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Kivételes intézkedések.
A háborús állapot kivételes helyzetet teremtett 

bányászatunknál is.
Természetesen a szén az az anyag, amelyre a 

háborús időben fokozottabb mértékben van szükség 
és annak tömegtermelése érzi meg leginkább az el
vont munkáskezek hiányát, azért a háborúval kap
csolatos kivételes állapotok is leginkább a szén
bányáknál léptek életbe.

A kivételes állapothoz tartozik, hogy a szén
bányák katonai felügyelet alatt állanak.

Föltétlenül szükséges, hogy a szénbányák biz
tonsága megóvassék. Ezért szükséges a katonai őrizet.

A szénbányák termelése a tiadbavónult mun
kások elvesztésével jelentékenyen alábbszállott, ugy, 
hogy még a vasútnak és közmüveknek szerződéssel 
lekötött szenét is alig képesek szállítani.

Ezért volt szükség arra, hogy a bányáknál dol
gozó tartalékos és népfölkelő bányamunkásság ka
tonai fegyelem alatt álljon.

Ebből a katonai fegyelemből következik, hogy a 
szénbányáknál dolgozó, katonaszolgálatra kötelezett 
bányamunkásság a háború tartama alatt nem szün
tetheti meg a munkaszerződést, hanem köteles ott az 
eddig megállapított fizetési föltételek mellett bánya
munkát végezni.

Erre az intézkedésre okvetetlen szükség volt, 
mert csakis igy volt biztosítható a szénbányák ter
melésének mennyisége.

Most minden szénbányának szüksége van min
den munkására s nincs helye a bányamunkások 
békeidőben nagyon is divatozó vándorlásának.

A katonai szolgálatra kötelezett bányamunkás 
még előnyét is látja annak, hogy katonai fegyelem 
alatt bányamunkát kénytelen végezni, mert ezért 
megfizetik s igy családja nincsen kitéve esetleges 
nülkülözésnek, mint más hadbavonult munkás 
családja.

A termelés fokozására a legtöbb szénbányánál 
az eddig elfogadott nyolcórás munkaidőről át kellett 
ismét térni a tizenkétórás műszakidőre.

Ezt az intézkedést is el kell fogadnunk, mert 
amikor az egész nemzet minden erejét megfeszítve 
küzd, a bányamunkásság sem keresheti a dolognak 
könnyebb végét.

A tizenkétórás műszak a bányamunkásságnak 
csak előnyére van, mert az eddig szokásos szakmány 
egységárak mellett mindenesetre többet keresnek, 
mint eddig kerestek a rövidebb műszakidő mellett.

A műszakidő meghosszabbítását tehát a kény
szerűség parancsolta és a bányatulajdonosoknak eszük 
ágában sincsen, hogy a tizenkétórás műszakidőt

állandósítani igyekezzenek, hanem mihelyt a háborús 
állapotok megszűnnek, azonnal visszatérnek az előbbi 
munkarendre.

A munkásságnak emiatt tehát nem lehet oka a 
nyugtalanságra.

Szükséges intézkedés volt, hogy a nők éjjeli 
munkatilalma és a vasárnapi munkaszünet is föl
függesztessék.

A szénbányák termelése ezekkel az intézkedé
sekkel is fokozható.

Ezek az intézkedések is csak a háború alatt 
lesznek érvényben.

Az elsorolt intézkedéseket a termelés bizonyos 
mennyiségének biztosítására okvetlen meg kellett tenni.

Ezekre a kivételes intézkedésekre halaszthatat
lanul szükség volt.

A munkásságnak tehát ezeket az intézkedéseket 
nem szabad olyannak venni, hogy a bányatulajdono
sok visszaakarnának élni a háborús állapottal.

Amint ezeket csak elsőrendű közszükség teszi 
indokolttá, ugy ez intézkedéseket a háborús kény
szer elmúltával azonnal meg kell és "meg is fogják 
szüntetni.

Ezekben a nehéz napokban ugy a bányatulaj
donosoknak, mint a bányamunkásoknak a közös, 
nagy, nemzeti érdekeket kell szem előtt tartaniok.

Mindkét félnek a maga módja szerint meg kell 
hozni az áldozatot.

Nem szabad azt engedni, hogy akár egyik, akár 
másik részen a kivételes intézkedések foganatosítása 
és teljesítése ugy történjék, hogy a munkaadó és 
munkás közötti jóviszony megzavartassék.

