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Az elsőbbségi határidők és a háború.
Az európai államoknak szabadalmi törvényeiben 

mindenütt megtaláljuk azt a rendelkezést, hogy sza
badalmi oltalmat csak olyan találmányoknak lehet 
adni, amelyek a bejelentés idejében még ujak. Meg
állapítják továbbá a törvények azt is, hogy nem uj a 
találmány akkor, ha azt a bojolentés olőtt már nyilvá
nosan gyakorolták.

Ha a feltalálóknak nemzetközi egyezménnyel vala
melyes könnyítést nem biztosítottak volna, minden 
feltaláló egy és ugyanazon időbon lett volna kénytelen 
az összes államokban találmányát bejelenteni, nehogy 
az egyik államban történt gyakorlatbavétel a találmány 
újdonságát lerontsa s a szabadalom megadását lehe
tetlenné togye.

Az ipari tulajdon védelméro alakult párisi Unió 
gondoskodott is ilyen könnyítésekről, amidőn a 4. cikk
bon a feltalálónak egy évi időt engedett arra, hogy 
találmányát az egyes államokban bejelenthesse és ezen 
idő alatt nem fenjregoti Őt az a veszély, hogyr az első 
bejelentés folytán történt gyakorlatbavétel a szabadalom 
megadását megakadályozza.

A párisi Uniónak idevonatkozó 4. cikke a követ- 
kozőlog szó l:

a) Az, aki a szerződő országok egyikében talál
mányi szabadalmat, használati mintát, ipari mustrát 
vagy mintát, gyári vagy kereskedelmi védjegyet sza
bályszerűen bejelent, vaoy i l y  bejelentő jogutódja a 
bejelentésnek a többi országokban való megtételére 
harmadik személyek jogainak fentartása mellett az 
alább megjelölt batáridőkön belül elsőbbségi jogot élvez.

b) Ennélfogva bejelentése, amelyet később, de a 
határidők letelte előtt az Unió többi országainak vala
melyikében tesz, nem érvényteleníthető időközben be- 
kövotkezett körülmények okából, minők nevezetesen 
mástól származó bejelentés, a szabadalomnak közzé
tétele vagy gyakorlatbavétele, a mustra vagy minta 
példányainak árusítása, a védjegy használata.

e) A fentemlitett elsőbbségi határidők a találmányi 
szabadalmaknál és a használati mintáknál tizenkét hó
nap, az ipari mustráknál és mintáknál, valamint a 
gyári és kereskedelmi védjegyeknél négy hónap.

Ezalatt az egy évi határidő alatt a feltalálónak 
tehát az Unió összes országaiban feltételes oltalom 
van biztosítva, vagyis ha a határidő alatt találmányát 
az Unió országaiban bejelenti, ezek a bejelentések 
quasi visszaható erővel bírnak. Az ipari érdekeltség 
tehát ha valamely külföldi találmányról értesül is és 
ez a találmány az illető országban nincs is bojelontve, 
egy évig nem veheti azt gyakorlatba, mert ha a fel

találó azt egy éven belül bejelenti, a gyakorlatbavételre 
fordított beruházások értéküket vesztenék.

Ez az egy évi határidő az összes körülmények 
figyelombevételével állapíttatott m eg ; ez elegendő arra, 
hogy a feltaláló a maga találmányi ügyét az Unió 
összes országaiban, ahol szabadalmi oltalomra súlyt 
helyez, lebonyolíthassa és viszont nem olyan hosszú 
terminus, hogy az érdekeltséget a volejáró bizonyr- 
talanság érzékenyen érinthetné.

Természetes, hogy e határidőnek a megállapításánál 
az egyezmény létesítői a békés viszonyokat tartották 
szem olőtt és nem gondoltak a háború eshetőségére. 
Most azonban a háború az érdekeltséget uj helyzet 
elé állította. A postaforgalom szünetelése folytán, főleg 
a tengerentúli viszonylatokban, továbbá a szabadalmi 
bejelentések feldolgozására és képviselésére hivatott 
szakerőknek hadbavonulása folytán lehetetlenné vált 
a találmányi bejelentések ügyét a békés időkre nézve 
is szűkén megszabott határidők alatt lebonyolítani. 
Ezokro való tekintettel a berni nemzetközi iroda azzal 
a javaslattal fordult az Unió országaihoz, hogy létesít
senek egy olyan egyezményt, amely az elsőbbségi 
határidőket moghosszabitja, illetve ha nemzetközi egyez
mény létesítése a mai viszonyok között politikai okok
ból nem volna lehetséges, hozzanak olyan törvényeket, 
amelyek az elsőbbségi határidőket kitolják és azután 
özeknek a törvényeknek a kedvezményét terjosszék ki 
azokra a külföldi államokra, amelyek hasonló tör
vényeket hoztak. Ilyképpen a határidőnek feltétlenül 
kívánatos meghosszabbítása, ha nem Í9 nemzetközi 
egyezménnyel, de az egyes államok által e tárgyban 
hozott törvényeknek kölcsönös kiterjesztése utján meg
valósítható volna.

