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A bányászat fontossága.
Irta B á n y a i  B é la .

Valamely állam gazdaságának alapját annak ipari 
fejlettsége képezi. Ahol csak körültekintünk a világ
történelemben, az agrikulturális műveltségnek leg
magasabb foka sem produkál igazi hatalmas nem
zeti vagyonokat. Az ipari fejlettségnek azonban alapja 
majdnem mindig és mindenütt: a bányászat. Nézzük 
csak a kis Belgiumot, amelyet a most dúló háboru 
oly szembeötlő módon tett aktuálissá. Legfeljebb 
10-ed része Magyarország területének s hány helyen 
a belga töke alapított nálunk vállalatokat, mig mi 
ott még csak gondolatban sem. Belgium a 7. helyen 
áll abban a sorban, amelyben (a föld összes országai 
tekintetben vcve) a bányászatnak a világgazdaság
ban elfoglalt pénzértékét sorakoztatjuk. Mi e sorban 
Ausztriával együtt szorosan Belgium után követke
zünk. Ausztriával együtt területre 20 szorosan muljuk 
felül Belgiumot s Belgium mégis megelőz minket 
bányászati termékek termelésében s nyilvánvaló, hogy 
megelőz bennünket gazdagságban is.

Ha a világ egy esztendeig bányatermékeinek 
pénzbeli egyenértékét évi 35 milliárd koronában 
vesszük fel, ebben mi csak a 8 . helyet foglaljuk el. 
Előttünk van még Dcl-Afrika is, de sőt Oroszország 
is, ami érthető e birodalomnak hozzánk képes hason- 
lithatatlan terjedelméhez, persze előttünk az Egyesült- 
Államok, Nagy-Britannia és Franciaország is. A tel
jesség kedvéért meg kell említenünk, hogy a kerámiai, 
az üveg, a cement iparok nyersterményei, valamint 
$z építési anyagok, mint a gránitok, dioritok, syeni- 
tek, a különböző márványok, vagy gypsz s más 
olyan anyagok, meiyek műtrágya céljára aknáztatnak 
ki és az ásványvizek a fenti 35 miílárdban nem 
foglaltatnak. Megoszlik pedig a termelés a következő 
bányatermékek közt:

körülbelül 15 milliárd korona.
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Anélkül, hogy Belgiumnak közgazdasági viszo
nyaival bővebben foglalkozni óhajtanánk, — megteszi 
ezt a német ottani katonai.kormányzóság a legteljesebb 
közgazdasági alapon —  csak érintve említjük, hogy 
Antwerpen kikötőjén keresztül valami hihetetlenül 
impozáns mértékben bonyolódott le egy iparilag, a 
maximumig fejlődött apró kis ország gazdasági vér
keringése A „Chilesalpeter“-től kezdve a Francia- 
országból behozott Bauxitig, az antwerpeni gyémánt
csiszolókhoz hordott délafrikai gyémántokig, vitte, 
hordta a helyben termelt szenet, vasat, pátokat az 
iparral karöltve fejlett nagyszabású belga kereskede
lem. Nem kormányakciók szülték a belga ipar és a 
belga bányászatot. Hiszen Belgium nem is volt önálló 
állam, azaz hogy állam se volt és ipara hihetetlen 
lendületet vett, Nemcsak az alkalom s lehetőség, hogy 
egy anyag meg legyen, kell az ipari fejlődéshez. 
Hisz akkor Oroszországnak még az Egyesíilt-Államo- 
kat is tán meghaladó iparának kellene lenni. A nép 
élelmessége és rátermettsége az, amely az ipart szüli, 
amely megtermékenyíti a föld méhét zsongó munkás- 
hadakkal cs emeli a kohókat. Amiként Kalotaszegen, 
vagy Mezőkövesden a földből természetszerűleg, eről
tetés nélkül látszott kisarjadni a csodás és hangula
tos magyar népéletre valló varrottas s néphimzés, 
vagy Csehország felső részeiben paraszti kézben a 
legszebb miihimzés és épp igy a svájci Appenzell- 
ben, amint a bruxellesi csipkét nem állami ösztökélés 
tette a világ legfinomabb csipkéjévé, azonképpen a 
vasipart, vagy a szénipart, amely minden iparágaknak 
az atyja, nem lesz lehetséges soha állami szubvencióból 
és gyámkodásból megteremteni.

