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A Földtani Intézet évi jelentése.
A m. kir. Földtani Intézet évi jelentésének közre

adása tudományos könyvpiacunknak mindig kimagasló 
eseménye szokott lenni. Az 1913. évről kiadott jelen
tés úgy a kiállítás Ízlésességét, mint a nagyértékü 
tudományos anyagot tekintve, méltó a megelőző évi 
jelentésekhez.

A jelentés elénk állítja azt az ernyedetlen és 
nagyjelentőségű tudományos működést, amelyet ez 
a nagytekintélyű intézet lóci Lóczy Lajos dr. fárad
hatatlan vezetése mellett az 1913. évben is kifejtett.

Ahhoz a nagy célhoz, hogy az intézet a Magyar 
Birodalom földtani alakulásait mennél előbb egységes 
képben foglalhassa egybe, a felvidék újra térképezé
sében uj feladat járult. A felvidék ágrogeológiai tér
képezése, gyűjtések, ásatások és a muzeum rendezése 
tetemesen megszaporitotta az intézet hivatalnoki ka
rának munkáját.

Az igazgatói jelentés hü és mozgalmas képet 
állít elénk az intézet 1913. évi tudományos műkö
déséről.

A serény munkából kiválik az intézet nagynevű 
igazgatójának sokoldalú ernyedetlen tevékenysége. 
Róla elmondhatjuk, hogy ő ma tudományos életünk 
reprezentatív man-je. Mint ilyen járt Wienben a 
a Geologische Reichsanstalt igazgatóságánál, hogy 
kieszközölje az Északnyugati Kárpátok ujrafelvételé- 
hez a régi muzeumi térképek és adatok fölhaszná
lását. Képviselte a kormányt Rómában a X. nemzet
közi földrajzi kongresszuson. Ugyanekkor Szontagh 
Tamás, dr. Pálfy Mór, dr. Papp Károly, dr. Roz- 
lozsnik Pál, Maros Imre és Vendl Aladár dr. geoló
gusokkal a Bolsena-tótól az Etnáig terjedő vulkáno
kat látogatták meg. E kirándulásnak az volt a célja, 
hogy nevezett geológusok, akiknek a hazai nagy 
vulkáni területek tanulmányozása és térképezése 
jutott feladatul, megismerkedjenek a még működés
ben levő és a jelen időben nyugalomba került 
vulkánokkal.

Az intézet tudós igazgatója a földmivelésügyi 
minisztérium képviseletében részt vett a XI. nem
zetközi hidrológiai, klimatológiai és geológiai kon
gresszuson Madridban. Jelen volt Párisban a kor
mány kiküldötteként a II. nemzetközi, 1/1,000.000 
méretű világtérkép tárgyában tartott értekezleten.

Az egyes geológiai fölvételeket ellenőrző utazá
sai alkalmával meglátogatta a Pécsi-hegységben dol
gozó Vadász M. Elemér dr.-t. Ellenőrizte a horvát
országi Karszton működő Kadic Ottokár dr., Kormos 
Tivadar dr., Vogl Viktor dr. m. kir. geológusok és

Koch Ferdo, Polják József és Salopek Marián dr., 
az Intézet külső munkatársainak fölvételeit.

Az Északnyugati Kárpátok ujrafelvételi munkála
tainak ellenőrzése közben hosszabb időt töltött a 
Nyitra völgyében, ahol Maros Imre geológus és 
Horusitzky Henrik főgeológus végeztek fölvételeket. 
Innen meglátogatta Trencsén és Turóc vármegyében 
Vigh Qyula dr. és Kulcsár Kálmán dr. külső munka
társakat munkájuk közben.

Szeptember hó elején fiát, ifj. Lóczy Lajost 
vezette be a Vág jobbparti, pozsony-nyitra vármegyei 
mészkő és szirtes öv tanulmányozásába. Szeptember 
hó közepén a (Béli) Kodru-hegységben és a Momá- 
ban volt Pálfy Mór dr. főgeológus, Rozlozsnik Pál 
geológus és Pantó Dezső, az intézethez beosztott 
bányamérnök társaságában felülvizsgálaton. E hónap 
utolján a Vág völgyében őrizte ellen a felvételi 
munkálatokat.