A munkásoknak meg kell érteniök, hogy a ki
vételes intézkedések nem a munkaadó előnyére, ha
nem a közérdek szempontjából történtek s azok sok 
tekintetben éppen ugy nincsenek a munkaadónak 
kényelmére, mint a munkásnak.

A munkaadónak pedig vissza kell tartani azokat 
a közegeit, akik a kivételes intézkedéseket arra akar
nák fölhasználni, hogy a munkásságon elmúlt idők 
esetleges sérelmeiért bosszút álljanak.

Ezek a rendkívüli idők megkövetelik a kicsinyes 
szempontok félretételét.

Munkás és munkaadó kell, hogy áthatva legye
nek attól a gondolattól, hogy az ő együttműködé
sükre sohasem volt olyan nagy, égető szükség, mint 
éppen ezekben a történelmi pillanatokban.

Munkaadónak és munkásoknak meg kell érte
niök, hogy a kivételes intézkedések nem egyik fél 
előnyére vagy hátrányára rendeltettek el, hanem 
kizárólagésegyesegyedlil nagy, nemzeti érdekekelőnyére.

Ezekkel szemben pedig az egyoldalú érdekek
nek föltétlenül el kell némulniok.
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Kereskedelmünk és iparunk 
az 1913. évben.

(Folytatás.)

Szerszámgyártás. Szerszámgyárosaink nem emlé
keznek az 1913-ikinál kedvezőtlenebb üzletévre. Üzem
redukciók, munkanélküliség napirenden voltak. Hitel
hez még magas kamatláb - mellett sem jutottak. Az 
osztrák verseny annyira szorongatja az üzemeket, 
hogy 15—20 százalékos közbenső vám védelme nélkül 
fennállásukat sem látják biztosítottnak, nemhogy ujabb 
gyárak létesítésére vagy a meglepők kiterjesztésére 
lehetne gondolni. De a vámkülföldi versennyel szem
ben sincsenek szerszámiparosaink kellően megvédve. 
Példaképpen felhozzák a fémcsigafurók, de más szer
számok tulalacsony vámját i?, amely semmiképpen 
nem alkalmas a belföldi piacot a hazai iparnak bizto
sítani. Az iparosok reménye az 1917 iki uj vámha*á- 
rozmányokra irányul, amelyektől a szerszámvámok s 
különösen a fémcsigafurókra vetett vám felemelését 
várják. A magyar szerszámgyártmányoknak a Balkán 
exportpiacokon még nincsen megállapodott jó hírnevük 
s ezért is nehéz ott tért foglalniok. Legtöbb panaszuk 
a szakmabeli iparosoknak a közszállitások körüli sé
relmeik miatt van. Közvetítő kereskedők nyerik el a 
közszállitásokat (ezek külföldi árut szállítanak), mert 
nem is szólítják fel a szerszámiparosokat ajánlattételre, 
hanem különösen a katonai és vasúti hatóságok rövid 
utón szerzik be e cikkeket. Sérelmeik orvoslása céljá
ból főképpen két reformot tartanak kívánatosnak. E gy
felől azt, hogy a pályázatok el nem nyerése esetén az 
elutasítás okáról is kapjanak értesítést ama sablonos 
elintézés helyett, amely szerint „ajánlata elfogadható 
nem volt“. Másfelől pedig szigorúbb ellenőrzést java
solnak a szállított gyártmányok hazai eredetének meg
állapítása körül. Mindkét kívánság olyan, amely közér
dekben is teljesitendőnek mutatkozik.

Egyéb fémáruk. A fémáruiparosok közlése szerint 
az 1913. év folyamán azt tapasztalták, hogy az előző 
évvel szemben a forgalom 50 százalékkal redukálódott. 
Ezt egészen természetesnek kell találni, ha figyelembe 
vesszük, hogy az építkezési tevékenység az előző évvel 
szemben legalább 80 százalékkal redukálódott és a 
fémáruk úgyszólván építkezési cikkeknek tekintendők, 
amelyekre főképpen uj épületek berendezésénél van 
szükség. Az általános gazdasági helyzet maga után 
vonta azt is, hogy a közönség — redukálva minden 
egyéb szükségletét — uj csillárok beszerzése helyett 
is inkább régi csillárait alakíttatja át. Ugyancsak a 
gazdasági válságból kifolyólag az üzletfelek kötelezett
ségeiknek csak a legnagyobb presszióra tettek eleget 
és számtalan esetben voltak az iparosok kénytelenek