Magyarországon az ipari tulajdon védelmére ala
kult Unióban megállapított elsőbbségi határidőn kivül 
még egy másik elsőbbségi határidő is lévén érvényé
ben és pedig az 1897. évben Ausztriával kötött gaz
dasági kiegyezési szerződésben megállapított elsőbb
ségi határidő a meghosszabbításnak erre az utóbbira 
iá ki kellene terjednie. Ezt nem annyira a postaforga
lomnak Ausztria és Magyarország közötti viszonylat
ban különben som érezhető zavarai, mint inkább az a 
körülmény indokolja, hogy a feltalálók nagyrésze ka
tonai szolgálatot teljesít s emiatt találmányi ügyét 
figyelemmel nem kísérheti és érdekoinek védelméről 
kellő módon nem gondoskodhatik. Ausztriában az in 
integrum restitució lehetősége megvan, Magyarországon
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azonban ilyon jogorvoslat nőm ismeretes, ennélfogva 
oz a körülmény is amellett szol, hogy a gazdasági 
kiegyezési szerződésben megállapított elsőbbségi határ
idők ot szintén meghosszabbítsuk.

Ezzel az intézkedéssel az ipari tulajdonjogok torén 
szükségesnek mutatkozó kivételos intézkedések köre 
egyelőro ki is van merítve.

^  H A Z A I H ÍR E K . ^

É rdem es tu dós k itüntetése. A legcsendesebben 
dolgozgató tudósunk részesült királyi elismerésben. 
Papp Károly dr.-t, a magyar királyi földtani intézet 
egyik legkitűnőbb geológusát a király a budapesti 
tudomány egyetemen a földtan tanszékére nyilvános 
rendkívüli tanárá nevezte ki. Magába vonult folyto
nosan tudományát mélyítő egyik legkitűnőbb geológu
sunk volt ö, aki a Földtani társulat titkára és a 
„Földtani Közlöny“ szerkesztője mindenütt elismert 
munkásságot folytatott. — Kinevezését őszinte meg
elégedés fogadja és általános örömet is keltett szak
körökben, mert Papp Károlynak igazán csak barátai 
vannak.

Titanit robbantóanyag r.-t., amely beolvadás céljából 
felszámol, október 7 én tartandó rendkívüli közgyűlé
sén határoz afelől, hogy a társaság részvényeseit mily 
mértékben elégítsék ki a társaság ingatlanainak és 
vagyonértékeinek értékesítése után.

Katonai k inevezés. A király Rosner Vilmos bánya
mérnököt, zászlóst, hadnagya nevezte ki.

Szállítás. Kőszén. A budapest—angyalföldi m. kir. 
állami elmegyógyintézet a központi fűtő- és világító
berendezésére, valamint a mosóüzemet ellátó kazán
telepe részére évente mintegy 12—13 ezer mm. rostált 
magyar aknaszénre, továbbá mintegy 900—1000 mm. 
és lakások fűtésére szükséges porosz dió- vagy kocka- 
szénre irt ki pályázatot.

Az ajánlatok a szállítandó kőszénmennyiség érté- 
kénok megfelelő 5%-nyi bánatpénzzel ellátott, magyar 
nyelven szerkesztett ajánlatok október 4-ig külden
dők bo.

Különféle vasáruk. Az olmützi és szäuinloi cs. kir. 
államvasutigazgatóságok versenytárgyalást irtak ki az
1916. év első felében szükséges hengervasáruk, külön
féle csavarok, ékek stb.,. mindennemű nyorsöntvény, 
forgalmi eszközökhöz való alkatrészek szállítására. 
Bánatpénzül az ajánlati összeg 5%-a fizetendő lo.

