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Cukorkérdés.
A kultúrának a fokát a cukorfogyasztás mérvé

vel szokták megállapítani. Amely ország a lakosság 
sűrűségéhez képest a legtöbb cukrot fogyasztja, ott 
halálos bizonysággal rámutathatunk, hogy magasabb 
a kulturája, mint Afganestán, vagy Beludsistán, avagy 
a polinéziai maláji szigetcsoport valamelyikén, ahol 
azt se tudják, fán terem a cukor, vagy fehéren, 
süvegalakban bújik e ki a földből ?

Ha ezen a szemüvegen nézzük a cukorkérdést, 
akkor azt kell mondanunk, hogy nekünk nem kell a 
kultura. Azaz, hogy nekünk, a népnek kellene a — 

.cukor, de nem adnak, még pénzért se. Tele van 
panasszal falu-város, az egész ország, hogy nincs 
cukor és hiába minden könyörgés, cukrot nem kap 
a fogyasztóközönség.

A cukorrépa-termés bőségesebb, mint tavaly, a 
cukorfogyasztás nem szökkent az ég felé. Hogy 
ilyenkor cukor ne legyen kapható, ez a spekuláció 
oly hallatlan visszaélésére enged következtetést, ami
hez foghatóra kevés^példa akadt.

Mint halljuk, a cukorközéppont működése óta 
két izben és pedig juliusban és augusztusban 720.000 
métermázsa cukrot líferáltak és hogy ilyenformán a 
gyárakban előzően meglevő készlettel összesen
1,420.000 métermázsa állott a fogyasztás rendelkezé
sére. Egyebekben 1915 január I-je óta 900.000 
métermázsával több cukor jutott a fogyasztáshoz, 
mint tavaly ugyanebben az időszakban. A fogyasz
tásnak e roppant jelentékeny növekedése folytán a 
belföldi fogyasztás részére előálütött cukor-készlet 
lényegesen redukálódott és mivel az export is aka
dályba ütközik, elhatározták, hogy a kivitelre szánt 
cukrot is részben a belföld részére engedik át. Hogy 
a fogyasztás zavartalan ellátásának biztosítását to
vábbra is lehetővé tegyék, valószínű, hogy több 
finomító hamarább kezdi meg az uj kampányt, mint 
más esztendőben. A cukorközéppont máris tervbe 
vette, hogy a meglevő nyerscukorkészletet mielőbb 
fölosztja az egyes finomítók között.

Egyébiránt mi erős cukorexport állam is vol
nánk. A jelenlegi háboru idején leginkább Svájc

felé irányuló kivitelünk jöhet számba, mert Svájc 
évi cukorszükséglete körülbelül 1,200.000 mázsa. A 
monarckiából 749, Németországból 342, Franciaor
szágból 76, Belgiumból 3, az Egyesült-Államokból 
24 ezer mázsát hoztak be legutóbb egy év alatt. 
Vagyis Sváj cukorbehozatalának 80—85 százaléka 
a monarchiából és Németországból ered. Természetes 
ennélfogva, hogy a svájci cukorpiacon módfelett 
érezteti hatását, hogy a háborús eredményekkel kap
csolatban a monarchiából és Németországból való 
cukorbehozatal akadályba ütközik. Hosszas tárgya
lás után megengedték ugyan 2000 vaggonnak a 
monarchiából való kivitelét, de ez csak a mostani 
kámpány végéig elég.