Belgiumot a bányászat tette gazdaggá. Ez adott 
a világgazdaságban pozíciót e csöpp államnak, el-
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sőbbet, mint amilyen a mi kettős monarchiánké. 
Ezredéves tanulság, hogy mezőgazdaságunk minden 
megbecsülése mellett is szegény ország maradtunk. 
A bányászati kincsek felé kell fordulnia a magyar nép 
figyelmének, ha szerephez akar jutni a nagy világ- 
versenyében. Bányászat az, amely egy népet gazdaggá 
tehet. Ha a mi acélos alföldi búzánkhoz a gömöri 
és erdélyi érchegységek érckincse járul, ha barna
szeneinket, földgázunkat használjuk, hogy pénzünk 
ne szivárogjon ki a külföldre, halálos bizonyossággal 
kialakul Európa kellős közepén egy másik Belgium, 
amelynek centrális fekvése tengereknél biztosabban 
szolgáltatja a fogyasztó piacokat. A népek világ- 
versenyében nem a területbeni nagyság teszi a fon
tosságot. A mi 324.000 km2 kiterjedésünk a három 
egyesült britt királyságénál (315.000 km-) is nagyobb, 
hanem hiányzik a nép rátermettsége a bányászatra. 
A világ legfejlettebb szénipara az angolé. Az uj nem
zedékbe bele kell nevelni a bányászat enormis fon
tossága tudatát egy nép életében.

Uj kor kapuit kell feltárnunk ennek a tehetséges, 
mindenre alkalmas magyar népnek s ezt az uj kort 
az ipari, a bányaipari fejlődésnek kell megnyitnia, 
amely irányuljon egyelőre kincseink kivitelére, mig 
e réven a megfelelő tőkék felhalmozódhatnak itthon, 
hogy az anya (Magyarország) természetes emlőjén 
erősödve, önönmagából alakuljon ki a magyar 
nagyipar.

5* HAZAI HÍREK.
Hőseink- Vattay Nándor főmérnök, népfelkelő 

főhadnagy, a harctéren szerzett betegségében julius 
16án , 39 éves korában Budapesten meghalt — Ki
tüntetésben részesült: Fafcász Józsefet, a vajdahunyadi 
állami vasgyár művezetőjét, a 3-ik ágyús tüzérezred 
egészségügyi osztályának vezetőjét, a király a hadi 
ckitményes Vöröskereszt-éremmel és az ezüst vitéz- 
ségi éremmel tüntette ki. — Szolgálat alól felmentve: 
ifj. Schmidt Lajos m. kir. főmérnök, aki 1914 julius 
28-tól, 1915. junius végéig katonai szolgálatot tel
jesített, 1914 november 1-től, mint főhadnagy a harc
téren működött és a Kárpátok galíciai nyúlványain, 
a téli hadjárat következtében megbetegedett, legutóbb 
mint szénbányászt hazabocsájtották.

Szállítás. Kőszén, pirszén . A beregszászi kir. tör
vényszék, járásbíróság helyiségeinek fűtésére az 1916. 
évi január hó 30-ig terjedő időre szükséges tüzelő
anyag szállítására irt ki versenytárgyalást.

