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Háború és közgazdaság.
Minden ország érvényesült ebben a háborúban. 

Vagy jobban mondva minden ország szerephez jutott. 
Ki hogyan. Egyik a kardjával s fiai vérével, boldog 
semlegesek pedig terményeikkel. Talán sohase 
kerültek annyira a világ fennállása óta forgalomba 
egyetlen ország produktumai se, mint éppen az 
1914., sőt még ennél is inkább az 1915. esztendőben.

Még tavaly az élelmesség kereste, mit honnan 
szerezhet be. Az idén már utána ment a szükséglet. 
Argentinia sohase ontotta annyira az európai piacra 
nyersterményeit, a húst, a nyersbőrt, a búzáját s majd 
a cukorjáf, mint az idén. Kerül-e hozzánk belőle, 
vagy nem kerül, ezt a német buvárhajók intézik el, 
no meg az a kevés becsületes semleges állam, amely 
még megtudta őrizni becsületes ép érzékeit abban a 
tenger gazságban, amit a központi hatalmak ellen 
gúlába halmoztak ellenségeik.

A francia kormánynak Ujzéland szállít nyers
bőröket egy netáni uj téli háborúra. Azoknak ontja az 
egész világ háboritlanul mindazt, amivel a jó Isten 
jókedvében megajándékozta őket. Ezért a háboritlan- 
ságért s azért, hogy a népek millióit akarták kiéhez
tetni, rettenetesnek kell lenni a lakolásnak, ha van 
a földön Istenítélet. Pedig van. Persze magunknak 
kell segítenünk magunkon.

Amerikáról, a szabad, boldog yankeek országairól 
mit is szóljunk. Amiként Angliát magunkban a 
szabadság klasszikus hazájának véltük, ahol a szabad 
szót mindenekfölötti szentségnek hittük, azonképpen 
az emberi jogok s a népszabadság igazi apostolainak 
yankeeket tudtuk. Szépen csalódtunk. Csalódásunk 
az emberiség csalódása. Két ábránddal lett szegényebb 
a föld, az angolszász fajból való kiábrándulással. 
Anglia felől a hitvány önzés, amely más nemzetek 
vérével akarja megtartani más nemzetek vérén szer
zett világhatalmi pozícióját. Az Unió felől a rideg 
önzés, amely vért segit ontani, csakhogy gazdagodjék. 
Utálatos és visszataszító mind a kettő. Minden kultur- 
ember szívesebben veszi be a kemény germán 
akaratot, amely még portékájában is s annak elhelye
zési módjában is valami kemény, eltökélt ridegséget 
mutat.

Ez a világháború nemcsak a politikai határokat 
tolja el, hanem a világgazdaságiakat is. Egészen más 
érdekkörök forrnak ki világszerte. Amit a kereskedői 
hangyaszorgalom évek, évtizedek szorgalmával össze
hordott, egy nap alatt megszűntek, más beszerzési 
forrás után nézett a fogyasztó, máshonnan liferálja 
termékeit az európai feldolgozó ipar is. Azt hiszi 
Anglia, hogy ez az ő haszna lesz. Amíg e háború 
tart, mindenesetre igaza marad. De aztán

Addig mi, életünkre törő ellenségtől körülvéve 
segítünk magunkon az emberi találékonyság minden 
lehetőségével. Nincs gyapot, hát gyártunk kötszert 
papírból, sterilizáljuk, elszakithatatlanná, vízhatlanná 
tesszük. Nincs benzin, hát feltaláltunk uj benzint, 
mint ezt éppen most Németországból jelentik. Mi 
lesz vége a háborúnak ? A harctéri sikereket mél
tán kisérik a tudomány sikereinek jelenségei s mikor 
e tudományos sikereknek majdan hasznát veendi az 
egész emberiség, meg is fogja becsülni azokat a 
nemzeteket, amelyek ezeket nekik szolgáltatták s 
annál mélyebb megvetéssel fordul el majd azoktól, 
amelyekről a történelem oknyomozólag állapította 
meg, hogy ennek a példátlan emberirtásnak ők vol
tak kiszámitói s kaján előidézői, tisztán irigységből 
s kereskedelmi önzésből.

