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Beköszöntő.
Egy év ismét a hátunk mögött van.
Lapunknak ez esztendei első számával X. év

folyamát kezdjük meg.
Nekünk olyannak tetszik ez az elmúlt kilenc 

esztendő, mintha csak az imént kezdettük volna meg. 
Pedig azóta sok, nehéz harcot vívtunk meg.

Erről a küzdelemről csakis annak lehet fogalma, 
aki már nálunk szaklapot alapítani akaró kísérletével 
kénytelen volt a sikertelenség miatt fölhagyni.

Másutt sem könnyű dolog egy szakorgánumot 
teremteni. Nálunk százszorta nehezebb.

Iszonyú szellemi erőfeszítés és tekintélyes anyagi 
kockázat kell hozzá. Ezelőtt kilenc esztendővel, ami
kor lapunk megindult, sokan szánakozva tekintettek 
ránk.

Azt hitték, hogy pár évi vergődés után mi is úgy 
járunk, mint a többi szaklapalapitók. Hosszabb- 
rövidebb idő alatt elpusztulunk a  részvétlenség miatt.

Magunk indultunk el a nagy részvétlenség kö
zepette, de táborunk napról-napra növekedett.

Ma már sokan vagyunk, örömmel mondhat
juk el.

Egy sereg előkelő munkatársunk van, akik irá
nyítják és éltetik lapunk szellemi részét. És minden 
nap ujabb szellemi erőket hoz hozzánk a hasznos 
együttműködésre.

Jól esik ezt megemlitenünk, mert nálunk a szak
olvasókat még csak lehet valahogyan szerezni, de 
szinte lehetetlen színvonalon álló szakmunkatársakra 
szert tennie.

Ma már egy sereg, mindenre figyelmes munka
társsal együtt szolgáljuk azokat a nagy érdekeket, 
amelyeket nézetünk szerint minden körülmények kö
zött szolgálnunk kell.

Hogy bennünket is nem ért el a szaklapalapitók 
éfemer sorsa, annak tulajdonítjuk, hogy kezdettől 
fogva mindég szemelőtt tartottuk a bányászat és 
kohászat nagy érdekeit.

Egyetlen egy termelési ág sem olyan mostoha 
gyermeke az államnak, mint a bányászat és kohá
szat. Ez talán azért is van, hogy a közönség zöme 
alig tud valamit erről a két, kiválóan fontos terme
lési ágról.

A célunk tehát kezdettől fogva az volt, hogy a 
nagy közönséggel megismertessük és elszigetelt hely
zetéből kiemeljük a bányászatot és kohászatot. Hogy 
közelebbi kapcsolatba hozzuk a többi ipari termelési 
ágakkal, hogy életjelenségeit, mint a nemzet köz
gazdaságának egyik hullámverését fogjuk föl.

Minden dicsekvés nélkül mondhatjuk, hogy ezen

a téren az aránylag rövid idő alatt, nekünk sokkal 
több sikerült, mint azt eleinte vártuk.

A múlt év folyamán is egy igen jelentős lé
péssel közelebb jutottunk ahoz a célunkhoz, hogy a 
bányászat és kohászat terén egy egészséges, érzé
keny és éleslátásu gazdasági közvéleményt teremt
sünk.

Annyi rengeteg anyagi és szellemi erő talán 
egyetlen egy termelési ágban sem kallódik el ha
szontalanul és észrevétlenül, mint a bányászat és 
kohászat terén.

Ezt megakadályozni csakis egy erős és inteligens 
gazdasági közvéleménnyel lehet. Ennek kialakulását 
igyekszik lapunk előmozdítani.

Küzdelmünk, amélyet a tudatlanság és nem rit
kán a rosszakarat ellen is kell folytatnunk, a bányá
szat és kohászat nagy erkölcsi és anyagi igazsá
gaiért folyik.

Ma, kilenc évi küzdelem után, jóleső megelége
dettséggel mondhatjuk el, hogy tényezők lettünk.