kiegyezésbe belemenni, de sok esetben pénzük is 
teljesen odaveszett. A munkásviszonyok nem adtak 
panaszra okot, mert sok üzem redukciója folytán 
bőven állottak munkások rendelkezésre. Az osztrák 
exportáru sokkal silányabb minőségű ugyan, mint a 
magyar gyártmány, de az osztrák versenyipar olcsóbb 
áraival a magyar vidéket, melynek minőség iránti 
igényei kisebbek a fővárosénál, valósággal eláraszja. 
Amig a fővárosban alig tud' tért foglalni az osztrák 
csillaripar, addig a vidéken a szállításoknak óriási 
hányada osztrák eredetű. Ugyanez áll a vámkülföld 
konkurenciájára vonatkozólag is. A magyar csilláripar 
igazán kiváló minőségű gyártmányaival — az egy 
francia gyártmányokat kivéve — képes lenne az egész 
külfölddel szemben a versenyt felvenni, természetesen 
vonatkozik ez a külföldnek jó minőségű áruira, ahol 
inkább a kézi ügyesség és az ízlés játszik főszerepet. 
Ott azonban, ahol nagy gyárüzemmel állunk szem 
ben, melynél az izlés és a minőség az utolsó szerepet 
játsza, olyan hallatlan nagy az árkülönbség, hogy a 
magyar ipar ezzel szemben versenyezni nem tud.

Egy magyar lám paárugyárat kivéve, magyar 
csillárgyár nem tud exportot teremteni azon egyszerű 
o^nál fogva} mert tőkeszegények lévén, az exporthoz 
szükséges nagyobbszabásu gépberendezéseket a többiek 
nem igen tudják beszerezni. A belföldi piac telj s 
meghódítása céljából ennek az iparnak ma^as védő
vámtételekre volna szüksége a vámkülfölddel szemben, 
mig Ausztriával szemben a vámközösség következté
ben csak állami támogatás — gépek formájában — 
segíthet lényegesen a helyzeten.

Áttérve az egyes fémárucikkekre, jelenthetjük, hogy 
a közismert gazdasági és pénzügyi válság, mely az 
elmúlt üzletév folyamán a belföldön az üzleti forgal
mat megbénította, a petróleumlámpa-keresletre is nyo
masztólag hatott. Főkiviteli piacunkon, a Balkánon, 
a csak nemrégiben befejezést nyert háború következ
ményeképp az üzleti élet teljesen szünetelt, minek kö
vetkeztében a szóban levő iparág nem volt kielégítően 
foglalkoztatva.

A fent jelzett gazdasági depresszió következtében 
beállott építkezési pangás folytán a légszesz- és 
villamos-csillárgyártás sem volt az elmúlt évben eléggé 
foglalkoztatva. A pénzügyi viszonyok kedvezőtlen ala
kulata maga után vonta a csillárszükségletek beszer
zésének a minimumra való csökkenését és a kereslet 
túlnyomó részben csak olcsóbb kivitelű árukra szorít
kozott. A Balkán-háború szintén hozzájárult ezen 
iparág forgalmának stagnációjához, amennyiben nem
csak a már megszerzett megrendeléseket kellett tö
rölni, hanem a várt utánrendelések is elmaradtak.

I
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K  HAZAIHIREK. ^
A moratórium és a gyáripar. A Magyar Gyár