Át fog alakulni a világ gazdasági vérkeringése. 
Az egyetlen Wörmann Linie, amely Déíafrika felé a 
német partokat összekötötte, szinte halálosan bizo
nyosan sűrűbb német hajózás fogja felváltani. Ame
rika felé még inkább megizmosodik a német hajó- 
forgalom s Keletázsiában is szívesebben fogják látni 
a két klasszikus hüségü baráti szövetségest, mint a 
perfid s önös angolt. Világtörténelmi helyzetcsere 
fog bekövetkezni e háború nyomán, a világtörténelmi 
szerepet s hivatást cseréli fel két nemzet, az angol 
s a német.

Kimerült az egyik, nyomába lép az erőteljes 
impozáns erejű germán. Amaz még nem tudja a 
valót, hogy világtörténelmi szerepe letűnt, ma még 
fel se veszi a háborút, népe könnyelmű, vígan él, 
fogad szövetségesei vesztére, akar csak a régi Róma, 
amely nyugodtan dőzsölt, mert hisz a légiók őrzik 
a határokat. Angliát védi sziget-mivolta egyelőre s.
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védik vérző szövetségesei. Mikor felébred, és fel fog 
ébredni, akkor már végkép lekésett nemcsak a harc
téri arénáról, hanem a neki oly kedves piacról is, 
mert akkor eldöntötte háború a szerepcserét a 
világgazdaságban is.

~  H A Z A I H I R E K  ^
Kinevezés. A ni. kir. pénzügyminiszter Hajdú 

Lajos dr. főbányabiztost a budapesti m, kir. bánya- 
kapitányságnál, jelen állomáshelyén való meghagyása 
mellett a VII. fizetési oszályba, Michnay Árpád dr. 
bányabiztost a budapesti m. kir. bányakapitányságnál, 
jelen állomáshelyén való meghagyás mellett a VIII. 
fizetési osztályba főbányabiztossá és Biró Lóránt dr. 
bányaesküdtei az oravicabányai m. kir. bányakapitány
ságnál, jelen állomáshelyén való meghagyása mellett 
a IX. fizetési osztályba bányabiztossá, Kapsz János, 
a Selmecbányái m. kir. bányaigazgatóság melle ren
delt számvevőséghez ideiglenes minőségű pénzügyi 
számgyakornokká nevezte ki.

Hőseink. Megsebesült Fehér Sándor főisk. hallgat 
ászlós.

Hadifogságba k e r ü l t : Gebe Lajos zászlós julius
1-én Kalnikov mellett.

Szabadságolva :Seyfried  Ernő ni. kir. bányabizlos, 
főhadnagy, mint ozidőszerint szolgálati" alkalmatlan,
0 hónapra szabadságoltatott.

Legfelsőbb elismerésben részesült Liha Bertalan 
bányalomérnök, főhadnagynak, a beregszászi vasút 
parancsnokának az ellenség előtt teljesítőit kitűnő szol
gálatai elismeréséül őfolsége legfelsőbb dicsérő elisme
rése tudtnl adatott.

Skodáék uj gyártelepe Csehországban. Megírtuk 
már, hogy a Skodagyár 2000 munkást foglalkoztató 
gépgyárát Pilsenből valamelyik csehországi német 
városba akarja áthelyezni. A gyár vezetősége Boden- 
bach, Brüx, Eger, Rokytzan városokkal folytatott 
eddig tárgyalásokat. Legutoljára Brüxszel folytak 
alkudozások. A város polgármestere a tárgyalások 
folyamán kijelentette, hogy a nemzetiségi érdekekre 
is tekintettel kell lennie és csak akkor adhatják meg 
az engedélyt a gyár építéséhez, ha a munkások és 
alkalmazottak is német nyelvűek. Megjegyzendő, hogy 
Eger városának is ez volt a kikötése. A gyárat való
színűleg Rokytzanban fogják felépíteni.