Büszkén mondhatjuk el, hogy a bányászati és 
kohászati közéletben sok olyan dolog vált valóra, 
amelynek eszméje a mi lapunk hasábjairól pattant ki.

Igen sok hasznos dolgot létre segítettünk támo
gatásunkkal

Tiltakozó szavunkkal számtalan káros mozga
lomnak csiráját fojtottuk meg.

Lapunk vezércikkei visszatükrözik bányászati és 
kohászati gazdasági életünknek minden jelentősebb 
mozzanatát.

Bátor és nyilt a szavunk, mert a közérdek és 
igazság ad nekünk el nem némitható erőt.

Kilenc éven át a világosság és haladás fáklya
vivői voltunk a mi kis körünkben, ezután is azok 
akarunk maradni. Ha nem lettünk volna azok, úgy 
elsöpört volna rövid pár esztendő alatt bennünket a 
részvétlenség és a lekicsinylés.

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy százszorta többet 
használtunk a bányászatnak, mint azok, akik a mi 
munkánkat lekicsinyelni igyekeztek eleinte.

Ma, amikor a világháború egész közgazdasá
gunkra és szellemi életünkre ránehezedik, mi lanka
datlan készséggel őrhelyünkön állunk és jelentékeny 
szellemi erőfeszítéssel és anyagi áldozattal szolgáljuk 
a bányászatnak és kohászatnak nagy érdekeit.

Mi vagyunk a bányászati és kohászati szak- 
irodalom terén ma egyedül kapcsolatban az élettel.

Aki jólértesült lapot akar, vagy valamely üzletet 
akar kötni a bányászat és kohászat terén, az ben
nünket nem nélkülözhet.

Nehéz időkben fokozott bizalommal megyünk 
elébe az uj esztendőnek.
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Nagy föladatok várnak ránk, de biztat bennün
ket az, hogy nem vagyunk segítőtársak nélkül.

Mi, úttörők, kevesen vagyunk, de föladatunk 
teljesítésére éppen elegen . .

Senki után nem futunk, de szívesen látunk 
mindenkit körünkben, aki a magyar bányászat és 
kohászat virágzását elő igyekszik mozdítani.

Az uj esztendő és az eljövendő béke uj és nagy 
föladatokat állít elénk. A decennium befejezéséhez 
bizakodva és ujult erővel indítjuk útra lapunkat.

Boldog újévet! Jó szerencsét!

HAZAIHXREK.
K inevezés. A m. kin pénzügyminiszter a bányá

szata körében tartozó kezelési ágazatoknál alkalmazott 
műszaki tisztviselők létszámában Gunian Jenő segéd
mérnököt a kolozsvári m. kir. kutató bányahivatalnál, 
jelen állomáshelyén való meghagyás melett a IX. 
fizetési osztályba bányamérnökké kinevezte.