November havában a hajmáskén lövőtéren 
Taeger H. dr. külső munkatárssal végzett geológiai 
bejárásokat.

Az intézet nyári térképező munkájában 20 állami 
geológuson kívül 2 beosztott bányamérnök és 16 
külső munkatárs vett részt. A 38 térképező geoló
gustól 36 jelentés érkezett be, amelyek elsorolását 
térszüke miatt sajnálattal mellőznünk kell.

Az intézet 1913-ban csupán a bányászat és ez
zel rokon iparágak köréből 32 szakvéleményt adott.

Az évi jelentés 19 nyomtatott ívre terjed és 19 
felvételi jelentést foglal magában.

Az Északnyugati Kárpátok reambulációjáról 
maga Lóczy Lajos dr. tett jelentést.

Bányászati szakközönségünket különösen fogja 
érdekelni Papp Károly dr. részletes felvételi jelentése 
Bucsony környékéről, továbbá Bányay János jelen
tése a bárót-ajtai barnaszén geológiai felvételéről.

A részletesebb jelentések közül felemlíthető még 
Schafarzik Ferenc jelentése a Krassószörénymegye 
alaphegysége kristályos paláinak revíziójáról; Szon
tagh Tamás dr. felvételi jelentése a Biharvármegyei 
Bokorvány— Vércsorog, Hollószeg és Felsőtópa község 
közé eső hegyvidék geológiai viszonyairól; Pálfy Mór 
dr. geológiai jegyzetei a Biharhegységböl, továbbá Lifja 
Aurél dr. és Vendl Aladár dr.-nak a Cindrel környé
kének geológiai viszonyairól irott jelentése.

Mennél inkább közelednek az ország egyes 
hegyvidékeinek monografikus leírásához, annál in
kább szükséges, hogy a már régen ismert, vagy 
ujabb felvételek alkalmával felfedezett kövület-lelő- 
helyeken található fosszilis flórákat vagy faunákat 
megismerjék. Ez okból megbízták Kormoss Tivadar
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dr.-t, hogy a nevezetesebb lelőhelyeket fölásattassa. 
Kormoss dr. eddig Semsey Andor tiszteletbeli igaz
gató áldozatkészségéből Baltavár hírneves pliocén- 
koru csonttelepének -vizsgálatát végezte el nagy kö
rülményességgel.

Eredménnyel ásatott Kadic Ottokár Demsus vidé
kén danienkoru dinosaurus csontokra.

A jelentés szerint a legtöbb geológus 5 hónapot 
töltött künn a felvételek eszközlésénél. Ez olyan túl
feszített erőkifejtés, hogy egynémelyikük betegségbe 
is esett miatta.

Valóban megható az a lelkes munka, amelyet az 
intézet tisztviselőkara a nagy cél, hazánk geológiai 
megismerésének érdekében a jelzett év folyamán is 
kifejtett.

A jelentést átlapozva iponálóan bontakozik ki 
előttünk a Földtani Intézet feltétlen elismerést követelő, 
szigorúan tudományos és közérdekű munkája. Ke
serűen szoktunk panaszkodni, hogy hazánk nem a 
tudomány földje. A Földtani Intézet a maga meg
becsülhetetlen munkájával rácáfol erre a kifakadásra. 
Ez az intézetünk vetekszik bármelyik külföldi, hasonló 
tudományos intézettel.

És a legnagyobb dicsérettel kell emlegetnünk 
az intézet világhírű igazgatójának és munkatársainak 
nevét, akik a mai hálátlan viszonyaink között, ben
nünket komoly, tudományos munkájukkal egy ilyen 
európai nivóju, büszkeségünkre a legnagyobb mérték
ben méltó, tudományos intézettel megajándékoztak.

HAZAI HÍREK.
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetésük lejárt, hogy nb elő
fizetésüket meghosszabbítani szíveskedje
nek, nehogy a lap további küldésében 
fennakadás történjék.

Hőseink. Kitüntetést kapott Frá^ner  István 34. 
gy.-e. szakaszvezető, végzett bányaiskolás, II. oszt. 
vitézségi érem.