Szállítás. Szerszámok és eszközök„ A szász állam
vasutak d rés doni vezérigazgatója az alábbi szükségletek 
szállítására hirdet pályázatot- 1. csoport. Rugóacél, 
kazánszegecs. 2. csoport Koszolok, hegyes túrók,
o. csoport. Tömőcsákányok, kézi szekercék. 4. csoport. 
Olajos kannák, olajfecskondők, faggynszelencék, öntöző
kannák. Az ajánlatok mintákkal felszerelve augusztus 
21-óig küldendők be. Vagon és mozdony emelő- 
bakok. A kölni kir. vasúti igazgatóság 1 készlet köt
és három tengelyű vagonok emeléséhez való, OLíOO kg, 
hordképosscggel biró, villamos üzemű omelőbak, 7 kész
let GoOO kg. hordképességgol biró közönséges emelő
bak és 2 készlet 15.000 kg. hordképességgol biró 
mozdony-emelő bak szállítására nyilvános ] Pályázatot 
irt ki. A pályázati feltételek 1*20 márkáért posta utján 
megszerezhetők. Az ajánlatok augusztus ol óig kül
dendők be.

Szerencsétlenség a homokbányában. Apácaszakállas 
komárommegyei puszta környékén halálos szeren-

esetlenség történt ogv kisebb homokbányában. 
A mait héten a bánya beomlott és maga alá temetett 
két kisgyermeket, akik a bányában játszottak.

Robbanás egy szénbányában. Az oroszországi donezi 
szénbányában robbanás történt, melyet alkalmasint me
rénylőt okozott. Eddig több embort letartóztattak.

A hivatalos kartel. Mult heti vezércikkünkben ismer 
tettük a legújabb német kezdeményezést, amely a leg- 
beltorjesebb állami felügyeletet iparkodik biztosítani a 
kartelek s elsősorban a szénkartel felett. Érdeklődtünk 
illetckos helyeken s most ogy hosszabb táviratunk arról 
számol be, hogy különösen a Tbyssen-féle  müvek s 
az ehhez tartozó érdokesoport követnek el mindent, 
hogy elkerüljék ezt az ultima ratiot. Aliul irtuk, egy 
átmeneti szindikátus volt alakulóban, hogy az állami 
kényszerkartelt elkerüljék, de ennek az 1U17 március 
31-ig terjedő átmenetinek tervezett szindikátusnak ala
kuló gyűléseit is otthagyták Thyssenék. 11a már most 
nem létesülhet az átmeneti kartel, egész bizonyosan 
létrehozzák a kényszerkartelt, aminek a legszélesebb 
körű állami belenyúlás lesz az eredménye a magán
ban y am ü vek ténykedésébe.

Állami felügyelet alá helyezett vállalat. A kereskede
lemügyi cs pénzügyminiszternek a Bickford és Társai 
közkereseti társaság, lajta-szontmiklósi bejegyzőit cé
get, felügyelet alá hely őzt ék.

Petróleumkutatások a magyar-morva határon. Egbelli 
tudósítónk jelenti, hogy az osztrák kormány megbízást 
adott a bécsi mélyfúró részvénytársaságnak, hogy a 
magyar -határ mentén ásványolaj- és petróleum források 
felkutatása és megvizsgálása céljából petróloumfuráso- 
kat végeztessen. E meg bizás folytán a részvénytársa
ság két holyen már meg is kezdette a próbafúrást s 
a kapóit eredmény okhoz képest a kutatásokat a jövő
ben más területen is folytatni fogja. Eddig l^ndshu t 
és Ilohcnau mellett állítottak fel ogy-egy fúrótornyot 
s a fúrás mindkét holyen körülbelül 10—12 kilométer 
távolságra van Egbelltől.

Felszámoló részvénytársaság. Részvénytársaság Erős
áramú Elemek Gyártására folyó évi III. rendes köz
gyűlése alkalmával elhatározta a részvénytársaság fel
számolását a kereskedelmi törvény 202. szakasza 
értelmében e részvénytársaság a napokban felhívta a 
hitelezőit követeléseiknek hat hónap alatt leendői 
érvényesítésére.