Az ajánlatok október 1-ig nyújtandók be.
Worthington Szivattyugép Részvénytársaság 1915 már- 

cius 31 cn lezárt mérleg számlája a következő : Vagyon 
Szabadalom és üzletjog 750.U0Ó K. Részvényesek szám
lája 175.000 K. Árukészletszámla 139.97932 K. Irodai 
felszorolések számlája 12.205 17 K. Gép- és szerszám- 
számla 42.187*19 K. Pénztárszámla 75.617 04 K. Letét
számla 14.16968 K. Követelések 198.326 07 K. É rték
papírszámla 24.058’65 K. Teher : Részvényt őkeszámla
1,000.000 K. Tartalékalapszámla 27.110 59 K. Osztalék 
tartalékalapszámla 62.026 96 K. Hitolozők 339*651*35 K. 
Nyereség 2754“22 K. Nyereség - és veszteségszámlája. 
Tartozik Különfélo kiadások számlája 172 227*90 K. 
Nyereség 2754*22 K. Összeson 174.982*12 K. Követel: 
Nyersnyereség 142.28303 K. Kamatnyereségszámla 
2872*59 K. Nyereségáthozat 1913/14. évről 29,826 50 K. 
Összesen 174 98212 K.

Cégjegyzési hírek. Újlaki tégla- és mészégető r .- t  
a legutóbb tartott közgyűlés által elhatározott alap- 
szabálymódosításait bejegyeztette. — Györft'y- W o lf

fémár ugy árak r.-t. fíámos Róbort uj igazgatósági 
tagját, — Vesta ásványolajipar r.-t. S trasser  Ernő 
uj igazgatósági tagját, — Olajipar társaság Geizingcr 
Miksa uj igazgatósági tagját bojogyoztetto. — Dr. W ag
ner és társai egyesült gyárak  r.-t. zámolyi Wagner  
Emil és Szabd Sándor dr. igazgatósági tagjaiknak 
obboli minőségüknek és cégjegyzési jogosultságuknak 
megszűnését bejegyeztette.

Uj részvénytársaság. Erdő és Bánya Részvény* 
társaság címmel, 10.000 K alaptőkével erdei- és bánya
termékek eladására, bányakutatására, bányanyitásra és 
kiaknázásra uj vállalat alakult Budapesten. (Bulyovszky- 
utca 21. szám.)

Hirdetmények. A Felső-Lunkoj községben bányász- 
kodó n Felső-Lunkoji Szent Háromság“ bányatársulat, 

a Szarvaspatak községben a Nagykirnik hegyben 
bányász kodó „Komái Szent Józse f  Poluna Lunga“ 
b ányatársuiat,

Szarvaspatak községben az affinis Csotátye hegy
ben bányászkodó „Affinis Csetátyei Deák Ferenc* 
bányatársulat,

Verespatak községben a Csetátye hegyben bá
nyászkodó „Szent József  Le/Jau bányatársulatok ed
digi igazgatója Dávid Kálmán abrudbányai lakos el
halálozása folytán felelős igazgató nélkül maradván, 
az abrudbányai kir. bányabiztosság ezen bányatársu 
lat részére az ált. bányatörvény 149. § a alapján igaz
gatóválasztás céljából október hó 18 ik napján a bánya
biztosság hivatalos holyiségébe rendkívüli közgyűlést 
rendelt, melyre a nevezett bányatársulat bejegyzett 
részvényeseit és azok esetleges jogutódait oly értesí
téssel hivta meg, bogy az ált. bányatörvény 153. §-a 
értelmében a társgyülésen mindenki csak szomélyesen 
vagy törvényes meghatalmazottja által élhet a szava
zás jogával, a távol maradottak a megjelent társak ha
tározataihoz csatlakozóknak fognak tekintetni.

Bányásziskolai felvételek, A S e lm e c b á n y á i  m. kir. 
b á n y á s z i s k o lá b a n  szeptember 4 én voltak a f e lv é t e l i  

vizsgák. A jelentkező tanulók közül az I. évfolyamra
5, a II. é v f o ly a m r a  7, a b á n y á s z a t i  és kohászati tan
f o ly a m o k r a  2-2 tanulót vettek f e l .