iparosok Országos Szövetsége által kiküldött mora
tóriumi bizottság dr. Chorin Ferenc elnöklésével ülést 
tartott. A bizottság ifj. dr. Chorin Ferenc előadása 
alapján mindenekelőtt a szállítási szerződések érvé
nyessége tárgyában legutóbb megjelent igazságügy
miniszteri rendelettel foglalkozott s megelégedéssel 
állapította meg, hogy a rendelet a Szövetség állás
pontjának megfelelően a vis major kérdését nem 
szabályozta. A gyáriparnak azonban követelnie kell 
a rendelet olyképpen való kiegészítését, hogy az eladó 
a moratórium alatt csak az esetben legyen köteles 
a szerződésben megállapított fizetési feltételek be
tartásával szállítani, ha az átvevő a szerződésben 
megállapított fizetési feltételeket az augusztus elseje 
előtt eszközölt szállításokra nézve is a moratóriumra 
való tekintet nélkül betartja. Sérelmes az egész iparra 
a rendeletnek az az intézkedése, hogy az államnak 
és az állami üzemeknek a szállítások tekintetében 
privilégiumot nyújt. Megelégedéssel vette tudomásul 
a bizottság, hogy a szállítási szerződések érvényes
sége tárgyában kibocsátott rendelet bizonyos mér
tékben szűkíti a moratóriumot, amidőn kimondja, 
hogy a városok és községek betéteikből folyó szük
ségleteinek a maguk részéről is eleget tehetnek. Az 
ügyvivő igazgatóság azután a moratórium meghosz- 
szabbitása tárgyában legközelebb kibocsátandó ren
delet tekintetében felmerült kívánalmakkal foglalkozott. 
Dr. Chorin Ferenc elnök összegezve a vita anyagát, 
megállapítja, hogy a moratóriumra az országnak 
kétségtelenül szüksége volt, de éppen olyan kívánatos, 
hogy a moratórium a viszonyok gondos mérlegelé
sével fokonként szükitessék. Szükséges, hogy a vál
lalatoknak összes üzemi szükségleteik céljaira szolgáló 
összegek rendelkezésükre bocsáttassanak, és pedig 
olyan módon, hogy bizonyos összegek erejéig a 
vállalatok pénzükről minden ellenőrzés nélkül rendel
kezhessenek, s csak az ezen felüli szükségletük legyen 
a bankok ellenőrzésének alávetve olyképp, hogy fel
merülő kétségek esetén egy objektív vfórum döntése 
volna kötelező. A felmerült kívánalmakat a Szövet
ség sürgősen az igazságügyi miniszter elé fogja 
terjeszteni.

Iparkamarai jelentés. A soproni kerületi keres
kedelmi és iparkamara kerületének az 1913. évi köz- 
gazdasági állapotáról szóló jelentése a napokban 
jelent meg. A jelentés bővebb ismertetésére még 
visszatérünk.

Cégjegyzési hirek. Fairbanks mérleg- és gépgyár \-t. 
Asbóth Emil, Szekula Gyula és Röclc Béla igazgatósági

tagoknak ebbeli minőségük és cégjegyzéki jogosultsá
guk, valamint Walder Béla, Brükler Artúr dr. és Kami 
Emil igazgatósági tagok ebbeli minőségüknek meg
szűnése bejegyeztetett, valamint cégjegyzési jogosult
ságuknak megszűnése is bejegyeztetett. — Egyesült 
Gipszgyárak r.-t. Főtelep Budapest. Bölim Mihály 
igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési 
jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. — Titanit 
(Czeipek-módszerü) Magyar Biztonsági Robbantóanyag r.-t. 
Budapest. C. J. van Eijk  igazgatósági tag ebbeli 
minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszű
nése bejegyeztetett. — Hydroxygen, gázelválasztó oxygén, 
nitrogén, hydrogén és egyéb gázokat gyártó r.-t. Budapest. 
Sieder Lajos dr. igazgatósági tag ebbeli minőségének 
és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyez
tetett.

Megindult a porosz szénbehozatal. A hatóságok min
den igyekezettel azon vannak, hogy a közeledő téli 
szezónban semmi szükségletet ne szenvedjen szén 
miatt a főváros közönsége. Aggodalomra nincs semmi 
ok, mert széleskörű óvóintézkedés9kkel már is bizto
sítva van a lakosságnak a szükséges szénnel való ellátása. 
A porosz szénbehozatal újból megkezdődött. A porosz- 
szi éziai bányákból egyelőre napi 700 kocsi szénrako
mányt indítanak útnak, melynek egyrésze Bécs, egy 
kisebb rés^e pedig Budapest felé irányittatik. A porosz 
vasúti igazgatóság több kocsit a szénszállítások cél
jaira rendelkezésre nem bocsáthat és most arról van 
szó, ho^y a Máv. is küldjön föl kocsikat, melyek révén 
még intenzivebbé lehetne tenni a porosz szénbehozatalt.

Uj, hatalmas Humphrey-szivattyútelepet rendelt meg 
az egyiptomi kormány a Mareotis-tónak (Alexandria 
közelében) viztolenitéséro. A telepen — teljes kiépítése 
után — 18 szivattyú lesz, melyek 6 méter szállítási m a
gasság mellett egyenkint 454.000 m3 vizet fognak n a
ponta emelni, vagyis mintegy háromszorosát az álta
lunk már ismertetett, London melletti Chingford-telepi 
szivattyúkénak.