Uj tömegárugyár. //. Herezeg Ernő oki. mérnök 
(Váei-ut J5. sz.) a Ilöckor Testvérek gépgyári telepét 
álvotlo és azt modern, uj gépekkel fölszerelve, üzembe 
helyezte. A cég vas- és fémipari tömegcikkek gyártá
sára rendezkedett be.

A Coburg Fülöp herceg-féle bánya- és kohómüvek 
r.-t. 5 millió korona befektetéssel vasgyárat szándéko
zik építeni Szombathelyei]. A társaság a várostól 60 
kai. hold földterület ingyenes átengedését, az építendő 
munkásházak céljaira szükségos 2 millió darab tégla 
dijtalan előállítását kéri. A város hajlandó a vállalatot 
támogatni, a kilátásba helyezőit kedvezmények azou- 
ban nem érik cl azokat a kívánságokat, ami kot a vál 
lalat kiküldöttei megjelöltek.

Az angol szénkiviteli tilalom és a franciák. Az angol 
kormánynak a kőszén kivitelére vonatkozó tilalma, 
amely tulajdonképpen csak augusztus 15 én lépett 
érvénybe, nemcsak Franciaországban, do Angolország
ban is nyugtalanságot okoz. Franciaországban attól 
félnek, hogy az angol kormány legföljebb csak a 
vasutak és hajók üzemének föntartásához szükséges 
szénmennyiséget fogja Franciaország rendelkezésére
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bocsátani, inig azt a kontingenst, amely francia ipari 
üzeinok föntartásához szükséges, valószínűen nőm 
engedi a határon kivinni. Angliában pedig' különösen 
az exportkereskodeioűi körében okoz ez a tilalom 
mód fölött nagy kedvetlenséget, mert valószínűnek tart
ják, hogy ennek következtében Németország' kap majd 
nagy megrendeléseket.

Cégjegyzési hírek. Magyar Kerámiai Gyár R ész
vénytársaság. Tolnay  Lajos és IV'cüier Sándor igaz
gatósági tagoknak, valamint Apor Zsigmond tí asági 
tisztviselő, cé g je g y z é s i jogosultságuknak megszűnését 
bejegyeztette. — Kőolajipar Részvénytársaság. Lukács 
Andor igazgatósági tagjának ebbeii minőségét és 
cégjegyzési jogosultságát, valamint az elhunyt Lusziig  
Károly igazgatósági tag megszűnését bejegyeztette.
— GyŐrffy- W olf Fémárngyár Részvénytársaság. Stein 
Mór dr. igazgatósági tag ebbeli minőségének és 
jegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. 
Bihar-Szilágyi Olajipar Részvény társaság az 101 5 
június 28, napján tartott rendes közgyűlés által el
határozott alapsz a bály módosításai bejegyezte' ott.
Unió Magyar Villamossági Részvény társas-’ Bodnár 
Dozső igazgatósági tagnak ebbeli minősege cég
jegyzési jogosultsága bejegyeztetett. — Erdő cs Bánva 
Részvénytársaság. Ezon részvénytársaság az 1015 
május 6: napján tartott alakuló közgyűlés által elfoga
dott és az alakuló közgyűléstől nyert felhatalmazás 
alapján keletkezett. A vállalat tárgya erdei és bánya 
termékek saját számlára vagy bizományba való eladása, 
bányakutatás, bányanyitás és kiaknázás és bárminemű 
olyan üzlet kötése* amely erdővol vagy bányával kap
csolatos. Alaptőkéje 10.000 korona, amely 25 darab, 
egyenként 400 korona névértékű bem utalóra szóló 
részvényre oszlik. Az alakuló közgyűlésen az igazgató
ság tagjául megválasztatott Roheim Ödön dr., akinek 
ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultsága bejegyez
tetett. — Erlich Fűtőanyag Kereskedelmi Részvény- 
társaság. Ezen részvénytársaság 1015 junius 25. 