Uj gyár. A Hydrogéngyár r.-t. újpesti hydrogén- 
gyárát kelenföldi oxygéngyára mellé telepíti át, amely 
célból uj gyárhelyiséget épit, azt modern gépekkel 
szereli fel és a hydrogén gyártását saját szabadalmai 
szerint az oxygén- és nitrogéngyártással egyesített 
üzemben fogja intenzivebben folytatni.

Egy érdekes szahadalom kihasználása. Báró Hatvany  
Károly elnöklete alatt nemrég részvénytársaság alakult 
a „Sprinkler-féle szabadalom“ értékesítésére. Kunok a 
szabadalomnak a lényege az, hogy a gyári helyiség 
menyezeto alatt csövek húzódnak végig, amelyeknek 
alsó részén lévő nyílások bizonyos hőfoknál köni yon 
olvadó anyaggal vannak betömve. Mihelyt ez az anyag 
megolvad a vízvezetékbe kapcsolt csövekből szakadat
lanul zuhog a v íz . A szabadalom kihasználására — mint 
értosülünk — a fővárosban gyárat fog alapítani az uj 
részvénytársaság. Egy ily mentő borondozés körülbelül 
ICO—120.000 koronába kerül, ami elég tekintélyes 
összeg.

A német és az angol vasipar. A német vasgyárakban 
augusztus hónapban 1,050.610 tonna nyorsvasat ter
meltek a múlt évi augusztusi 586.661 tonnával szemben. 
A hadi produkálás a háboru első évében a normálisnak 
több mint kétszeresére emelkedett. Az angol acélipar 
1910-ben elérte termelési maximumát 6,500.000 ton
nával. Tehát anglia eddigi legnagyobb békeprodukciója 
egy harmadát sem teszi ki a német háborús pro
dukciónak.

1915 szeptember 26, (39. szám )A B Á N Y A
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Vasáruk áremelkedése Németországban az utolsó
15 hónap alatt

1014 jul. J.

Ilématit nyorsvas .
( intődéi nyers vas I. 
öntödei nyersvas III. 
Luxemburgi nyersvas 
Nyerstömbök
S. M. minőség . 
Siogerlandi vaskő 
Rudvas .
Hegesztett vas 
Szalagvas 
Durvalemez 
Kazánlemez 
Finom bádog 
Hengerelt sodrony 
Sodrony S20g 
Idomvas

iúlő SZCl»t»
Ár luaik&kban

TS’50 
74*50 
70*50 
00 ' —  

82-50 
8 r  50 
12*10 
94-— 

133* — 
115 — 
98*— 

108*— 
115'— 
115*— 
117-50 
108- —

1151— 
94-— 
89*— 
74-50 

102-50 
12250 

19*20 
140* — 
1(53*— 
170- — 
150-— 
100*— 
190* — 
1 4 0 -  
1801 — 
150 —

Egy év alatt megkeresett alaptőke. A reinschcidi 
Liüdauberg fólö acélművek háborús mérlege óriási 
nyereséget mutat ki. A vállalat a három millió márka 
alaptőkéjét is meghaladó nyereséggel zárta le a m ér
legét. A részvényesek 25°/o-os osztalékot fognak kapni.

Nyersolaj. A nyersolaj termelők és az osztrák kor
mány között folyamatban levő tárgyalások nem vezettek 
eredményre, mert a termelők ahelyett, hogy mérsékelték 
volna igényeiket, 12 koronáról 15 koronára emelték tel 
az osztrák kormány által már lefoglalt nyersolajért 
követelt vételárat. Legutóbb tartott értekezletei) annyira 
kiélésedéit a helyzet, hogy a tárgyalások folytatására 
már alig volt kilátás. Az osztrák kormány azokban 
úgy látszik mégis a békés megegyezés híve, mert a 
nyersolajtermelőket most egy ujabb értekezletre hívta 
össze. Talán ezen az ankéten sikerül a nyersolaj ára 
tekintetében olyan megegyezésre jutni, amely a kor
mányrendelet utján való ármogailapitást feleslegessé 
teszi.

A kincstári sóbányászat ismertetése. A magyarországi 
kimerithetlen mennyiségű kősó nemcsak a jelenlegi 
sóbányák vidékén, hanem a magyar Alföldön, Erdély- 
ben, továbbá Romániában és Moldvában egyidejűleg 
rakódott le. A Kárpátok kitörésével és az erdélyi hegy 
ség kiemelkedésével az erdélyi só a körhegység által 
körülzárva megmaradt, de fennmaradtak többc-kevésbbé 
jelentékeny sótelepek Máramaros, Bereg, Ung, Zomplón 
és Sáros vármegyékben is.

