
X . ÉYFOLTAM. BUDAPEST, 1915 AUGUSZTUS 29. 35. SZÁM.

‘ MEGJELENIK MINDÉIN VflS/faNflP.

ELOFIZETESI ARA
ÉVRE 16.— K | FÉL ÉVRE 

NEGYED ÉVRE 4.— K
8.— K

FŐSZERKESZTŐ

D R- BISCHITZ BÉLA
ÜGYVÉD.

ERSCHEINT JEDEN SONNTAG.
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, V., SAS-UTCA 20. 

TELEFON 108-00.
HIRDETÉSEK min. SZÁMÍTÁSSAL DÍJSZABÁS SZERINT.

Verhetetlen nép.
Amely nép csakugyan verhetetlen, ez a nép a 

német. Mi nem a harctéri vonatkozásokat keressük, 
bár amit ott mutatott, mindenha követendő példa gya
nánt fog felállittatni a világtörténelemben. Nem is azt 
a hihetetlen gazdasági fegyverzettséget bámuljuk, 
amellyel méltán lepte meg az egész világot s bennün
ket, hü szövetségeséit leginkább, kik nem irigyelve s 
mégis bámulva utánozzuk. Hanem bámuljuk azt a je
lenséget, amikor a Német birodalom kölcsönmüvelet- 
hez nyúl.

Mert ez egy jelenség. Csekély 10 milliárd hadi- 
hitelt akar igény bevenni önmagától a német nép. Más
hoz ugyan hiába fordulna ha másra szorulna, bizony 
íelkopnék az álla, bizony meg volna pecsételve a sorsa. 
Dithyrambusokba kellene szednünk o cikket, ha méltó
képp akarnánk szólni e nagyszerű népről, minden 
népeknek c követendő élő mintaképéről.

Kölcsönt keres, azaz nem is keres, hanem egy
szerűen felveszi népe őserejéből, amely e háborúban 
kifogyhatatlannak bizonyult Harmadik kölcsöne ez s 
oly könnyűszerrel, olyan játszva él vele, hogy bele- 
kábul ebbe a pénzügyi Európa. Ha valahol megnyerte 
a háborút Németország, ha valahol eldöntötte a háború
— a saját sorsát akkor eldöntötte a pénzügyi élet 
terén. Kezdve tőlünk, legőszintébb bámulóitól, Ausz
triával s az egész Balkánnal, lába előtt fekszünk, 
bankárunkká vált, akik mind boldogok leszünk, ha 
hitelével majdan élhetünk. A francia piac megszűnt e 
német kölcsönnel az imádott, a félve tekintett bálvány 
lenni, amelyhez alázattal nyújtotta be hitelkereső kér
vényét velünk együtt Kelet minden népe. A Keletre 
gravitáló Németország olyan diadalt aratott e kölcsöne 
kiírási módjával egymagában, amely Lengyelország 
várainak fölényes stilusu megvívásával bizton felér.

Világszerte meglepetést kelteit ez a könnyedség. 
Mindnyájan tudtuk, hogy a németség vagyoni átlaga 
meghaladja a 60 billiót, hogy azonban azt ilyen köny- 
nyen mobilizálni legyen képes, hogy ily rémes hadjáratok 
idején egy milliárddal szaporíthassa aranykulcsét a 
német birodalmi bank, hogy pénzügyi megalapoWtfság 
tekintetében egyszerűen túlszárnyalhassa r^Fráncia- 
országot, a világ tőzsérét: minderre képtelennek hittük.

És elégtétellel szemléljük a Német birodalom első 
pénzemberének, Helfferich államtitkárnak rólunk-szóló 
hízelgő elismerését. Angliával, a föld leggazdagabb

államával említ egy sorban, mint olyat, akik vele együtt 
hosszú lejáratú kölcsönökkel tudtuk fedezni ennek 
a háborúnak költségeit, amely napi háromszáz mil
liónyi terhet ró a hadviselő felekre. Aranybavésni 
való szavak azok, amik Helfferich szájából a németség 
s a mi hizelgésmeníes dicséretünkre elhangzottak a 
birodalmi gyűlésen. Megérdemlik e szavak, hogy min
den nemzedékek elolvassák, mert ez az öntudat és az 
önsegély nagyszerű himnusza. Ezért iktatjuk mi is 
ide, mert kétségtelennek tartjuk, hogy azt az országot 
s azt a népet, amelynek ilyen pénzügyi vezérei van- 
nak} csakugyan a poklok kapui sem dönthetik meg.