apján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alap
szabályok szerint keletkezett. A vállalat tárgya a kő-, 
barasz én és lignit, ál tálában mindennemű szén és szén 
termékek, mint pirszén, szénbrikett. valamint egyéb 
fűtőanyagok vétele és tovább eladása tüzelőanyagok 
termelésével foglalkozó iparvállalatok alapítása, vagy 
azokban való részvétel, bány»objektumok megszerzése, 
kiaknázása és osetleges tovább eladása. Általában fűtő
anyagokkal való kercskodés és azon anyagok tér 
melésévcl foglalkozó iparágak üzletének gyakorlása, 
Aalaptőkéje 100.000 korona, amely 50 darab, egyenként

200*1 korona névértékű, szóló rész vő*
Az alakuló közgyiilé.. igazgatóság tagjaiul
választattak Ehilich  Gusztáv, Ehrlich Klára e 
Ehrlich át oly, akiknek ebbeli minőségük 
jegyzési jogosultságuk bejegyeztetett.

A porosz szénkivitel irányítása, A német kőszén 
ányászát eredménye jelenleg három noíívedrészcL te«’ 

a normális termelésnek. Még kedvezőbb a liehzct 
barnaszénbányászat terén, amely 00 peteen tjét produ
kálja a megszokott mennyiségnek. Sőt a termeié» 
tovább emelkedése várható, amonnyiben a bányáknak 
megfelelő munkáskontingenst sikerül kapni ok. A szen- 
ki vitel i rá nyitására a kereskedelemügyi minisztérium 
a magán ipar közreműködésével két: sx-énköz^ ontot álii 
tott fel, egyet a kelet és egyet a nyugat számára. A 
kiviteli en^edelmek m egadásinál, melyeket a belügyi 
államtitkár terjeszt elő, a kereskedelemügyi minisz
tériumban állandóan megbeszélik az exportra bocsát
ható mennyiséget, amit azután az egyes bányák köz* »1.1 
arányosan osztanak szét. A nyugati vidékek szénkivi
telét irányító központ a szénszindikátus kezében \ an

Az angol pénz értékcsökkenése. Valami jóleső elég
tétel az, amit iik kell, következett el a legutóbb 

'•rtéke annyira leszállt, mint még:
angol államkincstár lordja 

semmiféle módul 
a fo 1 yamatot *g ál 1 i U '< 

reménye, hogy magas k;

napokbán.
soha. 75;> s

a pénzi' 
tud kieszelni 
Csalókának yult az 
matozásu kölcsön kibocsátásával valóságos zsilipet 
biztosit a lefelé .ohanó áraknak s oz a kölcsön kül
föld s belföld ‘anyának az angol bankba való 
k'^át fogja elősegíteni. azonban csak
arí vándorol, nem -árog kifelé. Az

bevásárlások így re biztosi bban fog',, 
az aranyállományt, amit nem egykönnyen pótol hatni. 
Hiába volt minden mesterkedés, az amerikai nem ha 
lan dó minden angol szimpátia mellett 
tisztán ’anybe való fizetést elfogadui. Erre az 
lók amerik* értékek ömoges eladásával siettek para
lizálni a mármK szedelmessé vált arany-kiö' önlé 
E' épp oly ívessé segített, mint legk ülőn télé 
hitelművelete S a lesújtó eredmény a sterling a la 
értékében obbenti meg londoni
A délafrikai aranybányák nem tudm 
ont* amennyit ily világháború
tói, amely íináusziroüni vállalkozott össze.. 
ségese „vállalkozása A bányákból nem lehet egy
szerre meríteni. Itt nagyot hibázott az angol számítás. 
10 zz cl szemben Németország szilárd pénzügyi hely- 
zettel busz Mkudhetik s erre támaszkodva, éppen mos*.