A törvényszék részére 453 q m&gyar koszén és 
180 q pirszén,

a járásbíróság részére 70 q magyar kőszén.
Az ajánlatok lepecsételve a következő címre kül

dendő augusztus 22 ig :
^Ajánlat a beregszászi kir. törvényszék, járás

bíróság tüzelőanyagára“.
Ajánlattevők tartoznak az ajáulati összegük után 

5%-nak megfelelő bánatpénzt készpénzben vagy óva- 
dékkepes értékpapírokban — jelen hirdetmény számára 
hivatkozással — valamoly kir. állampénztárnál vagy 
adóhivatalnál igazságügyi letétbe helyezni és az eredeti 
letéti nyugtát ajánlatukhoz csatolni.

Cégjegyzési hírek. Sabária vasárugyár r é szvén y 
társaságnak  felszámolás folytán való megszűnése be
jegyeztetett. — Késmárki gyártelep részvénytársaság, 
az igazgatóságnak bejelentése alapján a lemondott 
dr. Rosenberg Teofil igazgatósági tagjának ebbéli m i
nőségének és cégjegyzési jogosultságának megsíftöé- 
sét bejegyeztette. — Angol-magyar cukoripar r^£* 
Miklós Samu társasági tagtárs elődjénok a per proGUfi, 
toldattal való alapszabályszerü cégjegyzési jogosultság 
gát bejegyeztette. — Transsylvánia általános kö le s t  
nős biztositó hank , mint szöv. k. f. dr. Bruckner 
Vilmos, Manegutin Miklós, Konnertli József és Bár- 
d >sy G-yula igazgatósági tagok és Sigerus  Emil cég* 
vezotő eb beli minősége megszűnt és az 1(J15. évi má
jus hó 9-ik napján tartott rendes közgyűlést? i Visti 
Sándor Miklós, Togan Miklós, dr. Orendy Gyula és 
Capesius Alfréd igazgatósági tagoknak megválasztattak.

Közgazdasági bank és váltóüzlet r.-t. főtelep 
Debrecen, Falk  Lajos és dr. Tüdős Kálmán igazgató- 
sági tagjuknak ebboli minőségüknek és cégjegyzési 
jogosultságuknak megszűnését bejegyeztette.

A vaskartel köréből. A vitkovici vasművek veze
tősége elhatározta, hogy a társaság kereskedelmi 
székhelyét Vitkovicból Becsbe helyezi át. A technikai 
vezetőség Vitkovicban marad. A tásaság bécsi iro
dáját Schuster dr. vezérigazgató fogja vezetni.

Határozat. Minthogy Igló r. t. város határában 
Kno li zuzómii vidéken 1890. évi novenuer hó 22-én 
1709. szám alatt adományozott s az iglói adományo
zási könyv VII. kötet 136. lapján az elhalt Harmatty  
Mátyás volt dobéin ai lakos tulajdonaként nyilvántartott 
„Mátyás“ védnovü külmértéket a volt tulajdonosoknak 
az iglói kir. bányakapitányság előtt ismeretlen örökösei 
ált. bányatörvény 174. §-a ellenére évek óta űzőmben 
nem tartják s a kir. bányakapitányság f. évi március 
hó 18-án 146. szám alatt kelt azon felhívásának, hogy
a, bányamű tulajdonjogi viszonyát rendezzék és a kiil 
mértéket művelésbe vegyék, a kitűzött batáridő alatt 
eleget nem tettek, azért a kir. bányakapitányság tőlük 
a bányajogositmányt az ált. bányatörvény 243. és 244 
§-ai alapján elvonta és ezen határozat jogerőre emel
kedése után az ált. bányatörvény 14. fejezete értelmé
ben fog eljárni.