Helfferich dr., a kincstári hivatal államtitkára 
beszéde

Azt a meggyőződését fejezi ki, hogy az uj köl
csön keresztülvitele bizton számit a Ház hozzájárulá
sára, ami újra megmutatja a világnak Németország 
törhetetlen erejét és tántoríthatatlan akaratát. Vissza
pillantást vetett a pénzügyi helyzet alakulására a 
háború első esztendejében és hangoztatta, hogy a 
havonkénti hadiszükségletek becslését a kiadások 
tényleges számadatai még felülmúlják. Egyetlen egy 
hónap kiadásai igen közel járnak a két milliárd m ár
kához és egy harmadával nagyobbak, mint az 1870—71. 
évi háború kiadásai.

Ne ámitsuk magunkat — úgymond — az elvég
zendő munka nagysága, a még hozandó áldozatok 
súlyát illetően. Borzasztó nehéz idők azok, amelyeket 
a német nép és a vele együtt az egész kontinens 
átél. Nem volnánk méltóak a mai korhoz, ha — more 
galliko — komolyságát illetően ámitgatásoknak hiteit 
adnánk. A kitartás a háború második esztendőjében 
sokkal nehezebb lesz, mint amilyen az elsőben volt. 
Főleg azonban a tekintetben kell tisztában lennünk, 
hogy ujabb, nagy megerőltetésekre lesz szükség, a 
végből, hogy a belföldön megkönnyítsük a lakosság
nak a kitartását és hogy még az eddigieknél is bő
ségesebben kell felhasználni az eszközöket, hogy a 
mai ínséget enyhítsük, a fenyegető nyomort meggá
toljuk és megakadályozzuk azt, hogy a német nép 
jövője szenvedjen.

Hangoz'atja újból, hogy a szövetséges kormányok 
nem fogják magukat kivonni feladataik alól. A német 
birodalom pénzügyi kormányzata az uj hitelből 200 
millió márkát arra szán, hogy megerősítse a mult év 
decemberében létesített, a hadijóléti intézmények torén 
működő tényezők segítésére szolgáló alapot

Az uj hiteljavaslat legerősebb megokolása a német 
népnek ama egyöntetű akarata, amelynél fogva a ránk 
kényszeritett háborúban győzelmes végéig ki akar 
tartani, addig a békéig, amelyért magunk, gyermekeink 
és unokáink előtt vállalhatjuk a felelősséget De e r é 
nyire ma még nem vagyunk. Ellenségeink még nem 
hajlandók bevallani, hogy bűnös vakmerőségük olszá- 
mitotta magát. Ma még abban az önámitásban ringa
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tóznak, hogy sikerülni fog nekik bennünket kifárasztva 
és kimerítve, akaratuk álá hajtaniok. Ami pedig ellen
ségeinkben nem érik meg annak a szükségességnek 
érzése, hogy győzhetetlenségünkből és győzelmeink 
téoyeiből levonjak a kellő következtetést, — a fegyver 
az egyedüli eszközünk, amellyel őket erről meggyőz
hetjük. És addig kénytelenek vagyunk, akarunk és 
fogunk tovább küzdeni és meghozni minden áldozatot, 
amelyet a háboru reánk ró.

Az államtitkár bejelenti, hogy a szükséges pénz 
előteremtésére ezúttal is a kölcsön eszközéhez fognak 
nyúlni és amig lehetséges, eltekintenek a hadiadók 
behozatalától. A háborús nyereségek megadóztatására 
csak a háboru befejezése után kerülhet a sor. Az adó 
Összege készpénzen kivül hadikölcáön-éitékpapirokban 
is fizethető.