Ha már most számbavesszük ezt a nem jelen
téktelen cukorexportot, méltán kérdezzük, mi lehet 
az oka annak, hogy idehaza nincs cukor. Hogy szinte 
le kell ereszkedni a nép közzé és ott megtudni, hogy 
a fűszeres egyszerűen nem ad cukrot, beáll a ha- 
ragvó nép közzé és szidja a finomítókat, hogy azok 
nem adnak cukrot. Pedig nem igy van, mert a cu
korgyárak megteszik a magukét, hanem az egész 
országban spekuláló kis- és nagykereskedők „dol
goznak“ Mindegyik a saját szakállára spekulál, min- 
denik eldugja a cukrot, beáll a kiabálók közzé, hogy 
nincs cukor s amikor a vevő odamegy, aki tulajdon 
szemével látja, mint rakják le társzekerekről a nagy- 
kereskedőnél, kis kézi szekerekről a kiskereskedőnél 
a süvegcukrot, meg a jellegzetes 5 kilós cukordobo
zokat, meg ládákat: a vevő azt a szemtelen választ 
kapja, hogy ja, „ez a cukor már előre el van adva". 
Amelyik pedig hajlandó cukrot adni, az csak ugy 
add, ha a vevő más egyebet is vesz. Semmikép 
máskép

De a nép panasza nem hat fel az égig. A fü- 
szerkereskedők egyesületbe állanak s ugy kárognak 
a pénzügyminiszter előtt, aki erélyes ember, aki a 
becsületes és jellem mintaképe s meg van a per
spektívája is. Teleszky tisztában van a cukorellátás 
kérdésével az egész ország egyetemére nézve. Meg is 
tudja csinálni. Az ország részére meg lesz a szük
séges cukormennyiség (hogy ezúttal csak a cukornál 
maradjunk), más egyébről is tud gondoskodni. De



2 A B Á N V A 1915 szeptember 19. (38 szám)

arra kérnünk kell őt, ne higyjen mindenben a fű
szereseknek. Ne higyje, hogy mind egy szálig olyan 
kristályos jellemü ember, mint ő maga. Százat egy 
ellen, hogy van az ő raktáraiban cukor bőviben. 
Erélyes intézkedés, amit a fővárosnak nincs módjá
ban, nincs joghatóságában megtenni, mindent igazol 
a közszükség. Az ország himnusza fogja üdvözölni, 
ha törvényhozás hiányában egy ilyen fájó sebet 
bármiféle érdekkör s egyesület rovására erélyesen 
rendeletileg orvosol. Ott vannak a pénzügyőrök, ez 
a megbízható köztisztviselői kar, hajtasson vélük 
végre egy erélyes nyomozatot, mintha sacharin- 
csempészet volna. Csak egyszer fogja meg vasma
rokkal a gyeplőt, meglátja, sikert arat s az ország 
hálája lesz világos jutalma.

Tehetetlenek itt a cukorgyárak s tehetetlen az 
ország fővárosa, amely ha nem segíthet magán, hogyan 
segítsen magán a kisváros és a falu ? Azért is mi csak 
a főváros példáját hozzuk elő, csak erre mutatunk 
rá, ebből is kiviláglik, hogy ez a fővárosi akció is 
eredménytelen lesz.

A főváros tanácsa szeptember 14-iki ülésében 
elhatározta, hogy a cukormizériák megszüntetése végett 
felirattal fordul a pénzügyminiszterhez. Azt kéri, hogy 
küldjön ki a maga részéről egy külön vizsgáló bizott
ságot, amely vizsgálja meg a mai lehetetlen állapotokat, 
valamint a cukorgyárosok és a fővárosi nagykeres
kedők állításait és a vizsgálat alapján teremtsen rendet. 
A tanács szerint ezen a téren egyedül a pénzügy
minisztertől várható orvoslás, mert ő ennek az iparnak 
legfelsőbb fóruma. Kéri egyúttal a tanács a minisztert, 
hogy a vizsgálat eredményéről értesítse a fővárost.