Erdélyben több helyon a só sziklák alakjában a 
külszinre emelkedik. Ily sósziklák találhatók Parajd 
környékén, Alsó- és Fölső só falván, Szovátáu, Libán - 
falván, Szásznyiros és Bálványos várai ja között. E 
külszinre való emelkedés leginkább a medence szé'ein 
észlelhető.

Az ordél.yi sótelepek felett Cerithium márga kőzet 
terül el 5—30 cm. vastagságban, váltakozva Homokkő 
és Trachyttuff rétegekkel s vékony szakadozott íiaial 
kőszén, Anhydrit és Gypszárványokkal; a máramarosi

sóképződményt ellenben fekete-kékes szinü, vizhatlan 
agyag (u. n. pallag) fedi 5 cm.-től 37 méter vastag
ságig. Néhol a fedőagyag teljesen hiányzik s a só- 
tömzsöt márga és homokkőrétegokkel váltakozó tu ff a 
vagy kavics, sőt Sugatagon több holyen trachyt- 
hömpölykőkepződmény fedi.

A jelenlegi bányaművelési mód szorint a bánya
csarnokok íotéi 100—200 méter hosszúság mellett 
8 — 12—16 métor szintes szélességet nyernek. Az olda
lok bizonyos mélységig 45—60°-nyi szög  alatt vájatnak 
alá, azután merőleges falakban folytatódnak a fejtő 
talpig. Ily főcsari okokból több kereszt- és oldal
csarnok nyílik.

A sófejtés igen régóta divatos módon, keskeny, 
éles, 4—5 kg. sulyu acélhegyü vascsákányokkal esz
közölt talpréseléssel és padok felfeszitésével történik, 
amely művelettel mintegy 50 kg. sulyu tcglányalaku 
sódarabokat nyernek. A 60-as és 70-os években robbanó 
anyagokkal is történtek kis éri etek, ezek azonban kellő 
eredményre nem vezettek. Jelenleg csak kivételes 
esetekben, pl. vágatok előhatolásának siettotése céljá
ból vagy szélesítési munkálatoknál alka'maztatnak 
robbanószerek.

Aknaszlatinán, Rónaszéken, Aknasugatagon, Maros- 
ujváron. Dósaknán, Parajdon és Sóváron az üzem 
OM’ész evén át, Tordán és Vízaknán ellenben, tekintet
tel a csekélyebb szükségletre és arra, hogy a bánya
munkások nyáron át földműveléssel foglalkoznak, csak 
a téli hónapokon át folyik.

Sóváron főt1 sót állítanak elő. Itt is régebben 
kősóbányászat folyt, moly már a XV században vette 
kozdetét; a felhagyott és betömött, de 1910. évben 
újra nyitott és az 1911. év folyamán 82 m.-ről 93 m.-ro 
lemélyitett Mária-aknából kihúzott, teljesen tolitett só
oldatból főttsót termeltek.

A kősóképződmény homokkő és trachyt közé be
ágyazva fordul ölő földes márgákkal vagy agyaggal 
fedőrétegét hatalmas szürke agyag képezi, mely az
u. n. pallag ha megy át s a kősótömzs burkolatát al
kotja. E pallag felső része sótalan s csak a kősó kö
zelében van sóval inpregnálva. Alatta laza, durva 
szemű, édesvizet tartalmazó homokkő következik. E 
vizvezető réteg okozza, hogy a kutatóaknák a mély-
l cgben elfullasztatnak.

A kősólerakodmány, a foltárt kőzetekből és a 
rétegok között nagyritkán olőforduló foraminiferák 
bol következtetve, a harmadkorszak mediterrán ré te
gei közé sorozható.

A kősóbányászat 1752. évi február hó 21-ig volt 
űzőmben. E napon a tcljoson telített sósviz, mely a 
sótömzs déli oldalán ömlött be, az egész, nagyobb
részt táró bányászatot elárasztotta. E viz képezi jelen
leg a sófőzés tárgyát. Az évi, mintegy 60.000 q t 
kitevő főttsó a Nándor és Ferenc sóiozőmüvekbeu 
lévő három sófőző üstben állittatik elő, molyok közül 
kettő folytonos üzemben van, a harmadik tartalékul 
szolgál. E sófőzőberendezés az 1791—1806 ik évek 
közötti időben létesült s azóta alig változott. A rcndel-
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kezesre álló természetes telitett sóoldat évi 180—190 000 
hl.-t tesz ki s teljesen f eldolgoz táti ir.

