem tudnak és ahol a termelésnek több mint
3°/o-a az illető szénbányavidék karteljén kivül áll.
Német kikötök tengerentúli kiviteli forgaima 1915. év
első felében. Hamburg kivitele az é^zak-amerikai
Egyesült-Államokba 1915. év első fölében dollár ér
tékben következőkép oszlott meo’ : Nyers anyagok
192 689 (1914-b^n 6,937.962, 1913 bán 5 738.441).
Gyártmányok 679.563 (4,733.968, illetve 4,143.559).
Élelmiszerek 61.527 (1,372.664, illetve 1/202.999). Ve
gyes cikkek 139.328 (719.122, illetne 1,294.758). Az
üsszos kivitel az Egyesi üt Államokba 1,073.107
(13,763.716, illetve 12,379 757). A Filippinákra expor
tált áruk összes értéke 04.097 dollárt tett (880.021,
illetve 879.586), Porto Pucoba az összes kivitel 6.334
dollárt tett (83.007, illetve 79.592). Hawaiiba a folyó
év első felében nem történtek szállítások (63.159,
illetve 22.783).
Lübeck exportja az Egyesült-Államokba 8619 dol
lárral szerepel (194-395, illetve 214 497). Kiel kivitele
az Egyesült-Államokba 1090 dollárt tett (9687: illetve
5916). Az említett kikötők összes forgalma 1,153 257
dollárra emelkedett (14,994.585, illetve 13,582.450).
Lübeckből és Kidből a Filippinákra, Porto-Rícoba
és a Hawaii szigetekre nein történtek szállítások.
Az Arad-hegyaljai motoros vasút r,-t. julius 27 én
tartandó VIII. közgyűlésén fog határozni a társaság
további fennállására nézve. A társaság va gyónsz aul
áján a vasútépítés 3,398.200 koronával, ellenben a
villamosítás költsége teljes 6,254.000 koronát emésztott
fel. A vasút bevételéből 19,99S.503 korona vagyonösszeget kellett kamatoztatni. Ezzel nem tudtak megbirkózni s 1913-ban és 1914-ben (830,394 + 707.315
korona), összesen 1,537.754 korona volt a veszteség.
A vállalat teherlapján a hitelezők 7,402.256 koronával,
az elfogadványok 8,626.743 koronával, a különféle
passzívák 147.010 koronával szerepelnek. A vasút
sorsa m ár az illetékeseket is élénken foglalkoztatja.
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INDUSTRIE UNO VOLKSWIRTSCHAFT.
Vom amerikanischen Eisenmarkt. Der Pittsburger
Roheisenmarkt ist fest, da bedeutende Verkäfe von
Bessemer zu 14, von basischem Eisen zu 13 Dollar
erfolgt sind und grosse Exportaufträge auf dem Markt
waren. Die Tätigkeit der Stahlwerke nimmt infolga der
starken auswärtigen Nachfrage und der unausgeführ
ten Aufträge zu. Mann erwartet eine weitere Zunahme
für die nächsten Monate, die sonst die ruhigsten sind,
so dass die Aussichten für den Rest des Jahres aus
gezeichnet erscheinen.
Deutsche Petroleum-industrie. Die Ersparnisse aus
der letzten Kampagne und ziemlich flotte Zufuhren,
besonders aus Rumänien, später vielleicht auch aus
Galicien, lassen ein Petroleummangel auf den W inter
1915—16 kaum voraussetzen, umso mehr als der V er
brauch, besonders für Beleuchtungszwecke, tunlichst
eingeschränkt wird. Dazu werden Höchtnpreise festgelogt, da sich Preistreiberei gezeigt hat. Dass man
grosse Anstrengungen macht, die deutschen Oelfelder
möglichst intensiv auszubeuten, liegt auf dar Hand,
leider sind diese Oelmengen nicht beträchtlich. — In
verschiedenen Zuschriften wird auf das Vorhanden
sein der mächtigen Bitumenlager bei Reutlingen auf
merksam ge-nacht, die eine Industrie wie die „Schot
tische“ schaffen Hesse. Es fragt sich nur, ob der Ge
halt an Kohlenwasserstoffe so hoch ist, um oin Rendo-

1915 julius 25. (30. szám.)