Egyetlenegy biztos módja van a cukormizériák 
megszüntetésének: Kérjen jogot a főváros a kormány
tól arra, hogy a budapesti nagykereskedők elrejtett 
cukorkészleteit kikutathassa és rekviráitassa. A rek- 
virálás jogának nemcsak a tényleges készletekre kell 
vonatkozni, hanem a nagykereskedők kötéseire, tehát 
a nagykereskedőkkel üzleti összeköttetésben álló 
cukorgyárakra is. Jogot kell adni továbbá a főváros
nak arra, hogy a Budapesten székelő cukorgyárak 
készleteit, produktumait is lefoglalhassa az illető gyár
telepeken. A rekvirálandó mennyiség természetesen 
csak annyi lehet, amennyi Budapest lakosságának 
egy esztendei cukorszükséglete s a rekvirált cukrot 
a füszerkereskedők utján bocsássa limitált áron for
galomba a város. A közélelmezési ügyosztálytól ez 
az egyedüli helyes megoldás — amely elől nem 
zárkózhatik el a kormány — annyira távol áll, hogy 
még a főváros cukorkészletének és cukorszükség
letének a megállapítását sem kísérelte meg.

Gyáriparosok tanulmányutja A Gyosz kezde 
ményezésére a vas-, szén-, gép- és textilipar vezető 
emberei Orosz-Lengyelországba utaznak, hogy az 
okkupáit területek közgazdasági viszonyait tanulmá
nyozzák. Mint értesülünk, a társaság már a legköze
lebbi napokban elindul s főleg arra terjeszti ki vizs
gálódásait, hogy a magyar iparnak milyen termékei 
találhatnának piacot Orosz-Lengyelországban.

5* H A Z A I H ÍR E K . ^

Olvasóinkhoz!
Nogybecsü olvasóink szives elnézését kell 

kérnünk lapunk legutóbbi és további számai
nak esetleges késedelmes kézhezvételéért. Ez 
a késedelem nem a mi hibánk, hanem a mai 
nehéz közlekedési viszony okfoly amány a, lapunk 
a nyomda részéről rendes időben küldetett 
szét, azonban annak nagybecsü olvasóinknak 
címére való érkezése tiz napot vett igénybe.

K e h e ly  A n ta l. Krassai Kerpely Lajos lovagnak, 
a zólyombrézói állami vasgyár főfelügyelőjének a 
fia, Kerpely Antal főiskolai hallgató f. évi junius hó 
13-án a nyugatgaliciai harctéren hősi halált halt. A 
hős holttestét szülei Selmecbányára hazahozatták. 
Ott helyezték folyó hó 10 én az ev. temetőben levő 
családi sírboltban örök nyugalomra.

A M agyar Á ltalános G épgyár R.-T. A szeptember
11-én a Magyar Általános Hitelbank ülésterméből! 
tartott rendes közgyűlésén az előterjesztett 1914. 
letév mérlegét jóváhagyták és a felügyelőbizottság 
jelentése és javaslata alapján az igazgatóságnak a 
felmentést megadták.

A mérleg az alapszabályszerü leirás után 931.677 
korona veszteséget tüntet fel, amit az üzleti jelentés
ben azzal okolnak meg, hogy tekintettel egyfelől egyes 
osztályoknak kilátásban levő megszüntetésére s ezzel 
járó elértéktelenedésére, másfelől pedig a háborús ese
mények által előidézett különleges viszonyokra, nem
csak a beruházás értékét kellett megfelelően leszállí
tani, hanem a feloszlatandó osztályokkal kapcsolatos 
künnlevoségek részére tartalékolás eszközlése is szük
ségessé vált. Kgyidejüen elhatározták, hogy a kimuta
tott veszteséget a 2,000.000 korona összegű alaptőké
nek 50 százalékkal 1,000 000 koronára való lebélyeg
zésével fogják fedezni. Attól a céltól vezéreltetve, 
hogy a társaságot pénzügyileg szilárd alapokra he
lyezzék és hogy az üzemvitel gazdaságossága érdeké
ben fekvő nagyarányú uj gyártó program megvalósí
tását bizlositsák, a közgyűlés elhatározta, hogy a le
szállított részvénytőkét 10.000 darab egyenkint 200 
koronás névértékű uj részvény kibocsátásával 3,000.000 
koronára emeljék fel. Az uj részvények 1915 január
1 tői fogva vesznek részt az üzleti eredményben. Az 
újonnan kibocsátandó részvényeket a Magyar Általá
nos Hitelbank vezetése alatt álló konzorcium a régi 
részvényeseket az alapszabályok értelmében megillető 
elővételi jog megóvása mellett vette át. A konzorcium
nak a K. K. priv. Oesterr. Credit-Anstalt für H. & G. 
bécsi intézeten kivül, az Osztrák Daimler-Motor r.-t. is 
tagja, mely utóbbi a Magyar Általános Gépgyár 
r.-t.-nak nemcsak a pénzügyi, hanem a technikai 
közreműködést is biztosítja,.