A Coburg bánya- és kohómüvek r.-t. uj vasgyára.
Corburg herceg gömörmegyei vasbányáinak kiter
melésére a Hazai Bank még két évvel ezelőtt uj 
részvénytársaságot alapított 6 5 millió korona alap
tőkével a bányákban már hosszabb ideje megindult 
a vasbányászás és a vállalat annak idején természetesen 
be is lepett a vaskartelbe is. Mint most szombathelyi 
tudósítónk jelenti, a Corburg Fülöp herceg-féle bánya- 
és hohómüvek r.-t. ott egy nagyszabású vasgyár 
létesítését tervezi, amely bányáinak nyersanyagát dol
gozná fel. A tárgyalások már előrehaladott stádiumban 
vannak és rövfBtesen elfog dőlni, hogy a vállalat 
eífogadja-e a város által felajánlott kedvezményeket. 
Az uj vasgyárat öt millió korona költséggel fogják 
felépíteni.

Közgyűlés. Gaál István Rcszelögyár Részvény
társaság augusztus 17-én tartja meg* rendes évi köz
gyűlését a következő napirenddol 1. Az igazgatóság 
cs a felügyelő-bizottság jelentése. A zárszámadások 
megvizsgálása, a mérleg megállapítása és határozat
hozatal a kimutatott vesztesé* tárgyában. 3. Határozat- 
hozatal az igazgatóság és folügyelő-bizottság tagjai 
részére megadandó folmentvény tárgyában. 4. Két igaz
gatósági tag választása. 5. Négy felügyelő-bizottsági
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tag megválasztása cs tiszteletdijuknak megállapítása. 
Mérlegszámlája, a következő

Tartozik: Gyári építmények 117.327 K 60 f. Gyári 
berendezés 388.531 K. 1914. évi uj berendezés 16 977 
K 4M'. Pénztárkészlet 5072 K 21 f. Értékpapírok 
6187 K 22 f. Adósok Árukért 136.104 K 15 f. Pénz- 
követelésekért 8744 K 22 f. Váltók 6837 K 99 í‘ 
Anyagkészlo.t 65.414 K 65 L Kész- és fél kész gyártmá
ny ok 138.763 K 36 f. Lő állomány 3000 K Letéti adó
sok 191.969 K 82 f. Átmeneti tételek 2755 K 86 f. 
Vesztoségáthozat 1914. évi január hó 31-ről 40.012 K 
57 f. Veszteség1 az 1915. évi üzletévben 89.445 K 48 f. 
Összesen 1,217.143 K 54 f.

Követel ; Részvénytőke 642 000 K. Értékcsökkenés 
209.197 K 06 f. Tartalékalap peres és kétes övetélé
sekre 30.1)68 K 11 f. Elfogadványok 68.802 K 89 f. 
Hitelezők 73.688 K 68 f. Nyugdíjalap 516 K 98 f. Biz
tosítéki elfogadványok 112.867 K 79 f. Lotéti hitelezők 
79,102 K 03 f. Összesen 1,217.143 K 54 f.

Eredmény számla. Tartozik: Veszteség’átbozat 1014. 
évről 40.012 K 57 f. Tisztviselők fizetése 35.668 K 
91 t  Jelenléti dijak 390 K. Gépek és szerszámok kar
bantartása 2865 K 17 f. Adómentes épületek karban
tartása 943 K 89 í. Biztosítási dijak 1368 K 42 1‘. Adók 
1475 K. 30 t  Betegsegélyozési hozzájárulás 4858 K
63 f. Kamat és pénztárengedmény 19.915 K 80 f. Do
logi kiadások 122.067 K 46 f. Értékcsökkenés
1914. évben 37.939 K 35 f. Rendkívüli leírás 15.000 K. 
Loirások 50.925 K 60 f. Összesen 333.431 K 10 f.

Követel: Gyártási számla 185.414 K 30 f. Rend
kívüli bevételek 18.558 K 75 L Egyenleg mint vosz- 
teség 129.458 K 05 f. Összesen 333.431 K 10 f.