A budapesti osztály ülése. Az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület Budapesti Osz
tálya múlt évi december hó 22-én tartotta mog rendos 
havi ülését az Országos Erdészeti Egyesület Alkot
mány-utcai székhazában. Az  ülésen Zsigmondy  Árpád 
elnökön kívül jelen voltak Altnéder Ferenc, Dr. Bartel 
János, Gálócsy Árpád, Gergely Hugó, Hamrák Fe
renc, Katona Lajos, Marton György, Dr. Schleicher 
Aladár, Dr. Szeöke Imre, Tassonyi Ernő és Topscher 
Samu rendes tagok, továbbá Bárdo?sy Antal, 
mint vendég. Kimentették magukat Cséti Kóbort 
és Pauspertl Károly. Elnök fájdalommal jelen
tette be az osztálynak, hogy Fekete  Lajos tagtárs az 
északi harctéren szorzott betegségében elhunyt. A sze
retett tagtárs halála fölött a? osztály jegyzőkönyvében 
fejezte ki részvétét. Továbbá elnök bejelentette, hogy 
a múlt ülés határozatához képest az osztály 300 koro
nát a Iladsegélyző Hivat »1, 300 koronát pedig a Vörös
kereszt Egyesületnek utalt át. A hadikölciönre az osz
tály 600 koronát jegyzett. Bemutatásra került az osz
tály jutalomdij pályázatának tervezete, amolyet az ülés 
némi módosítással elfogadott s megbízta az elnöksé
get, hogy a jutalomdijul szolgáló arany plakett elké
szítésére az intézkedéseket megtehesse. Az osztály 
tagjainak sorába fölvétettek: Hosmann Béla bánya
gond aok Tokod, Dr. Bockh Hugó min. tanácsos Buda
pest, Mátyás Lajos bányaigazgató Egercsehi, Kovács 
Béla főmérnök Annavölgy és Vankó Rezső főmérnök 
Pestszentlőrincz. Az ülésen megnyilvánult az az óhaj, 
hogy az anya-egyesületnek mennél több, Budapesten 
lakó tagja lépjen be az osztályba. Altnéder Ferenc 
m. kir. főmérnök előadása az Elektromos fémti»ztitási 
systémák  ról általános érdeklődéssel találkozott. Az 
értékes előadás bővebb kivonatát különben lapunkban 
közre fogjuk adni. Végezetül elnök megemlitotto, hogy 
az osztály titkára valószinülog rövidesen hadiszolgá
latra vonul be s távolléte alatt a titkári teendőket az 
osztály gazdája fogja ellátni. Az ülés után társasva
csorára gyűltek egybe a tagok a Schuller-féle ven
déglőben. Az osztály tagjai között megnyilvánult az 
az óhaj, hogy dacára a háború minden tevékenység'e 
ránehezedő nyomasztó hatásának, az osztály elnöksége 
gondoskodjék árról, hogy az osztály tevékenysége s 
a tagok közötti kollégiális érintkezése ebben a nehéz 
időben is a lehetőség szerint ébren maradjon.

Kitüntetett gépgyáros. A német császár Kühm 
Viktor gépgyárosnak, a Roessemann es K iih ne ma mi
féle budapesti gépgyár tulajdonosának, a vasker*sztet 
adományozta.

Hőseink. Bertalan Albert, a Selmecbányái bányá
szati főiskola negyedéves bányamérnök hallgatója, 
egyéves önkéntes, Bertalan Miklós nagybányai m. kir. 
bányatanácsos fia, a Jaroslau mellett vivott ütközet
ben, életének 24. évében hősi halált halt.

Krupp gyár vállalkozása. Mint bennünket értesíte
nek az esszeni Krupp-gyár megszerezte a Kollovio 
bán levő grafit bányák kiaknázási jogát.

Az ágyugyár iparcsatornája. V Magyar Ásyugyár 
Kész vény társaság igazgatósága Győrött építendő ipar
csatorna munkálatainak megkezdése iránt lépéseket 
te!t a kormánynál. A társaság az iparcsatornával kap
csolatosan gyári vízgyűjtő müvét akarja kiépíteni.

Közgyűlések. Nemzetközi gázizzó tény részvénytár- 
snsiig december 29-én tartotta meg VI. rondes köz
gyűlését »Flóra* első magyar stearingyertya* cs 
szappangyár jcszvónytársaság  december 30 án tar
totta meg rendes évi közgyűlését. A brassói cel
lulóz egy ár részvénytársaság  december 30 án tartott* 
meg évi közgyűlését. Az 1913/14- i ki üzem év mérlege 
a következő Vagyon Gyártolck 116.874'3S korona 
gyári épületek és berendezések 0,040 952*42 korona; 
pénzkészlet 14.351410 korona ; árukészlet 1,262.495’ 13 
korona; gyártási anyagkészlet 1,007.093 84 koron? 
erdei tételek 1,245.806 21 k o ro n a ; fenntartási anyag- 
készlet 701.498-02 korona ; ingóságok 86.420*76 korona; 
váltók 44.149 33 korona; értékpapírok 65.795 korona; 
előre fizetett tűzkár- és balesetbiztosítás 30.9ö7‘04 ko
ro n a ; adósok 3,117.674 19 korona. Nyereség és vcsz- 
teségszám la; Veszteség 1913 szeptembgr 1-től 1914 
augusztus 31-ig 98*024*69 korona le nyeresógátbozat 
az előző évről 12.909.53 korona; marad 85 11516 ko
rona veszteség. Összesen 15,819.198 58 korona. 
Teher Részvénytőke 2,250.000 korona értékcsökke
nési tartalék 1,795.933*13 korona átmeneti számla 
17.392 03 korona ; hitelezők 11,485.689*72 korona ; nyug- 
nyíjalax>számla 270.183*70 korona; összesen 15,S19198*5S 
korona.