A ném et cem entipar. A magánépitkezés hanyatlása 
miatt a német cementipar érdekeltjeinek koréban azt a 
torvet vetették föl, nem lehetne-e a német cementipar 
kartellirozása révén a mostaninál türhetőbb állapotot 
előidézni. A felmerült tervezet főbb pontjai a  követ
kezők : Először a meglévő cementgyárak kontingentá-
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lása, a belföldi fogyasztásnak holdaiikint 50 pfeniggel 
való megadóztatása, végül a kartellen kivül levő ipar
telepek termékeinek holdankint 2 márkányi megadóz
tatása. Ámde a terv keresztülvitele már csirájában is 
nagy akadályba ütközik, mert a cementiparinak külön
leges válfajai, nevezetesei) a vascementtel nem vehot- 
nék többé fel a versenyt, sőt a külföldi iparral sem 
versenyezhetnének, mert 1917. évig a dómé ütésén lehet 
Németországba cementet importálni. Végül a cement- 
utánzatok és a cementet pótló hason nemű anyag ver
senyét szabadítanák rá a virágzó cement iparra. Mir el 
pedig a többi építőanyag, mint például a vas, tégla, 
mész és fa adómentességük révén a cementipar által 
oly nagy küzdelem árán meghonosított betont ki-zon
tanák, csaknem teljesen reménytelennek tűnik fel a 
fenti terv, amely önkéntes adózás és kartellirozás se
gítségével lendítené fel a cenies-tipnrt. Ami pedig a 
kartell előkészítését és nrganizálását illeti, ha már el 
is lehet tekinteni attól, hogy valamennyi ha somiéin ü 
gyárat Németországban egy kalap alá hozni óriás erő
feszítésbe kerül, olyan eJőmun ára és annyi tárgya
lásra van szükség a sok speciális alfajok hatáskörének 
elkülönítése miatt, hogy alig van rémé y a tervezett 
tröszt létrehozására.

Katasztrófa a bányában. Dortmundi jelentés s/érint 
a Bruchstrasse bányában julius 11 én bányalég robba
nás tö rtént Eddig nyolc bányász holttestét találták 
meg, kilenc bányászt pedig súlyos sebekkel a
kórházba vitték.

A Nobel dynam it részvénytársaság mint értesü
lünk, szeptember 25-én tartja meg idei közgyűlését, 
amelynek napirendjén a többi között 24.000 darab 
1000 márka névértékű uj részvény kibocsátása, illetve 
az alaptőkének 24 millió márkával való emeléséről 
szóló javaslat is szerepel.

A szén ára. Bécsi jelentés szerint a fe’sosziléziai 
szén árát. a kereskedelmi miniszter beleegyezésével, 
legutóbb hat fillérre,! drágították meg a szénnagykeres
kedők. Most pedig a belföldi termelők kérnek enge
dőimet a belföldi szén árának drágítására. A kérelem 
dolgában már megkezdték a tanács ko 2 ást. Lehetséges, 
hogy egyes kos*énfajták ára néhány fillérrel drágább 
lesz, a háztarrási szén ára azonban valós'inüen válto
zatlan marad.