A már közölt kivitelektől az elégési tér méreteiben 
különböznek, az átmérőjük ugyanis 2640 mm., m agas
ságuk 4 3  méter. Az ahhoz csatlakozó vizszekrény 
magassága 213 méter és 100 c^appantyus szelepe van, 
melyeket idegen testek beszorulása által okozott igény
bevételekkel szemben külön biztosítanak. A telephez 
tartozó anthracit-gázgenerátorok száma 9, teljesítmé
nyűn napi 44 tonna és egy 183 m3 tartalmú kiegyen
lítő tartánnyal vannak kapcsolatban, moly egyúttal a 
teljesítési kísérleteknél gázmérő gyanát is szerepel.

A debreceni kereskedelmi és iparkamara évi jelentése
két főrészből á l l : az évkönyvből és a tulajdonképpeni 
jelentésből. Az évkönyvben ismerteti a kamara múlt 
évi háztartási és vagyoni viszonyait, könyvtárát, to

FELTEN ÉS GUILLEAUMEl
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság 1

BUDAPEST, I., Budafoki-ut 13633. hrsz.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, n
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vábbá hívata’i és személyi viszonyait. Ezután a kamara 
kerületének ipari és kereskedelmi jellegű nyilvántar
tási képe következik. Az évkönyvben számol be a ka
mara a külömböző hatóságokkal és a többi kam arák
kal folytatott érintkezéséről, valamint a m ű t évben 
ipari, kereskedelmi és szociálpolitikai téren végzett 
munkásságáról és a közgazdasági vonatkozású törvény- 
hozás és szabályrendelet alkotás előkészítésében kifej
tett tevékenységéről.

Külön fejezet szól a kamarának a szakoktatás és 
az iparfejlesztés támogatása érdekében kifejtett műkö
déséről. Szakoktatási célokra a kamara a saját költség- 
vetésének terhére 11750 koronát áldozott. Negyven 
ösztöndijat és csaknem száz kitüntető ezüst érmet osz
tott ki jeles iparos- és kereskedőifjak között. Ezen
kívül nagyobb ösztöndíjakat eszközölt ki a kereske
delmi m. kir. minisztertől. A kiváló iparosmunkásokat 
jutalomban részesítette.

Különösen erős tevékenységet fejtett ki a kamara 
a  közlekedési viszonyok, valamint a posta- és telefon- 
forgalom javítása érdekében.

Az évkönyvi részhez csatlakozóan közli a kamara 
a múlt évben hozott iparjogi elvi döntéseket s az ál
tala adott iparjogi véleményeket.

A második részben, a tulajdonképpeni jelentésben 
adja a kamara a múlt évi gazdasági helyzet általános 
jellemzését és részletesen ismerteti az egyes kereske
delmi és ipari ágak helyzetét, a nagyobb vállatatok 
tevékenységét ós üzleti eredményeit.

A jelentés részben közli a kamara panaszait és 
javaslatait.

Behatóan foglalkozik a kamara a munkásviszonyok 
és a kivándorlás ismertetésével. A múlt esztendő gyá
szos éve volt a magyar gazdasági életnek. A gazda- 
dasági válság fojtogatásához a kamara kerületében 
még hozzájárult az elemek csapása is.

A jelentés részletesen ismerteti a kereskedelem ós 
ipar egyes ágainak múlt évi helyzetét és behatóan 
foglalkozik a jelentkező bajokkal és azok orvoslási 
módjaival.

Részletesen ismerteti a jelentés a kerület keres
kedelmi és ipari testületeinek, kereskedelmi és ipari 
szakok atási intézményeinek, a munkásbiztositásnak és 
a munkásszervezeteknek helyzetét és működését.

A közlekedésről szóló fejezetben a kamara a köz
utak fejlesztésére, a vasúti közlekedés javítására vonat
kozó javaslatait teszi közzé.

A hitelügyről szóló fejezet tárgyalja a gazdasági 
válságnak a kamarai kerület hitelé etére gyakorolt 
hatását.

Végül a múlt esztendő közgazdasági vonatkozású 
törvényalkotásait és jogszolgáltatást ismerteti a jelentés.

Az évi jelentés bővebb ismertetésére még vissza
térünk.