Hisnyai Heinzellmann Béla dr. tart. huszárhad- 
nagy, parancsőrtiszt, a galíciai harctéren tanúsított 
kitűnő magatartása és vitézségéért legfelsőbb királyi 
dicsérő elismerésben részesült és fő hadnagy gyá lett 
előléptetve.

Hadiszolgálat alatt súlyosan megbetegedtek 
Luszpáj Antal, Neuner Lajos 25. gy. e. közlegény, 
likéri kohómunkások, továbbá

Vanick Ferenc cs. és k. 5. huszárezredben, likéri 
kohómunkás.

Fazár Sámuel 6 . huszárezredbeli. vérhasban, ké
sőbb Homonnán meghalt.

Kriska  Sámuel és Mobek György 25. gy. e., 
tiszolczi mészkőbányamunkások csuzban, Morczisák 
András és Fac&kó József 25. gy. e., nyustyai kohászok.

Sass  Ferenc vashegyi m. kir. bányamérnök, a 16,
h. gy. 6. hadnagya Przemyslben vérhast kapott s ma 
is betegállományban van.

Vucenik Mihály, Martincic Pál, Filipac Iván, 
Bobanek József, Garai József, Sinjerec Rókus, Hasán 
Ádám, Sejatovic Péter* Premac Mátyás, Tajfer Fe
renc és Jakupió BeíikŐ, a szentgyörgyi vagyonközség

bányamunkásai, 53. gy. e., Qazdek Péter és Sortan 
Iván beletineci bányamunkások Szerbiában.

E l tű n t : Ryba  Lajos brádi bányafelőr, tart. sza- 
kaszvezetőnek Lublin alatt nyomaveszett

K iütik  Pál és Roszjár János, 25. gy, e., tiszolci 
mészkő bánya munkások.

Varga András hisnyóvizi öntész, továbbá Klemen- 
tisz András és Svecz András hisnyóvizi kohászok az 
északi harctéren.

Hadifogságba e se t t : Heincz Kálmán, Stefankó  
Pál, Miliők János és Va lentik András cs. és k. 25 ik 
gy. e. közlegény, likéri kohászok, ifj. Veloch János 
65-ik gy. o közlegény, likéri kötélpálya munkás, az 
északi harctéren.

Fekete  Nándor gépészmérnök, az alsó szalánki 
ércolkülönitő üzemvezetője, tart. zászlós, az északi harc
téren Ravaruszkánál történt sérüléséből való felgyó
gyulta után újból a harctérre ment s állítólag orosz 
fogságba esett.

Maver József kanscinai főaknász, szakaszvezető az 
északi harctéren, Desseroffy Elek a m. kir. bánya- 
kinostár vrdniki számvevője (67. gy. e.) szeptember 
16-án hadifogságba esett s a déli Szibériában van, 
ugyancsak hadifogságba esett Dorozsén Pál kincstári 
vrdniki vájár, jelenleg Toinszkb-m van.

A Krupp-gyár uj érdekeltsége Csehországban. Mint 
értesülünk, az esseni Krupp-gyár megvásárolta a 
Kollovitzi grafitmüvek bányáit, amelyek Csehország
ban vannak. Ezek a bányák eddig a regensburgi 
német* osztrák grafitmüvek tulajdonában voltak.

A Magyar motor- és gépgyár r.-t. (Szombathely) alap
tőkéjének az 1913 jülius 2 án tartott köz-yülés által 
elhatározott akként való leszállításához, hogy az 5500 
darab 200 korona névértékű részvényből álló 1,100.000 
korona alaptőko 5500 darab 100 korona névértékű 
részvényből álló 550.000 koronára leszállittassék, a 
szombathelyi törvényszék az engedélyt megadta, azzal 
a feltétellel, hog}' a részvények értékének ezen leszál
lításával felszabaduló 550.000 korona a részvénytársa
ság tartalékjára utaltassék át.