Cégjegyzési hírek. Szápáry kőszénbánya r.-t. a leg
utóbb tartott közgyűlésen elhatározott felszámolása 
bejegyeztetett. — Fairbanks mérleg- és gépgyár  r.-£. 
Komlósi Gyula dr, igazgatósági tagját bejegyeztette. 
Schember C. és fiai. A cégbe társtagul belépett Schem- 
her Kornélius wieni lakos, gépek és hídmérlegek gyár
tásával foglalkozó üzlettulajdonosnak társtagi minősége s 
önálló képviseleti cs cégjegyzési jogosultsága bejegyez
tetett. — Fehér Mik les gépgyár r.-t. Donner Gyula

igazgatósági tagját bejegyeztette és Dobay Aurél dr. 
igazgatósági tagjának ebbeli minősedének és cégjegy
zési jogosultságának megszűnését bejegyeztette. —
„T a rka “ petr ól eumt érül eteket kihasználó és értéke
sítő r. t. az a’akuló közgyűlés által elfogadott alap
szabályok szerint keletkezett. A vállalat tárgya a 
przyslupi gróf Konerski-féle petróleum, viasz és egyéb 
bitumen ás vány területekre vonatkozó kutatási és ki
használás! jogok megszerzése cs értekositése, akár 
kitermelése, akár bérbeadása vagy eladás utján. A'ap- 
tokéje 1,200.000 korona, mely 6000 darab, egyenkint 
200 korom névértékű, bemutatóra szóló részvényre 
oszlik. Az első igazgatóság tagjaiul alapítók által ki
neveztettek Mautner Ödön, Fisch Ignác Frank 0 - 
vits Hermann, akiknek ebbeli minőségük és cégjegy
zési jogosultsági!1 bejegyeztetett. — Laogfeldcr V 
gépgyár  legutóbbi közgyűlésén elhatározott alap
szabály módosításait bejegyeztette. Singer Henrik 
utóda-féle magyar csiszoló koronggyár r.-t. Hirsch 
István igazgatósági tagját bejegyeztette.

Német vállalatok nyeresége. Berlini jelentés szerint 
eddig 3T8S részvénytársaság közölte junius végé a 
lejárt mérlegét, igy tehát képet kaphatunk a háborús 
évben elért üzleti eredményükről, ha összehasonlítjuk 
az előző évi kimutatásukkal. A fent említőit részvény- 
társaságok alaptőkéje jelenleg 13 67 milliá: dót tesz ki, 
mig az rlőző évben csiik 13.27 milliárdot, ami 400 
millió alaptőKcszaporulatnak felel inng. Igen kedvező 
szimptoma, hogy a m-rlegek ben előfordult leírás 0.51 
százalékkal kisebb, mint az előző évben, ami a hitel- 
viszonyok kedvező alakulását igazolja. A tiszta nyere
ség azonban a tavalyinál 300 millió márkával kisebb, 
minek következtében 100 márkánként 2.46 márkával 
kisebb nyereséget értek el. A tiszta nyereség még igy 
is roiative eleg nagv, mert a szóban forvő íészvény- 
tőke 11 18 százalékának felel msg, holott az előző 
évben még 13.64 százaié < volt. Az osztalék keivk 
összegben 1GS millióval csökkont, átlag 6.65 százalékot 
tesz ki, tavaly 8 SB százalékra rúgott. Ennél a tételnél 
a hanyatlás csak 2.21 százalék, mnidazouállal még 1.65 
százalékkal nagyobb a hivatalos tétolnél.

Közgyűlések. Worthington ÍSzivattyugép Részvény
társaság szeptember 20 én tartja meg a társaság iro
dájában rende*. közgyűlését a követkov0 nap renddel
1. Az igazgatóság üzleti jelentése az 1913/1914, üzlet
évről. 2. A felügyelőbizottság jelentése, a zá rszá m 
adás m e g v iz s g á l  és a mérleg megállapitása. 8. 
Határozathozatal a 5 üzleti eredmény tekintetében. 4. 
Határozathozatal az igazgatóság és a felügyelőbizottság 
részére a fel ment vény megadása iránt. 5. Választás az 
igazgatóságba. A felügyelőbizottság tiszteletdijának