A sóbányamüvek talp fejtés utján 45—50 kg. sulyii 
alaksót termelnek, az előmunkálatokból és szélesítés
ből darabdót, réselésnél apró- és törmelék sót. E két 
utóbbi minőség megőrülve étsó és marhasó előállítá
sára szolgál.

Marhasó csak Aknaszlatinán és Parajdon állittatik 
elő s 99 25% kősóból, 0 ‘50*/o vörös vasoxydból (col 
cothar) és 0*25% ürömporból áll.

Ezenkívül a marosujvári bánya sz ottani ammo- 
niak szódagyárnak évenként mintegy 35.000—400.000 
q sót szolgáltat tolitett sóoldat alakjában.

A mexikói petró leum ipar, amely 1907. évben még a 
nyolcadik helyen állott, 1911-ben már a harmadik 
helyre küzdötte fel magát, ugy hosry előtte már csak 
az Egyesült Államok és Oroszország vannak. A te r
melés 1907 bon 1 millió bordó volt, 1911 ben már 
12,629.319, 1913-ban 18,540.320, 1914-ben 20,674.357 
hordó, tehát a múlt évben is kb. 12%-kal növekedett 
a termelés, amelynek kb. 90°/o-át a Tampico-kerűlet 
szolgáltatja. Az 1912—13. években a mexikói petróloum 
iránt rendkívül mognövekedett az érdeklődés. Míg 
1912-ben csak 89 vállalat működött, köztük 55 amerikai,
21 mexikói és 13 angol alapítás, összesen 350 millió 
mex. dollár tőkével, addig 1914-ben már 187 vállalat 
működött, 425,000.000 mfx. dollár alaptőkével, közülük 
70 volt mexikói, 100 amerikai, 16 angol és 1 holland 
alapitasn. Háboru után a mexikói petróleumipar nagy
arányú feilen dűl és ével lehet számolni.

A usztria  szén ipara . Csehország északnyugati barna
szén területeinek elszállítására vonatkozóan a követ
kezőket jelentik : A múlt évben augusztus első felében 
a vasúti forgalmi zavarok következtében mindössze 266 
ezer tonna barna szenet tudtak elszállítani, mig ebben 
az évben ugyanabban az időben félmillió tonnát, mert 
kellő számú vagyon állott rendelkezésre. Éppen ezért 
megállapítható, hogy a szállítások további alakulása 
teljesen attól függ, hogy kollő számú vaggon jut-e 
azután is a továbbítás céljára. Most csökkent a rendel
kezésre álló vaggon ok száma és azzal is számolni kell, 
hogy a répakampány, amely szeptemberben kozdődik, 
szintén akadálya lesz a szén tömegesebb elszállításának.

A kőszénpiac helyzet egyébként a következő: A 
termelés növekedett ugyan, de a készlet csökkent. Az 
osztraui terület a múlt hónapban a normálisnak mintegy 
száz százalékát termelte. A rosici sem termelt keve
sebbet, mint tavaly. A felső sziléziai termelés mintegy 
nyolcvan százaléka a rendesnek. A felső sziléziai ter
melés különben az el so háborús félévben mintegy 56 
százalék, amellyel szemben az elszállítás 50 százalék. 
Hogy a készlet redukálódott, abban mindenosetro 
lényeges része van unnak is, hogy az elfoglalt ellen
séges területckkel is nőtt a fogyasztás. Az osztrák ipar 
mostani szükséglete különben a normálisnak mintegy 
70 százalékát teszi csupán.

A ném et szénszindikátus. A rajna-vesztfáliai szén
szindikátus tanácskozása óta a kényszer szindikátus 
lehetőségéről is foglalkoztak illetékes körökben. A kom
bináció azonban, mint újabban kiderült, téves volt mert 
az Admiral, Auguszta-Kolonie és a bochumi bánya- 
társaság kivételével már az összes bányatulajdonosok 
aláírták az ötnegyed évre szóló szerződést, ugy hogy 
az átmeneti szindikátus biztosítottnak tekinthető.