A tamburbot és a kozákok. Nagyváradon — mint 
onnan jelentik — a következő érdekes harctéri epizó
dot mondotta el egy sebesült katona :

„Az északi harctérről jövök, ahol a tábori telefon- 
vezetékeket készítő katonák között voltam. Éjszaka is 
dolgoztunk, az augusztus 26-ról 27-re virradó éjjel, 
amikor a holdvilág fénye mellett még a háborúban is 
szokatlan csapat közeledett felénk. Elől hét zenekari 
katona hét lovat vezet, utánuk haladt hét megkötözött 
kezű orosz és a menetet, a zenekari vezetővel az 
élén, az egyik honvédzenekar vidáman daloló legény
sége fejezte be. Csakhamar megtudtuk ennek az érde
kes felvonulásnak a h istóriáját: egy honvédzenekar 
egyetlen kardcsapás nélkül foglyul ejtett egy hét tagú 
járőrt. A zenekar biztos fedezet mögött volt elhelyezve, 
se közel, se távolban nem volt nyoma az ellenségnek. 
Holdvilágos éjszaka volt s a zenekar tagjai vidáman 
beszélgettek ós ugy éjjeli tizenegy óra tájban a zene
kari vezető nagy tamburbotjával felállt a fedezet 
mögött. Lassan, szinte észrevétlenül közeledtek az 
oroszok, akik tán éppen úgy meglepődtek, amint meg
pillantották a nagy botjára támaszkodó zenészőrmes

tert, aki azonban nem veszítette el nyugalm át: ropo
gós magyar nyelven harsány hangon kiáltotta feléjük l

— Á llj! Ki vagy ?
A zenekar tagjai is odafutottak és a zenekari 

vezető ütésre emelte fel a botját. És amint a hold
világnál megvillant a bot hatalmas rézgombja, a kozá
kok leszálltak a lovakról, lerakták a fegyvereiket és. 
téidenállva könyörögtek kegyelemért. Erre a zenekar 
tagjai letartóztatták a kozákcsapatot.

Szerencsére Sternberg budapesti hang szer gyár a rend
kívül erős zsinórokkal felszerelve szállítja a zenekari 
kürtöket. Levetté* tehát a trombitákról ezeket a zsi
nórokat és velük kötözték meg az oroszokat, akiket 
azután, mint foglyokat, nekünk átadtak“.

*£ DEUTSCHER BERICHT. X
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Statistik des Aussenhandels Österreich-Ungarns in 
Bergbauprodukten im Mai 1914. Den Statistischen Über
sichten, betreffend des auswärtigen Handels entneh
men wir die folgenden äussert interessanten Daten, 
welche ein Bild über den Handel in Bergbauproduk
ten vom Januar bis Mai 1914 gibt.

Einfuhr nach Österreich-Ungarn. Steinkohle: Menge 
q 54,705.298, W ert K 95.461*85, hiervon aus Deutsch
land q 51,617.507. Braunkohle: Menge q 168.806, W ert 
K 211.008, hiervon aus Deutschland q 158.676. 
Brikets Menge "q 1,000.589, W ert K 2,241.319, hier
von aus Deutschland q 530.230. Koks: Menge q 
3,473.345, W ert K 9,386.959, hiervon aus Deutschland 
q 3,379.888. Eisenerze: Menge q 2,395.294, W ert K
6,587.059, hiervon aus Deutschland q 52.537.

Ausfuhr aus Österreich-Ungarn. Steinkohle: Menge 
q 2,510.914, W ert K "5,186.441, hiervon nach Deutsch
land Menge q 1 671.439. Braunkohle: Menge q
27,161.353, W ert K 30,086.453, hiervon nach Deutsch
land 26,949.290. Brikets: Monge q 630.053, W ert K
1,134.095, hiervon nach Deutschland q 624.227. Koks 
Menge q 1,452.772, W ert K 4,668.462, hiervon nach 
Deutschland q 120.670. Eisenerze: Menge q 388.488, 
Wert K 893.522, hiervon nach Deutschland q 388.377.

Zulassung von Maschinenteilen zum Transporte 
als Stückgut. Auf Ansuchen des Landesvereins der 
ung. Fabriksindustriellen wurde seitens des klg. ung. 
Handelsministers verfügt, dass einzelne Maschinen
teile auch als Stückgut zur frachtgutmässigen Be
förderung angenommen werden sollen.

VALÓDI
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minden létező minőségben, színben és méretben.
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