Br&a

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. ♦♦♦♦♦♦*♦
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megállapítása-. — Turka  Petróleumterület Kihasználó 
ós Értékesítő Részvénytársaság  szeptember 25-ón a 
társaság irodájában (V., Ferenc József-rakpart 33.) 
tartja meg rendkívüli közgyűlés t. — A Magyar-belga 
fémipargyár r.-t. szeptember 25-én tartja meg saját 
irodahelyiségében r< ndkivüli közgyűlését, melynek 
tárgysorozatán csak egy pont szerepel és pedig Oi>y 
felügyelő bizottsági tag választása.

A vasterm elés növekedése A m erikában. Az Iron Age 
szerint augusztus hónapjában 2,780.000 tonna vo t a 
nyerávastermelés, a tavalyi augusztusi 1,905.000 és a 
nuilt hónapi 2,563.420 tonnával szemben. A napi ter
melés 91.000 tonna. (Tavaly augusztusban 64.000, most 
juliusban 87.000 tonna.) Az acélipar helyzetében is 
változás észlelhető, mert a vasutak már kiadták sin- 
megrendelésüket.

E lh a lasz to tt gyűlés. Az Országos Magyar Bányá
szati és Kohászati Egyesületnek szeptember 11-ro 
hirdetett gyűlése az előadást tartó vendég akadályoz
tatása folytán bizonytalan időre elhalasztatoit.

O sztrák  v asipari müvek o sz ta lék a . A prágai Vasipari 
r. t. mint értesülünk, szeptember 25-én tartja mérleg- 
megállapitó ülését. A fizetendő osztalék valószínűleg* 
110 korona körül fog mozogni. Az előző üzletévben 
csak 40 korona dividendát fizetett a Prager Eisen.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. X
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Eine Gründung in der B erliner M aschinenindustrie.
L)io bekannte Berliner Maschinen- und W erkzeugfabrik 
von Fritz W erner, Berlin und Berlin Mariendorf, ist 
in eino Aktiengesellschaft mit 3 Mill. Mark. Aktien
kapital umgewandelt worden. Das Unternehmen pro
duziert neben allgemein Werkzeugmaschinen seit vielen 
Jahren Maschinen für die Erzeugung v^n Heeresbe
darf ; es zählt zu den grössten der Branche. Die Firma 
Fritz W erner ist im Jahre 1896 in Berlin errichtet 
worden, und zwar durch Fritz W erner sen. Im Jahre 
1913 trat dann dessen Sohn, Ingenieur Fritz W erner 
als Teilhaber die Firma ein, wodurch diese eine 
offene Handelsgesellschaft wurde. Dio umfangreichen 
Fabrikräume, die Firma am Maybachufer besitzt, haben 
sich als unzulänglich erwiesen, und es i-t infolgedes
sen ein grosses Grundstück in Marietifeldo zur Er
richtung einer Fabrik erworben worden.

Die M aschinenfabrik  R. W olf A ktiengesellschaft in
Magdeburg-Buckau weist für ihr zweites Geschäftsjahr 
1914/15 einen Fabrikationsgewinn von 4,199.145 Mark 
(i V. 5,092.199) aus. Die Geschäftsunkosten beliefen 
sich auf 2,347.293 M (3,642.041). Aufwendungen für 
Wohlfahrtszwecke usw. betrugen 2S6.763 M (103.266), 
Abschreibungen auf Anlagen wurden auf 542.244 M 
(580.057), auf sonstige Werte in Höhe von 62.893 M 
(97 490) festgesetzt. Einschliesslich des aus dom Vor- 
jahr übernommenen Vortrags von 19.342 M ergibt sich 
ein Überschuss von 979.293 M (669 342), dessen trotz 
des verminderten Fabrikations Gewinns eingetretene 
Erhöhung im wesentlichen auf der Ermäs^igung der 
Geschäftsunkosten um fast 13 Mill. Mark beruh t Aus 
dem Überschuss werden wieder 5 p C t Dividende auf 
die Vorzugsaktien und 10 pCt. (0) auf dio Stamm-