Szállítás, Szcnkőneg. A magyar királyi államvas
utak budapest-központi üzletvezetosége a budapést- 
itván telk í olajgyárában IS 15 január 1 töl 1915 de
cember 31 ig terjedő ogy évi időszak alatt mellék
termékképpen visszanyerendő mintegy 400 méter mázsa 
szénkőn eg (Kohlenwasserstoff) eladása érdekében nyil
vános versenytárgyalást hirdet. A pályázati kérvények 
ivenként 1 koronás okmány bélyeggel ellátva január
29. napjának déli 12 óráig nyújtandók be ..Ajánlat 
szénkőneg megvételre 71863/1914* folirattal (Vili., 
Kerepesi-ut 3., I. emelőt 38) Ajiulatok kizárólag ezen 
célra rendelt és a budapest-k ízponti íizlctvozotőség 
általános L osztályában ingyen kapható ajánlati nyom
tatvány és annak rovatainak pontos kitöltése mellett 
állitandók ki. Bánatpénzül a megvenni szándékolt szén
kő nogért felajánlott egységárnak 50 százaléka teendő 
le a kitűzött határnap előtt egy nappal akár készpénz
ben, akár állami letétek ro alkalmas éri ékpap írókban a 
gyüjtőpéiiztár.iál.

Fúzió- Mint bennünket értesítenek a Magyar
német kovaföldek r.-t. kifogja mondani a Gyöngyös- 
patai kovaföldmiivek r - t ~al való fúzióját. Az egyesült 
vállalat alaptőkéje 500.000 korona lesz és a tete
mesen kibővített, átalakított szordokpiispöki és gyön
gyöspatai gyártelepeken kívül V., Tátra-uíca 4. szám 
alatt is rendez be gyárat válaszfallemezek készítésére.
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Szénszállítás a fővárosban. A magyar királyi állam
vasutak igazgatóságától vett értesülés szerint múlt 
hét folyamán annak ellenére is, hogy a karácsonyi 
ünnepek alatt a szénszállítás mindenkor csökkenni 
szokott, az összes budapesti állomásukra vasúton és 
vizen az ön kezelési célokra szolgáló szénküldeménye
ken kivül 47.260 mm. porosz éá 49.759 mm. hazai 
szén érkezőit.

A petroleumár. Az utolsó időben nagy mennyiségű 
külföldi petróleum érkezett a monarchiába, az ár azon
ban tovább drágult. A magyarországi jegyzés 70 ko
ronára emelkedőit; Becsben a petróleum ára 62 korona.

Egy rézmü felszámolása. A Magyar Rézmüvek r -t .  
(Zám) 1913 december 30-án tartott közgyűléso elhatá
rozta a társaság felszámolását. Felszámolókul kirendel- 
letett: Henri Léger (Colombes, Franciaország) és 
Singer  Márk bánya- és kohóigazgató (Bálánbánya). 
A felszámolók most felhívják a hitelezőkot, hogy kö
veteléseiket hat hónap alatt érvényesítsék.