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

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

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

szerelvények stb. ❖♦♦♦♦♦*♦
(1066|24)
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készül harmadizben appellálni saját népére, hogy egy
10 milliárdos ujabb hadihitelt vegyen fel. Viszont ezzel 
szemben az angol lord kancellár állam jegyek kel fizet, 
pedig még az angol nép nem fizette be az utolsó 
hadihitel végsummáját sem. Ugy látszik. Angliában 
nem népszerű a háború, azaz nép nem látszik 
tiírt'ídni vele. Nem lét s remiét kérdése, mint 
Németországban, vagy nálunk. Vájjon azzá válik-e ?

Az osztrák vasgyárak forgalma julius havában a kö
ve'fkeznképpen alaku lt:

19in szemben 1914-ol 
ni étermázsa

Rúd- és idomvas 354.141 (~ 4.503)
Vasgerenda 07.892 ( — 70.740)
Durva lemez 43.942 (+ 8.792)
Sínek 60.327 1+ 2.577)
Az é elejétől kezdve
Rúd- és idomvas 2,034.094 (+ 41.570)
Vasgerenda 377.215 í — 290.832)
Durva lemez 202.232 ( + 18 089 )
Sínek 207.010 l- 188.(557)
A százmilliós alaptőkénél nagyobb német vállalatok.

Mint velünk közlik az A. E. G. hatalmas trösztjébe 
be fog olvadni a Berlini villamossági társaság, amely 
amely 44.5 millió márka törzsrészvény tő kével rendel
kezik. A tranzakció folytán az A. K. G. alaptőkéje 
191 millió márkára fog emelkedni és ezzel a német 

Az milliós vállalatok között az ötödik boly lesz az 
övé. Kilőtte a követkőző vállalatok sorakoznak : Disonnto 
Gesellschaft »300 millióval, Deutsche Bank és a fCrupp- 
gyű r  '250 millióval, továbbá a Dresdener Bank 200 
millióval. Utána következnek a Rcichsbank, Hamburg- 
Amerika Linie és a GeJs^nkirchner B ergw erks • 
Gesellschaft 180 millióval, a Darm Städter Bank 160 
mi!Hóval, Dcutsch-Luxemburgische Bergwerkges ISO 
millióval.

A törökországi kőszénbányák. Konstantinápolyi je 
lentés szerint már tavaly nagy óbb kő szén bányákra 
akadtak a keloti vasút területein. Teljes Üzemről ter
mészetesen még nem lehet szó, mindazonáltal máris 
bizonyosnak tekinthető, hogy az uj köszénbányák ki
aknázásával mindenesetre biztositani fogják a keleti 
vasu ta k k ő szénsz ü kséglétét.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND »OLKSWIRTSCHAFT.

Die Kohlengewinnung d e r W eit betrug im Jahre 1913: 
1350 Mill. t . ; über 100 Mill. t mehr als im Jahre 1912. 
Daran waren beteiligt: Vereinigte Staaten von Amo- 
rika mit rund 3Wo, Grossbritannien mit rund 22%, 
Deutschland mit rund 21°/

Oesterreichische Petroleum-Industrie, Die Schodnica 
A.-Ci. für Petroleumindustrie erzielte günstigen Ab
schluss. Die Vorräte von 4,179.787 Kronen sind bis 
390.059 Kronen aus verkauft, der Bruttogewinn mit 
5,040.775 Kronen ausgewiesen. Die Gesellschaft lagert 
ihre Rohölvorriite in der Raffinerie und konnte sie 
dergestalt auch verarbeiten. A usgaben.' 1,804.254 Kro
nen ; Abschreibungen: 1,023.368 Kronen; S teuern: 
32.394 Kronen; Steuerroserve: 350.000 Kronen; Kriegs- 
verlustreserve: 707.560 Kronen. Der Reingewinn be
trägt 1,123.197 Kronen, Vortrag 1,258.385 Kronen. — 
Die Apollo-Mineralölraffiinerie'Gesellschaft weist oinen 
Reingewinn von 1,263.900 Kronen auf und verteilt 7 
Prozent Dividende. — Die A.-G. für Mineralö.lindustrio 
vormals David Fanto & Go. weist einen Gewinn von 
1,876.616 Kronen aus und verteilt 8 Prozent Dividende.
— Die Galizische Naphta-Bergbau A.-G. Wien, weist 
oinen Gewinn von 906.701 Kronen aus und vorteilt 
121 '2 Prozent Dividonde.