Gyárosok tanácskozása. A Magyar Gyáriparosok 
Országos Szövetsége igazgatósága január 9-én Chorin 
Ferenc dr. elnöklésével ülést tartott, amelyen az elnök 
rámutatott arra, hogy Ausztriával kötött vám- és ke
reskedelmi szerződés értelmében a monarchia két 
államának kormányai a folyó év január elseje után 
lennének kötelesek az uj kiegyezés dolgában a tár
gyalásokat megindítani. A jelen időpont nem alkalmas 
e tárgyalásokra, sőt kívánatosnak látszik, hogy a 
tárgyalások mindaddig elhalasztassanak, amig a há
ború befejezésével a helyzet minden tekintetben tisz
tázódik. Birö Pál dr,, Egger Gyula, Hirsch Albert dr., 
Surúnyi Béla, ifjabb Chorin Ferenc dr., Hegedűs 
Lóránt, Hirsch Ödön dr. és mások hozzászólása 
után az igazgatóság az indítványhoz egyhangúlag 
hozzájárult. Gratz dr. ügyvezető igazgató referelásá- 
ban foglalt azzal a kérdéssel feglalkoztak ezután, hogy 
a munkáshiányra való tekintettel lehetséges volna-e 
ipari üzemekben hadifoglyok alkalmazása. Az ügyvivő 
igazgatóság kimondotta, hogy mivel különösen gép
iparunkban jelentékeny munkáshiány van, elvileg nem 
tesz kifogást a hadifoglyok alkalmazása ellen.

Motorhajtó olaj adómentessége. A budapesti kereske
delmi és iparkamara értesíti az érdekelt köröket, hogy 
a pénzügyminisztérium az osztrák cs. és kir. pénzügy
minisztériummal egyetértőleg megengedte, hogy a
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880 foknál kisebb sűrűségű belföldi származású kék
olaj, gázolaj, fűtőolaj, haj tóolaj és Diesolmotor-olaj 
nem adóköteles ásványolajként kezeltessék, A feltéte
lek az összes pénzügyőri szakaszoknál megtudhatók.

Közgyűlések. Worthington szivattyugép r.-t. január
27-én tartja meg rendes közgyűlését a következő napi- 
rendel: L Az igazgatóság üzleti jelentése az 1913/14. 
üzletévről. 2. A folligy ölő bizottság jelentése, a záró
számadás megvizsgálása és a mérleg megállapitása,
3. A tiszta nyereség hovaforditása iránti határozat- 
hozatal. 4. Határozathozatal az igazgatóság és a fel- 
ügyelőbizottság részére a felmentvény megadása irán t
5, Választás a felügyoiőbizottságba. Az 1914. évi március 
hó 31-én lezárt mérlegszámlája a következő: Vagyon 
Szabadalom és üzlotjog 750,000*— K. Részvényesek 
számlája 175,000'- K. Árukészletszámla 169,113-19 K. 
Irodai felszerelések számlája 12,853*51 K. Gép- és szer
számszámla 47,094*30 K. Pénztárszámla 31,959 56 K. 
Letétszámla 32,003-79 K. Követelések 298,84589 K. 
Összesen 1.516,870*24 K. Teher:  Részvénytőkeszámla
1.000,000 K. Tartalékalapszámla 25,540-77 K. Osztalék- 
tartalékszámla 62,026*96 K. Hitelezők 397,906-19 K 
Nyereség- és veszteségszámla 31,396*32 K. Összesen
I.516,870.24 K. — Tanril Pneumatik r - t .  január 18-án 
fogja megtartani rendes közgyűlését a következő tárgy- 
sorozattal: 1. Igazgatósági je ’en.'és. 2. FeUigyelőbizott- 
sági jelentés előterjesztése. 3. Zái számadások és mér
leg megállapitása. 4. Nyereség hovaforditása iránti 
határozathozatal. 5. Felmentés megadása. 6 . Folügyelő- 
bizottság választása és dijának megállapitása. Mérleg - 
számlája. Tartozik Berendezésük 28,892-91 K. Pénztár
II,097*81 K. Adósok 786,851*75 K. Leltár szerinti kész
let 41,264*37 K. Összesen 868,106 84 K. Követel Rész
vénytőke 350,000 “  K. Értékcsökkenési alap 7223 23 K. 
Hitelezők 435,456*85 K. Átmenő tételok 18,528 69 K. 
Folyó évi nyereség 63,554*27 K. Mult évi veszteség 
levonva 6656*20 K =  56,898*07 K. Összesen 868,106 84 K.
— Vulkán gépgyár r.-t. Budapest, január 30-án tartja 
öiBg a gyártelep helyiségében 21, rendes közgyűlését. 
Mérlegszámlája : Vagyon : Gyári telek 320,000-— K 
Épületek 531,507*96 K. Üzemgépek, szerszámok és 
eszközök 1.221,427*44 K. Irodai berendezések 1-— K. 
Minták és rajzok 1*— K. Kész és félkész gyártmányok 
254,472*35 K. Anyagkészlet 217,883*62 K. Pénztárkészlet 
51,457*91 K. Váltók 60,519*70K.Értékpapírok62,49? SOK.