ment auch nach dom Krieg zu ermöglichen. — In
Wietze bei Celle wird ileissig gebohrt, die Arbeiten
denen sich bis nach Banetze immer weiter aus. In
Jew ersen wuchs dio Zahl der Bohrtürme. An der Hornbostler Brücke wurden 2wei gute Brunnen fertiggestellt.
Ungarische Mineralöl-Raffinerie A.-G. Die unter dem
Vorsitze des Magnatenhausmitgliedes Adolf v. Ullmann
angehaltene ordentliche Generalversammlung der Mine
ralöl-Raffinerie A.-G. genehmigte die Bilanz pro 1914
— 15, weichc einschliesslich des vorjährigen Gewinn
vortrages von 773.733 Kronen mit einem Reingewinn
von 3,019.905 Kronen abschliesst. Dio Generalversamm
lung beschloss die Auszahlung einer zehnprozentigen
Dividende und den Ü bertrag von 1,099.293 Kronen auf
neue Rechnung.
Russische Kohlengewinnung. Die Steinkohlengewin
nung im Donezer Kohlenge bi et hat im April eine er
hebliche Steigerung erfahren : sie betrug 115 MiiL Pud
gegen 88 Mill. Pud im März. Dazu kommen 25 Mill.
Pud Anthrazit gegen 10 Mill. Pud im März. Io den
ersten 4 'Jahresm onaten betrug die Gewinnung hier
nach 521.16 Mill. Pud W enn sie auch für das erste.
Jahrcsdrittel gegen die Gewinnung während der gleiohea
Zeit des Vohrjahros, die sich auf 611.56 MiU. Pud
lief, bedeutend zurücksteht, so muss doch feslgesteilt
werden, dass der B e tie b in den Donezer Gruben ent
schieden aufs teigen de Tendenz zeigt. Es wurden dort
in April 180.000 Arbeiter gegen 150.000 im Marz b e
schäftigt, eine Zahl, die der des vorjährigen April
gleichkommt. Die starke Erhöhung um 30,000 Arbeiter
während eines Monats lässt den "Schluss zu, dass die
Kohlengesellschaften von der Erlaubnis der Regierung
gelbe Arbeiter heran zuziohen, Gebrauch gemacht
haben.
Frankmann Olof Nilsson igazgató, máriebergi lakos
36672. számú
„Gép répa és hasonló gyökérnövónyek, különösen cukor
répa fejének levágására“ cimü és
53855. számú
„Berendezés répafejlevágó- és hasonló gépeknél a levá
gott levelek felszedésére és gyűjtésére“
cimü m agyar szabadalmak tulajdonosa szabadalmai
nak gyakorlatbavétele céljából belföldi gyárosokkal
összeköttetést keres, esetleg szabadalmait ^ eladja
vagy gyártási engedélyt ad. — Bővebb fel világositársai szolgál
Kalmár J. szabadalmi ügyvivő iroda Budapest, VII.,
Rákóczi-ut 44.
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felszerelése tekintetében legalaposabb tájékozást nynj t úgy a
hangszerek minőségű,
m int m ennyiségére vonatkozólag a „Zenekari
felszerclesek táblázata|V
cimli irodalmi munka,
m elyet a szerkesztője
és kiadója: Sternberg
Ármin és Testvére cs. és
^ir. udvari hangszergyáros cég Budapest,
^
Rákóczi-ut6Q. sz.
érdeklődőknek ingyen
és bérmentvemegküldi.
Ugyanott bányászati és
automobil j e l z ő kürtökről és
jelző hangszerekről a kiílönleges képes árjegyzék is
megjelent, amelyet a oég
szintén bérmentve ktlldi.