Berliner Terrain- und Bau A.-G. Diese früher zur
Fürstengruppe gehörige Gesellschaft, die im vorigen 
Jahr einer einschneidenden Wiederaufricbtung unter
zogen wurde, schliesst das Jahr 1914 mit einem neuen 
Verlust von 109.814 M ab, der vorgetragen wird. 
Grnndstücksgewinne werden nicht ausgewiesen. Eiiirgfc 
grössere Verkäufe, dio das Unternehmen absehllessei* 
konnte, gelangen erst im laufenden Geschäftsjahr fcM 
Verrechnung.

Neue Fachschrift. Von Salings Börsen Jahrbiidtt^ 
iur l'H5 —10 ist der zweite (finanzielle) Teil im Ver
lag für Börsen und Finanzlitoratur, A.-G. in Berlin 
und Leipzig erschienen. Das von Ernst ITeiuemann, 
Dr. Georg Tischert und John W eber bearbeitete Buch 
enthält bekanntlich sämtliche an der Berliner Börse 
gehandelten Werte, wie Münzen, Papiorsrc’d und 
Wechsel, St^atspapiere, Provinzial- und Stadianleihon, 
ferner die W erte von Banken, Bergwerken und Hüt
ten, Bau und Terrain-Gesellschaften^ Bau-Materialien, 
Brauereien, Chemischen Fabriken, verschiedenen In 
dustrien, Klein-, Lokal- und Sirassenbahuen, Versiehe- 
rnngs-Gesellschaften und deutschen und fremden 
Eisenbahnen. Ueber die einzelnen Werte ist alles 
Wissenswerte in übersichtlicher Form zusammen-, 
gestellt, die Mitteilungen über dio einzelnen Aktien« 
gesellschaften sind nach Gründungsjahr, Entwicklung: 
und Besitz, Aktienkapital, Geschäftsjahr, Kurs dér 
Aktien, Dividenden geordnet denen noch die Gewinn- 
und Vcrlustrcchnung sowie dio Bilanz des letzten 
Jahres beigegeben ist. Ein alphabetisches Verzeich
nis der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder bildet 
eine weitere wertvollo Ergänzung des Buches. Mit 
dieser Ausgabe hat das bestens bekannte W erk seine 
39. Auflage erlebt. Den durch den Krieg bedingteil 
Veränderungen ist Rechnung getragen woiden.

Mivel é le lm e z z ü k
= ----- = jól és olcsón ---------

bányamunkásainkat ?
Számos gyakorlati példa bizonyítja, hogy

sózott, tengeri hallal,
mely fej-, bél- és szálkamentes szinhus.
=— Süthető és főzhető. : - —

Ára kilogrammonfcint csak 1.60 K.
Magyar Halkonzervgyár és Halkereske
delmi R.-T. Budapest, VI., Vágány-utca 12.

BÁNYAZENEKAROK
felszerelése tekinteté
ben legalaposabb tájé
kozást nyújt ugy a 
hangszerek minősége, 
mint mennyiségére vo
natkozólag a „Zenekari 
fölszerelések táblázata“ 
cimü irodalmi műnk.-, 
melyet a szerkesztője 
és kiadója: Sternberg 
Armin és Testvére cs. és 
kir. udvari hangszer
gyáros cég Budapest, 
VII., Rákóczi-nt 60. sz. 
érdeklődőknek ingyen 
és b érm ont ve m cgkii 1 di. 
U gyan ő  it bányász» t i éa 
autom obil jelző  kürtökről é s  
jelzft h angszerekről a k ü lön 
le g es  k ép es árjegyzék  ia 
m egjo len t, am elyet a  cég  
fjziatén bérm en tve k ö ld l.