Adósok 727,267*32 K. BVulkan“ Wien 2,936.184*83 K. 
Tehervagyon : Részvéuytőke 4,000.000-— K. Tartalékok 
és értékcsökkenések 1,692.017*23 K. Hitelezők 255,825*94 
K. Osztalékszámla 1674*— K. Átmeneti számla40,849*45 K* 
Nyereség- és veszteségszámla 392,854‘01 K. Nyeresóg- 
és veszteségszámla : Tartozik Általános költségok 
263,059 42 K. Értékcsökkenés 65,988 58 K. Nyereség- 
áthozat 1912/1913. évről 143,897 31 K. Nyereség B uda
pesten 1913/1914. évben 115,679*30 K. Nycreság Wien- 
bon 1913/1914. évben 133,277*40 K. Követel Nyereség- 
áthozat 1912/1913. évről 143,897 31 K. Gyártási számla 
441,952*63 K. Kamatok 2774*67 K. Vulkan“ Wien 
133,277-40 K.

Arad város gázgyára. Arad város gázgyárának kon
cessziója tudvalévőén 1920-ban járt volna lo, de a 
koncesszió érdekeltsége már most tett lépést a gáz- 
gyári üzlot további kiaknázására. Tettek is ajánlatot a 
városnak, amely szerint 1950 ig fizettek volna ugyan 
évi 30.000 korona jogdijat, de a m agánfogyasztás 
egységára kedvezőtlen maradt volna, azonkívül a köz
világításra adott áramot oly árért kapta volna a város, 
amelyre az évi 30.000 korona nem nyuj ott volna ele
gendő fedezotet. A belügyminisztérium, ahová a kér 
dé3 a döntés céljából felkerült, a fönt kifejtett alapon 
a várost a ké: (lésnek uj megoldására utasította a 
.magántársasággal kezdődő uj tárgyalás alapján. E gy
úttal Arad figyelmébe ajánlja a leirat a többi közt 
Debrecen és Győr példáját, ahol a gázkérdést házi 
kezelés alapján sikerrel o'dotta meg.

A győri ágyugyár állami segítése. A győri ágyugyár 
létcsitéséhoz a földmivelésiigyi és a kereskedelemügyi 
kormány egy ipari csatorna lét ősi te se címén ujabb 700.000 
koronával járul hozzá. Az állam hozzájárulásának kö
rülményeiről a Budapesti Hírlap győri tudósítás alap-

a következőket i r ja :
Az ágyug ár létesítésének eredeti programjában 

még nem szorepclt megfelelő arányban a telep viz- 
ellátásának és hajóforgalmának megoldása. A módosí
tott terv megvalósítására 1,400.000 koronás költségelő
irányzatot dolgoztak ki. Ebből az összegből 350.000 
koronát a város vállalt magára, kétszer ekkora össze
get a kormány hajlandó fedezni, a vízellátás ügyének 
országos érdekére való hivatkozással. Amennyiben 
még a további 350.000 korona is szükséges lenne, ezt 
a terhet a részvénytársaság vállalja magára. A kivitelt 
sürgősnek jelzik, mert az ágyug vár üzemét már ebbf-n 
az évben megkezdi és a vízellátást legkésőbb augusz
tusig biztosítani akarják. Ez a körülmény okolta meg 
az utóbbi napok sürü tárgyalását s azok eredménye
képpen a rendkívüli közgyűlés összehívását. A város
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gyáralapító bizottsága Weimes Jenő udvari taná
csos, polgármester elnöklésével tartott ülésében 
tárgyalta a közgyűlés anyagát. Javasolják a köz
gyűlésnek, hogy az iparcsatorna első ré zének 
sürgős építését mondja ki, a továbbiakra, tudniillik a 
csatornának kereskedelmi és forgalmi kikötővel való 
kiegészítését pedig ismételve kérje a kormánytól. A 
város 350.000 koronás hozzájárulását a kereseti számla 
végösszegeként az ágyugyán réssvénytársaság olőle- 
gezi, a bankkamatláb f előtti egy százalékos kamat 
mellett, a kölcsön a békekötés után három év múlva 
fizetendő vissza. A határozatot még a hét folyamán 
kézbcsitik a minisztériumnak, amely a munkálatok meg
kezdésére az előint ézkedéseket már megtette.