A fakartel veszteséges m érlege. Az erdélyi faterme- 
*lik  karteljö, a Standard, amely részvénytársasági ala
pon működik, most publikálta 1914. évi mérlegét. A 
kar tol, amely az év eleje óta három izbon emelte az 
árakat, csaknem 50ü/o-kal, 26.500 korona veszteséggel 
áita le mérlegét. A fakartel 1913. mérlege sze

rencsésebb volt az ideinél, mert az még veszteség- 
nyereség nélkül zárult.

A romániai petróleumpiacról. Mint velünk kozlik a 
román petróleum iparnak súlyos károkat okoz a ko- 
mány ama rendelet©, moly szerint megtiltotta Törölj'''' 
országba és Bulgc' ába irányuló kivitelt.

Földgáz Hajdumegyében. Debrecenből az az értesí
tés érkoze’t, hogy közöli vidékén, bár ez már kivül 
esik az erdélyi földgázmodenco területén, földgáz

forrásra bukkantak, A földgáz a tanyai iskolák kút
jaiból kezd előretörni és oly bőségesnek látszik, hogy 
felhasználásának módjáról is tanácskozás folyik. A 
földgázzal állítólag azt tervezi Dobrecen, hogy össze
gyűjtve fűtésre és világításra fogja felhasználni a kul
túrától távolabb eső területeken.

Az É szakam erikai Egyesült-Á llam ok petró leum term e
lése. Az oü'ves termelő államok produkciója 1914-ben 
és az előző c vb üli a következő

lt>14-bcn
Barrelben

IttlB-bftii
B arrelben

Kalifornia
Oklahoma
Illinoi.-z
Texas
Louisiana
\Y est'\ irg'inia
Oliio
Pennsylvania
Wyoming
Kan sas
Indiana
Now-York
Kentucky
Colorado . .
Más amerikai államok

Összesen

103,000 000 97,788.500
98.000 000 63,579 400
21.000.000 23.893.900
20.000 000 15,009.500
15.000.000 12.498.800
11.000.000 11,567.300
7.500.000 8.781.500
7.060.000 7,963 300
4.600.000 2,406.500 
2,700 000 2,375.000

700.000 950.100 
800 000 902.200 
500 000 524 600
150.000 188.800 
50.000_  10.800

292,060 0ÓÖ_248^4407200
azaz 424,626.034 hl. «361,207.207 hl.

A Máv. ideiglenes bevételei m ájusban A magyar ki- 
ályi államvasutak ideiglenes szállítási bevételei folyó 

évi május hóban 30,903 300 koronát tette* ki, ami a 
múlt év ugyanezen időszakában elért 33,498.766 ko
rona végleges szállítási be vétől lel szemben 2,595.466 
koronával kevesebb. Az íizsmhossz 1915. évi május 
hóban 8860.3 kilométer volt. 1915. évi május hóban o 
vasutaknál az ideiglenes kilométerenkénti bevétel 3488 
korona. Szállítási bevétel volt: 1. személy-, katona-és 
podgyász-szállítás után 1915. évi május hóban 9,238.700 
korona, a múlt év ugyanezen időszakában ólért 9 millió 
427.098 korona végloges szállítási bevétellel szemben 
188 398 koronával kevesebb. 1914. évi julius hó 1-töl
1915. évi május hó vegéig volt 119,183.036 korona, 
múlt év ugyanezen időszakában elért 101,241.732 ko
rona végloges szállítási bevétellel szemben 17,941.304 
koronával több; 2. gyors- és tehoráru-szállítás után
1915. évi május hóban 21,664 600 korona, a múlt é /  
ugyanezen időszakában elért 24,071.668 korona végle
ges szállítási bevétellel szemben 12,407 068 koronával 
kevesebb, 1914. évi julius hó 1-től 1915. évi május hó 
végéig volt 224 millió 537,510 korona, a múlt év ugyan
ezen időszakában elért 276,331.435 korona végloges

m i

FELTEN ÉS GUILLEAUME
r kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz.