A fémárak szabályozása. A német kormány a fé joek 
drágulásának megakadályozása végett akciót indított 
és amely most a makszimális fémárak megállapítására 
vezetett. A bírod J^bí tanács rendelet©, amely az ársza- 
bályuzásról intézkedik, december hó 14-én már életbe 
is lépett* A rendelet teljes szövegében egyébként így 
hangzik :

1. A sárgaréz ára 100 kg.-kint nem haladhat meg:
a) legalább 99'7 százalék réztartaimu uj raffinátréznél 
elektrolytréznél 200 m árkát, b) legalább 998 százalék 
réztartaimu uj raffinátréznél, valamint nehéz régi réz
nél és nehé* rézhulladéknál 185 márkát, c) az Összes 
többi sárgarézfajtáknál cs hulladékoknál 170 már* át.
2. Az ócska vörösréz és vörosrézhulladékok maxi
mális árai 100 kg.-kint a következők ; a) tiszta töltény 
rézhulladék oknál legalább 72 százalék réztartalommal 
£s tombakhuliadékoknál 145 m árka; b) ócska vörösréz 
és vörösrézhulladékokuál legalább 60 százalék réztar- 
la! ómmal, va'amint töltény hüvelyüknél 130 m árka;
c) minden egyéb óetka vörösréznél és hulladéknál 
60 százaléknál kisebb réztartalommal 100 márka. 8. 100 
kg. bronz n aximális ára a következő a) uj bronz, 
régi bronz és bronzhulladék legalább 95 százalék léz
és ón tartalommal 175 m rka b) ugyanezek legalább 
85 százalék réz- és őntartalommal 165 márka ; c) ugyan
ezért 85 százaléknál kisebb réz- és óntartalommal 150 
márka. Az árak megál'apitásánál a réz és ón összes 
su'ya iráuyadó. 4. 1Ú0 kg. alumínium maximális ára a 
kövr tkező : a) tiszta uj alumínium 325 m árka; h) ol- 
vasztatlan alumínium, ócska alumínium ötvények, va
lamint legalább 92 százalék alumínium tartalmú hulla

dékok 305 m árka; c) minden in ás alumínium, főleg a 
925 százaléknál kisebb aluminiumtartalmu hulladékok 
280 márka. 5. 100 kg. nickel maximális ára 450 
márka. 6. 100 kg. antunor maximális ára : a) anti- 
mon regulus 150 m árka; b) antimon erudun 60 márka.
7. 100 kg. ón maximális ára 475 márka. 8 . A biro
dalmi kancellár a maximális árak figyelembevételé
vel a fenti fémekből készült gyártmányok legmagasabb 
árát is megállapithatja. 9. A maximális árak mindazokra 
a fémmonnyiségokre vonatkoznak, melyek a belföldi 
szabad forgalomban vannak. A birodalmi kancellár 
azonban kivételt is engedélyezhet. 10. Ezek a maxi
mális árak az átvételnél való készpénzfizetés esetére 
vonatkoznak és a szállítási költségeket nem foglalják 
magukban.

A birodalmi tanácsnak ezt a rendeTotét már rég
óta követelte a némot közvéloménv. A fémnek ára 
úgyszólván napról-napra omolkedott és a fémfeldol
gozó iparok elsősorban, azonban a kincstár óriási 
összegeket takaríthatott volna meg, ha már a maximális 
fémárakat már régebben életboléptotték volna ; ugyanis 
a háború kitörése előtt a fémárak 100 kilogrammon- 
kint a következők voltak sárgaréz 125 márka, alumí
nium 160 márka, antimon 45 márka, nickel 325 márka 
és ón 302 márka. 'Remélhető, hogy a németországi 
árszabályozás bizonyos mértékig a monarchiában is 
fogja éreztotni hatását s addig is, míg megfelelő ha
sonló intézkedés nálunk is életbe lép, megakadályozza 
a fémárak további drágulását és az ezzel kapcsolatos 
sok visszásságot.

Rendelet. Az 1895, évi XXXVII, t.-c. 28. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a szabadalmi ügy
vivők fegyelmi ügyeiben követendő eljárás tárgyában 
1089/1898.' K. M. oln. szám alatt kibocsátott rendelet 
(1899. évi R. T. I. köt. 1045. 1.) 1. § ának első és 
második bekozdése közé uj bekezdésül a következő 
rendelkezés vétetik fel „Fegyelmi vé ség, továbbá az 
ügyvivőnek oly magavisolete vagy eljárása, amely 
által az ügyvivői állásban nélkülözhetetlen közbecs il
lésre vagy bizalomra méltatlanná válik.“ Ez a rende
let kihirdetése napján lép életbe azzal, hogy a már 
folyamatban levő fegyelmi ügyekben nem nyer alkal
mazást. Ez a rendelet december 23-áról kelt.