Árjegyzéke a besztercebányai m. kir. rézpöroly- 
hivatal kovácsolt és hengerelt rézgyártmányainak. 
Érvényes 1915. évi január hó 1-től. Mosó- és pálinka
katlanok, mosótál, süvegek és cxebhez hasonló mélyí
tett gyártmányok : 400 mm-ig 100 kg. 323 K. 400—800 
mm-ig 100 kg. 317 K. 800—1100 mm-ijr 100 kg. 347 K. 
1100—1200 mm-ig 100 kg. 357 K. 1200-1300 mm-ig 
100 kg. 377 K. Takarék! íizhely üst 100 kg. 333 K. 
Kacsul a 9 — 12 mm-ig 100 kg. 310 K. Kacsul a 13—28 
mm ig 100 kér. 300 K. Kazánfenék 100 kg. 305 K. 
Rudréz □ 100 kg. 297 K. Őcskaréz 100 kg. 221 K. 
Árengedmény. Árak helyt Besztercebánya vasúti állo
más. 50 kg.-ot meghaladó rendelés esetén az áruk a 
vevő fél vasúti állomására bérmentve szállíttatnak.

X  DEUTSCHER BERICHT. K
INDUSTRIE UNO VOLKSWIRTSCHAFT.

D raeflerH efte  Nr. 2 6  3 0 . Periodische Mitteilun
gen des Drägerwerkes in Lübeck, August— Dezember 
1914. Die Zeitschrift berichtet in dieser ersten Kriegs 
Ausgabe über Konstruktion und Anwendung der neuen 
Dräger-Taucher-Geleuchte, schildert ihre Verwendung 
während eigenartiger Nachttaucharbeiten und macht 
ausserdem mit einer neuen Type des schnell von der 
Praxis aufgenommenen Selbstretters Dräger-Tübben 
bekannt, einem sehr einfachen, freitragbaren Sauerstoff
Atmungsgerät zum Eindringen in giftige Gase. Auch 
die Mitteilungen über die Kriegshilfe des Werkes 
dürften weitere Kreise interessieren. — Die Zeit
schrift kann ohne Kosten vom Drägerwerk Z in 
Lübeck bezogen werden.

Ergebnisse des Erdölbetriebes im Oberbergamtsbezirk 
Clausthal. An Erdöl wurden im dritten Vierteljahr 1914 
aus 28 betriebenen W erken 15.171 Tonnen gegen 
17.593 Tonnen aus 29 betriebenen W erken im dritten 
Vierteljahr 1913 gefö rdert; abgesetzt wurden 14,339 
Tonnen (17.276 Tonnen). Insgesamt wurden in den 
ersten drei Vierteljahren 1914 gefördert 45.905 Tonnen 
gegen 53 875 Tonnen im gleichen Zeitraum des Vor
jahres : abgesetzt wurden 47.655 Tonnen (56.101 Ton
nen). Die Zahl der beschäftigten Personen betrug im 
Durchschnitt 868 (1013). Auf das Hänigsen Obers
hagener Revier entfallen 17 Betriebe mit einer För
derung von 5969 Tonnen (i. V 16 Betriebe mit einer 
Förderung von 5437 Tonnen); abgesetzt wurden 6378 
Tonnen (i. V. 5683 Tonnen). Beschäftigt wurden im 
Durchschnitt 208 (169) Personen. Von den obigen 28 
Betrieben liegen zwei um Regierungsbezirk Hildesheim 
und 26 im Regierungsbezirk Lüneburg.