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok , okonitvezetékek,

szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
(1066124)
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szállítási bevétellel szemben 51,793.925 koronával ke
vesebb; 3. összes szállítási bevétel volt 1914. évi Ju
lius hó l-iöl 1915. évi május hó vegéig 343/720 54ß 
korona, a mult év ugyanezen időszakában elért 377 
millió 573,167 korona végleges szállítási bevétellel 
sze.nben — 33,852,021 koronával kevesebb.

Külkereskedelmi forgalmunk I9Í5 áprilisában. Külke
reskedelmi forgalmunk 1915 április hava.b ti úgy a 
bohozatanái, mint a kivitelnél, csökkenést mutat. He- 
hoztimk ugyanis n,z 1915. óv április havában 4/9 millió 
métermázsa árut 123 mill.ó korona értékben, Uivittünk 
pedig 2 5  millió métermázsát 105 millió érték hen, mig 
március havában 137 millió korona értékű bobozatai 
és 127 millió korona értékű kivitel volt khmratva. Az 
élező évhez képest a számok természetesen O'úttal is 
idron alacsonyak. Ausztriával való forgalmunkat külön 
vizsgálva, azt látjuk, hogy az előző év január—április 
hónapjaival szemben ausztriai behozatalunk értéke erő
sen visszaesett, kivitelünk értéke pedip* szintén hanyat
lott. Behozatalunk ugyanis Ausztriából az 1915. év 
első négy hónapjában 352T millió korona, kivittünk 
Ausztriába ugyanezen idő alatt 395*9 millió korona 
értékű árut. A behozatal visszaesése az 1914. év meg
felelő időszakával szemben 123*8 millió korona, a ki
vitel hanyatlása pedig 14?4 millió korona. A változott 
viszonyokhoz képest külkereskedelmi forgalmunk mér
lege az 1915. év első négy hónapjában — cltérfen az 
1914. év első négy hónapjától — aktív volt, még pedig 
egészben 22*6 millió koronával, csak Ausztriával szem
ben 43,8 millió koronával. Ennek az adatnak a mérle
gelésénél azonban figyelembe kell vennünk azt. hogy 
az értékadatok kiszámításánál a legfontosabb kiviteli 
cikkeknél az aktuális, magas árak vannak alapul véve, 
mig a behozatalnak majdnem minden áruja még az 
1913. évre megállapított, most már teljesen idejét múlta 
egységértékokkel van számbavéve.

DEUTSCHER BERICHT.
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Aktiengesellschaft , fü r Maschinenbau vormals 
Brand u. Lhuillier, Brünn. Unter dem Vorsitze des 
Präsidenten Luitpold Brand fand kürzlich die 20. 
ordentliche Generalversammlung dieser Gesellschaft 
in Brünn statt. Es wurde beschlossen, nach reichli
chen Abschreibungen und Reservierungen eine Divi
dende von 6 Prozent für die Stamm- und Prioritäts
aktien auszuzahlen. Die Tochterfabrik in Pressburg 
hat nach reichlichen Abschreibungen einen kleinen 
Gewinn ausgewiesen. Die aus dem Verwaltungsrate 
ausscheidenden Karl M. Brand, Josef v. Flesch- 
Brunningen und Kommerzialrat Hugo Herzfelder 
wurden wiedergewählt In der im Anschlüsse an die 
Generalversammlung abgehaltenen Sitzung des Ver
waltungsrates wurde Luitpold Brand zum Präsiden
ten und Kommerzialrat Hugo Herzfelder zum Vize
präsidenten wiedergewählt. Bei der Pressburger 
Tochterfabrik handelt es sich um die Ung. Fabriks- 
A.-G, Brandt & Lhuiilier in Pozsony.