Újévi ajándék. A régi jó szokások a mai nagy időkben 
kettőzött kedvességgel hatnak, így vagyunk az újévi aján
dékozás szokásával.

Sokan vagyunk, akik egy-egy karácsonyi ajándékozást 
elmulasztottuk és talán még többen, akik egy kedves ka 
rácsonyi ajándékot legalább valami csekélységgel viszo
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nozni 'z ere lilénk l°gj{->
fordulója.

A nagyközönség iői:y elmérő 
ajándékok egyesített kiállítási nyilat nu>g nisten,
R ákóczi-u t GO. szűnn i »alota/-- ;an, aho ’nbcrg:-
íéle gyönyörű hangszerek, irklik, r/i'ne
sz el? rény kék, zenélő dísztárgyak és a tökéletesített 
beszélőgépelv káprázatos választék b< U' is ón
szabott árak mellett kerülnek 'a.

Az újévi hangszer vasárt, mint a legneme. 
szórakozást nyújtó ajándékok bcszi. forrást 
ktilönös íigyelmébe íjján 1 j 11 k.

Ért e s i t é s. Az ür  í á  n y — Zsilv ő Így i M a gyei r  í\ szén
bánya Részvény társaság 4 százalékos elsőbbségi ko - 
vényeinek birtokosai e& utón is éi tesitíetuek, hog;, 
ezen olsobbségi kötvényeknek 1015. évi jí hő 1-én 
esedékes 19. szánni szelvénye Budap ste Magyar 
Általános Hitelbanknál éa Genf ben Lenoi Ponlin vS: 
Co. bankháznál kériil beváltásra,

Fémek r e k v i r á l á s a .  A „Magyar Vaskereskedö“ 
irja: A hadvezetöség december 18-án nemcsak az 
összes budapesti szakbeli kereskedőknél, hanem szá
mos gyári és ipartelepen is lefoglalta a készletben 
levő összes fémeket. Budapesten ilyenformán mintegy 
öt ven waggon különféle fémet rekviráltak. Az átvételi 
árakat a katonai hatóság egyenlőre még nem állapí
totta meg, hanem az érdekelteknek azt helyezte ki
látásba, hogy velük az árakat a jövő hét folyamán 
fogja közölni. Vidékről egyenlőre még nem érkezeit 
rekviráiásról hir, de valószínű, hogy ott is a leg
közelebbi napokban sora kerül a fémkészletek lefog
lalása.

Hirdetés. Alulírott kir. bányabiztosság a Kormi 
községben, a Nagykirnik-h^gyben bányásztodé 1 ;nt 
Lőrinc la Katalina* cégű bányatársniat rész 
egy harmadának 1014. évi 1385. r/ám alatt .-nur 
kérelm ire az általános tu nyatorveny 149 § a alapja 
jelen hirdetéssel rendkívüli táivgyűlést hív e^ybí

Ezen társgyülés az abrud bányai in. kir. bánya- 
biztosság hivatalos heh- isédébe ti lf f lö hó
2-j-ik napján délelőtt 10 órak r kezdődően fug megtar
tatni, melyre a bányabi> to ^ság a társulat részvényeseit 
s azok esetlege, jogutódait oly értesítéssel hívja inog1, 
hogy a társgyülései ki-ki csak szegélyesen vagy 
törvényes meghatalmazott ja utján élhet az ált ab nos 
bányatörvény 153. §-a értelmében szavazás jogával. 
Megjelent részes társak által hozott a tár oz átok kihat
nak a távol maradottak jogaira is.

A társgy ülés tárgyai J. A számadások folülvi- 
gálása. 2 . Igazgató és felügyelő személyzet válasz {
3. A bánya mikénti mii voltét és<, 1. A bánya opc’ íba 
adása, esetleg eladása. 5. Id. Páska -Józsefnek és ifj. 
Páska Józsefnek részvényeiről v;dó lemondása az 
adósságukat kifizető társak a vára.

DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE USD VOLKSWIRTSCHAFT.

Maschinenbauanstalt Humboldt, Köln Kaik, Die- letzte 
General vers a mm Inog, in de Aktienkapital von
8,884.600 Mark vertreten war, motzte die sofort zahl
bare Dividende auf 6 pCt. V 8 pCt.) fest, Die Ve 
waitung betonte, man habe aus Yoí sichtsgründon den 
Sicherheitsbestand durch Zuweisung von ÍV.782 i\larlc 
auf 100.000 Mark gebracht, ausserdom für unvor
hergesehene Fälle 200.000 (100.000) Mark zurück
gestellt. Über die gegenwärtige Geschäftslage und die 
Aussichten für das laufende Geschäftsjahr führto

Generaldirektor Zorn er aus, die Entwicklung d-er Ge
sellschaft habe sich trotz mancher durch den Krieg 
hervorgomfonen Störungen bald, nachdem sich die 
jrslo Aufregung gelegt habe, wieder in geordneten 

ahnen bewegt. Seitdem seien neue Aufträge einge
gangen, Der vorliegende Bestand an Aufträgen sichere 
der Gesellschaft für die ihr verbliebene Arbeiterschaft 
gute Be •häftigung bis zu in Endo des laufenden 
Geschäftsjahres. Der Beschäftigungsgrad sei von zu
nächst etwa fiO pCt. auf GO 06 pCt. der normalen 
Erzeugung gestiegen Dio Verwaltung glaube daher, 
wen die Verhältnisse- sich nicht ungünstiger gestal
ten, nch für das laufende Geschäftsjahr einen unter 
den obwaltenden Verhältnissen günstigen Abschluss 
vorlcgen zu können.

A m e r ik a n i s c h e  P a r a f f i n a u s f u h r .  Die Vereinigten 
Staaten führten 1913 236,046.000 Pfund Paraffin 
und Paraffinwachs im Werte von 8,177.000 Dollars 
aus. Die Ziffer ist höher als die für 1911 aber nied
riger als die für 1912.

Die U n g a r i s c h e  E m ail-  u n d  M e t a l l w a r e n f a b r i k s  
A. G. in P o z s o n y  L ig e tf a lu  weist in ihrer Bilanz
1913 — 14 eine Bruttoeinnahme von 461.257 K aus. 
Die Bilanz scliliesst mit einem Verlust von 613.966 
K gegen 645.210 K im Vorjahre.

Geschäfisaufsicht bei einem Sensenwerk. Bei dem
abo der Firma Stahl- und Sensen werke in Knittol- 

uml Gaal O to Zeilinger wurde die Goschäfts- 
aufsieht ein geleitet. Der Status ist noch nicht bekannt. 
Die Verbindlichkeiten werden inklusive der Hypothekar- 
V e r p f l i c h t u n g e n  auf rund oino Million Kronen geschätzt. 
Die Firma hat grössere Aussenstände in Russland. Im 
Inhaid setzt sie nur eit.en kleinen Teil ihrer Erzeug
nis wo ab.

[ K é t  f ő a k n á s z
I azonnali belépésre kerestetik, ineg-
1 felelő elméleti is gyakorlati szak-
|  ism erettel. Kérvények a nyelvisme-
I rét, eddigi gyakorlati alkalmaztatás
I és fizetési igények megjelölésével a

8 üppffnaprarszági M nbänya Részu.- 
|  Társaság bányaigazgatdságo Nyitrsbänya
I = címre intézendők. z

VALÓDI

PERSA SZŐNYEGEK
minden létező minőségben, színben és méretben.

1  NAGY VÁLASZTÉK! I  
OLCSÓ SZABOTT ÁRAK!
=  TELEFON-SZÁM 140—64, =

P O L G Á R  HUGÓ ÉS  EMIL
Budapest, V., Erzsébet-tér 18, (Sas-u. sarok).