Russische Erdölproduktion. Im Oktober betrug die 
Produktion 36,800.000 (^egen 38,148.000) Pud. Davon 
entfällt auf die grösseren Gesellschaften: Gebrüder 
Nobel 5,000 000 Pud. (6,400.000). Bakuer Naphtha- 
Gesellschaft 3,200.000 (3,700.000) Pud. russische Ge
sellschaft Naphtha 2,300.000 Pud, Mantaschew & Co. 
1 900.000 (1.500.000) Pud, Benkendorf & Co. 1,200.000
(1,300.000) Pud, Moskau Kaukasische Naphtha Gesell

schaft 1,100.000 Pud, Gebrüder Mirsojew 1,100.000
(900.000) Pud, Kaspische Gesellschaft 1,100 000 (1,100 000) 
Pud, G. M. Lianosow & Söhne 1,000.000 (900.000) 
Pud, L. K. Subalow 900.000 (700.000) Pud, russische 
Naphtha-Industrie-Gesellschaft 900.000 (700.000) Pud. 
Asradulojew 600.000 (700.000) Pud, die Gesellschaft 
„Kawkas" 600.000 Í700.000) Pud, Pitojew & Co. 600.000
(500.000) Pud, Ryslki Erben 500.000^(900.000) Pud, 
Gesellschaft von Ter Akopow 500.000 Pud, S. M. 
Schibajew & Co. 500.000 (500.000) Pud, „Aramand“
500.000 (500.000) Pud, M. Nagjew 500.000 (400.000) 
Pud, Bakusc^o Naphtha-Raffinier-Gesollschaft 400 000
(400.000) Pud, europäische Naphthan Industrie-Korn- 
pa^ni-* 400.000 Pud, die Naphthalin-Gesellschaft 400 000 
Pud, die Pe'ro-Baku Gesellschaft 300.000 (300.000) Pud, 
Mi low & Tairow 300.000 (300.000) Pud, Aral-Kaspische 
Naphtha Gesellschaft 300.000 (300.000) Pud, russische 
Naphthi-Gesellschaft 300.000 Pud, die Gesellschaft für 
Gewinnung von Naphtha und flüssigem Heizmaterial 
300 000 Pud, d:e Gesellschaft Sjoutschastinki (Genos
sen) 300 000 (300.000) Pud, die B;bi-Eibat-Naph ha- 
Gesellschaft 300.000 (300.000) Pud, „Schichowo“
300.000 (300.000) Pud, Frau R. A, Adamowa 200.000 
Pud, die Moskau Wolgaer Gesellschaft 200.000 Pud 
und endlich die Scurachanew-Kurdker Gesellschaft
200.000 Pud. Die russische Regierung hat 25 staat
liche Naphtha Quellen im Gebiete von Baku auf 
dreissig Jahre vergeben.

Maimedie & Co., Maschinenfabrik-A.-G. in Düsseldorf.
Der Abschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr
1913-14 ergibt nach 77.009 M. (i. V. 120.440) Ab
schreibungen einen Überschuss von 37.219 M. (143.500), 
woraus nach Dotierung einiger Fonds 25.137 M. (20.109) 
vorgetragen werden sollen. Eins Diriden de (7 pCt.) 
ge'angt bekanntlich nicht zur Aussiittung. Das un
günstige Ergebnis wird von der Verwaltung im Ge
schäftsbericht auf die scblechto Lage des Draht- 
geschäftes zurüekgeführt. Seit Ausbruch des Krieges 
könne der Betrieb nur in beschränktem Umfang auf
recht erhalten werden. Der Eingang von Aufträgen 
und dio Nachfrage nach den Erzeugnissen des U nter
nehmens sei auch heute noch unbefriedigend. Da der 
Eingang einiger Aussenständo, besonders im AusUnde 
infolge des Krieges fraglich erscheint, soll aus dem 
100.0Ü0 M. betragenden Ernenrungsfonds 50.000 M. in 
einen neu zu bildenden Sicherheitsbestand übertragen 
werden.

Fémkohóvállalat
keres rezes ólomércből 5—6000 
tonnát; szállítandó 1915 második 
felében. Válaszlevelek lapunk kiadó-

♦  hivatala címére küldendők „Cup- 
rum 5000“ jeligére. ==i=

VALÓDI

PERSA SZŐNYEGEK
minden létező minőségben, színben és méretben.
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