Inbetriebsetzung der galizischen Petroleumwerke. Der 
Sektionschef in Ministerium für öffentliche Arbeiten 
Ritter v. Homann hat sich ins galizischo Rohölgebiet 
begeben. Die Staatsverwaltung hat ein umfassendes 
Programm zur Beseitigung der Schäden und Her
stellung normaler Verhältnisse der galizischen 
Rohöl und Petroleumindustrio ausgoarbeitet. Mo mann 
wird die Durchführung dieser Massnahmen und In
betriebsetzung der staatlichen Fabrik in Drohobycz in 
die Wege, leiten.

Harpener Berybaugesellschaft. Eine Schätzung der 
voraussichtlichen Dividende der Harpener Bergbau
gesellschaft für das jetzt beendete G8sc.h.äftsjahp ist 
mit Rücksicht auf die durch den Krieg emgetretenen 
Verhältnisse noch nicht möglich. D>e bisherigen E r
gebnisse dürften indessen die Zahlung einer Dividende 
erlauben. Im Vorjahre waren 8% Dividende a tr -  
geschüttet wordon; d'T Reingewinn hätte damals; 
allerdings die Ausschüttung von IGVo gestattet, do<?h 
‘■>ielt. es die Verwaltung mit ilücks cht auf die K riegt 
Im.üo und dio Schwierigkeiten bei der Erneuerung dés 
Kohlensyndikats für angebracht, einen niedrigeren 
Satz in Vorschlag zu bringon und einen g-össeree 
Bei rag v o-rz u t rage n .

Gefährliche Erdölansammlungen. Petroleo erhält von 
einem Berichterstatter aus Tampico die Mitteilung, 
d ss ihm auf seiner letzten Reise durch das Erdöl- 
gebiot auf bőiden Soiten dor Landstrasse wahre 
Asphaltseen aufgefallen wären, die mit ihrer schwar- 
zon Färbung inmitten einer tropischen Vegetation 
und der reichen Flore des Urwaldes dor Landschaft 
ein ganz eigenartiges Ansehen gegeben hätten. Die 
Ablagerungen zerreissen öfters lind das Ool ergiesst 
sich dann über die Felder, überschwemmt die Wego 
und hemmt den Schritt des lieisendon. Das ist aber 
nicht der einzige Uebelstand dieser unbeabsichtigten 
und unbequemen Ablagerungen, denn sie bringon 
auch eine grosso Feuersgefahr mit sich. Boi dem 
Zusammenhange, in welchem alle diese Pfützen stehen, 
wäre es gar nicht ausgeschlossen, dass sich ein ent
stehender Brand, den ein Nachlässiger veranlassen 
kann, bis über dio Tanklager von Tampico verbreitet 
und diese vernichtet.

§ itfilirel é le lm e z z ü k
—— jól és olcsón —

bán^asmi tiltásainkat ?
Számos gyakorlati p éld a  bizonyítja, hogy a

sózott, tengeri hallal,
m ely  fej-, bél- és szálbam eutes szinhus.
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Ara kiiagrammankinf csak 1.60 K.
Magyar Halkoazervgyár és Halkereske- 

jtelm i R. T. Budapest, VI., Vágány-utca 12.

1915 augusztus &. (32. szám .)

érdé klüdoknek ingyen 
és bórmöntve megküldi. 
Ug.v »nőtt bányáé*» ti én 
automobil jelző kürtőkről és 
jelző Imi)gyerekről a külön- 
leges kópes Árjegyzék is 
megjelent, amelyet a 
szintén bórmontve fotilrti.

A U A N Y A

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Í870|fií>^ BANYAZENEKAROK

felszerelése tekinteté- 
ben legalaposabb tájé
kozást, nyújt úgy a 
hangszerck ini nőségo, 
mint ménn;yiségére vo- 
natkozólag a ..Zenekari 
föl s z erelés ok tnbJ ázat: a *•' 
cnn"t irodalmi mim k a, 
melyet a, szerkesztője
és ídadója: Stembeirg 
Armin és Testvére cs. és
ki r. n cl vari hangszer- 
gyáros cég Budapest, 
v n  fin C7