aktion gezahlt 39.293 M gelangen zum Vortrag auf 
neue Tlechnung. In dem erst nach der Generalver
sammlung zu gegangen on Geschäftsbericht bemerkt dio 
Verwaltung über den Geschäftsgang lediglich, dass 
die Werkstätten im Berichtsjahre zufriedenstellend bc- 
schiiftigt waren. In der Bilanz erscheinen u. a. Kassi 
18.645 M (46.154), Wechsel 2,379.033 M (3,159.297), 
Effekten 7*347 M (101.224), Hypotheken 109.129 M 
(117 878), W arenbestände und Materialien 6,436.425 M 
(7/721 431), Aussenstände 6,825.310 M. (5,938.813) Auf 
de- Passivseite erscheinen bei 12 Mill. M Aktienkapi
tal, oiner Obligationsanleihe von 6 Mill. M und einem 
Reservefonds von P2 Mill. M 810.737 (3,511.043), Kre
ditoren und 2,254.488 (1,405.879) M ari Anzahlungen 
aviC Bestellungen und Rückstellungen auf Löhne, Pro
vision usw.

S chutz der kaliforn ischen  E rdö lsande gegen W asse r
einbrüche. Die Petroleum Gazette erhält Nachricht aus 
Sacramento, dass dor kalifornische Senat ein Gesotz 
für das staatlicho Bergamt zum Schutz des Oelgoländes 
gegen eindringendes Wassor angenommen hat. Ein 
allgemeines Gesetz nach dem Vunsche der Oehnätmer 
wart nötig, nachdem man sich davon überzeugt hatte, 
dass eine dis?rikt\veise Einigung bei den wider
sprechen den Interessen grosson und kle ncr Unter
nehmer nicht zu erreichen war. A'lß Gesetz 
vorgesehenen Kosten werden durch Umlagen bei den 
betreffen den Erdölproduzenten aufgebracht. Die Staats* 
kasse liefert keinen Goldboitrag, abgesehen von einem 
Darlehen von 20,000 Doliars für die erste Einrichtung, 
das aber n>ich Jahresfrist aus der ersten Umlage bei 
den Oelproduzenion zu:ückgezalt werden muss.

1915 szeptember 19 (38. szám.)

K '" Sfahhxcrk Hoesch Aktiengesellschaft Dortmund
dortmundi cég 
35407. számú

„Újítás folyasztott vasnak és folyasztott acélnak bázikus 
kemencékben való előállítására szolgáló eljáráson“

cimü. magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának gva- 
korlatbavétrle céljából belföldi gyárosokkal összeköttetést 
ker<\ esetleg' szabadalmát eladja vagy gyártási enge

délyt ad. — Bővebb felvilágosítással szolgál 
K a lm á r  J . s za b a d a lm i ü g yv ivo iro d a  Budapest, 

V II., lla k ó c z i-a t 44. sz.

BÁNYAZENEKAROK
felszerelése tekinteté
ben legalaposabb tájé
kozást nyujt ugy a 
hangszerek minősége, 
mint mennyiségére vo
natkozólag a „ Zenekari 
fölszerelések táblázata* 
cim'A irodalmi munka, 
melyet a szerkesztője 
ős kiadója: Sternberg 
Ármin és Testvére cs. és
kir. udvari hangszer- 
gyáros cég Budapest, 
VJL, Rákoczi-ut 60. sz. 
érdeklődőknek ingyen 
és bérmentve megküldi.
U gyanott, bányáéin»» ti és  
autom obil j- lzó kürtökről ós 
jelző  h angszerek ről a k ü lön 
le g e s  k ép es árjegyzék  is  
m egjelen t, am elyet a  cég  
szili lén  bérm en tve kü ld i.
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