Külső kereskedelm ünk juniusban. Külső kereskedelmi 
forgalmunk az 1915. év junius hónapjában a behoza
talnál és a kivitelnél növekedést mutat. Behoztunk 
ugyanis az 1915. év júniusában 4*5 millió métermázsa 
árut 120 millió korona értékben, kivittünk pedig 3'2 
millió métermázsát 1131 millió korona értékben. Eszel 
szembon május hónapban 117 millió korona értékű 
behozatal és 93'4 millió korona értékű kivitel volt ki
mutatva. Ausztriával való forgalmunkat külön vizs
gálva, azt látjuk, hogy az előző év január—junius hó
napjaival szemben csak a behozatal értéke esett erősen

vissza, kivitelünk értéke aránylag csak kevéssel ma
rad mögötte az előző évinek. A statisztikának Ausz
triára vonatkozó része a következő:

Behozatal Kivitel 
millió koronákban

1914 ja? uár—junius
1915 január—junius

1914 első féléve 
— 83 millió korona 

behozatali

698*1 015-1
574-2

1915 első féléve 
+  42 9 millió korona 

kiviteli
többlet.
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U ngarische allgem eine M aschinenfabriks-A . G, Die
Ungarische allgemeine Maschinonfabriks-A.-G. hat den
11. d. cinberuFencn Generalversammlung vorschlagen, 
dass das Aktienkapital nach vorheriger Abstempelung 
der Aktion lim 50 Prozent, durch Ausgabe neuer A k
tien zu erhöhen.

Die grösste Dampfturbine der Monarchie. Wohl au 
keinem zw eiten Gebiet sind bei kommunalen Betrieben 
so rasch heran wachsende Fortschritte zu verzeichnen, 
wie auf dem der Versorgung der Hauptstädte mit 
elektrischem Licht und elektrischer Kraft. Rio hat 
daher in einer ihrer letzten Sitzung beschlossen, das 
vor zwei Jahren neu erbaute Elektrizitätswerk wesen
tlich zu vergrössern, um den gesteigerten Anforderun
gen an Licht und Kraft entsprechen zu können. Wie 
wir hören, gelangt ein neues Turboaggregat mit einer 
Kapazität von 15.000 Pferdokräfton zur Aufstellung. 
Es ist dies die grösste Dampfturbino, die in der 
österreichisch-ungarischen Monarchie bisher zur Auf
stellung kam. Die Lioferung dieser grossten Dampf
turbine ist erfreulicherweise oinom unserer heimischen 
W erke, der L. Láng Maschinenfabriks-A.-G* übertra
gen worden, was als ein besonders erfreulicher Beweis 
für die Leistungsfähigkeit unserer Industrie betrachtet 
werden kann.

B ergm an-E lektriz itä tsun ternehm ungen  A.-G, in Berlin» 
Die Gesellschaft erzielte in dem am 30 Juni d. J. 
abgolaufonen Geschäftsjahre einen Bruttogewinn von 
107.174 (im Vorjahre 310 411) Mark Unkosten erfoderten 
98.344 (118.713) M, Der Vcrlustvortrag ermessigt sich 
dom nach von 543.312 Mark im Vorjahre auf 534.482 
Mark.

Ein A bfallfilter fü r  P etroleum rafflnerien , Der On City 
Blizzar berichtet von der Bemühung des staatlichen 
Fischwarts Albert um die Einführung eines neuer- 
fundenen Schmutzfilters, der dazu dienen soll, de: 
Abfall aus den Petroleumraffinerien soweit zu klären, 
dass das aus' den Raffinerien in die W asserläufe 
abfiiessonde Abwasser nicht mehr die Fischbrut mit 
Vernichtung bedroht. Es ist die heutige Regel, dass 
die Raffinirien bei ihren W erken Teiche anbrigen, in 
die sie alles Abwasser ablaufen lassen. Sind die Teiche 
voll, so läuft der inhalt über W ehre vielfach über 
und in die lliessenden Gewässer der Gegend hinein. 
Selbstverständlich muss durch dieses Vorgehen jode 
Fischzucht weit und breit vernichtet werden. Herr 
Albert zeigt nun den Raffineuren dio Wirksamkeit 
seines Filters, dor derartig in die W ehre eingebaut 
wird dass keine Flüssigkeit in die Flüsse laufen kann, 
ohne den Filter zu passieren. Dass die W irkung des 
Filters gen iu t, um dio Fischzucht zu rotten, ist durch 
zahlreiche Versuche des Herrn Albert fest gestellt.