Utal arra, hogy Anglia is lemond uj adóforrások 
feltárásáról. Ezután igv folytatja beszédét:. Amint a 
dolgok állanak, egyelőre csak az az utunk marad, 
hogy a háboru kiadásainak végleges rendezését elha- 
lasszuk a békekötést követő időre. Már ma akarom 
hangoztatni, ha Isten megadja nekünk a győzelmet és 
azzal a lehetőségét annak, hogy a békét szükségleteink 
és életfeltételeinknek megfelelő módon megteremtsük, 
akkor nem akarjuk és nem szabad majd a többi kö
zött megfeledkezni a költségek kérdésével, tízzel ta r
tozunk a jövőnek. A nép egész jövőbeli életmódját, 
amennyire csak elérhető, tehermentesíteni kell azoktól 
a borzasztó áldozatoktól, amelyeket a háboru meg
növelve, reá A milliárdok olomsulyát a háboru 
felidézői viseljék* megérdemlik. Ők viseljek évtizede
ken át s nem mi* Hogy ellenségeink pénzügyi meg- 
gyöngitése a cél elérését meg fogja nehezíteni, az 
kétségtelen, de mi meg fogunk tenni mindent, ami 
ebben a tekintetben megtehető.

Helfferich államtitkár ezután bejelenti e hónap vé
gére az uj hadikölcsön jegyzésre való felhívásnak ki
adását és közli, hogy az 1914— 1915-ik évi rendes 
költségvetés feleslege, amelyet márciusban előzetes 
becslések alapján 38 millióra tettek, nem kevesebb, 
mint 219 millió volt. Az államtitkár hangoztatta, hogy 
a hadikölcsön sikere biztos, mert a német nép minden 
erkölcsi és anyagi ereje ma olyan erős, mint valaha, 
mert a háborúra kiadott összegek aránylag jelenték
telen summáktól eltekintve, az országban maradtak.

A szónok aztán vázolja a háboru összes költsé
geinek méreteit. Valamennyi hatalom napi háborús 
költségé közel 300 millió márka, a hónapi kiadások 
tulmennek a 8 milliárdon. Egy év alatt a háboru az 
összes felekre nézve kerek 100 milliárd márkát tesz 
ki. Az ollenségek koalíciójára ebből majd kétharmad*- 
rész esik, Németországra és szövetségeseire nem sok
kal több mint egyharmada az összes költségeknek. 
Valamennyi hadviselő állam közül Németország, Ausz
tria és Magyarország éö Anglia fedeznék hosszú lejá
ratú kölcsönök utján a háborús költségek jelentékeny 
részét. Ausztria és Magyarország eddig közel 8 milliárd 
k ‘>ronát teremtett elő, olyan teljesítmény, amely a 
dunai monärkia gazdasági helyzeténél és népességénél 
fogva a legnagyobb elismerést érdemli. Franciaország 
a tőkések hirea országa nagyon messzire maradt e 
szám mögött. Hosszú lejáratú kölcsöneinek tiszta ered
ménye alig 2 milliárd fran k ra  m g ,  ami körülbelül 
egynegyede annak, amely összeget Ausztria és Magyar- 
ország e téren elért. Oroszországról, Olaszországról és 
az ántánt társakról az államtitkár nem akar beszélői, 
mert ok nélkül ne bántsuk meg még ellenséginket sem.

A pénzszükséglet megszerzése do'gában vitathatat
lan felsőbbségben vagyunk. Franciaország egyáltalában 
nem gyakorolt szabályszerű kölcsön jegyzést. Anglia 
próbálkozott egy három és fél százalékos hadikölcsön- 
nel. Noha a jegyzés külsőleg jó eredménnyel járt, a 
kölcsön csakhamar a kibocsátási árfolyam alá hanyat
lott. A második angol kölcsön jegyzése elmaradt. 
Anglia rövid lejáratú kincstári váltok napi árusításá
val igyekezett  a szükséges eszközöket megszerezni, 
de az összeg egyre növekedett és a vevők érdek

lődése megcsappant. Az uj pénzügyminiszter által 
kibocsátott kölcsön az első napon a kibocsátási ár
folyam alá hanyatlott és ma mintegy 89-en áll. 
A Times most elkerülhetetlennek tartja egy nagyobb 
kölcsön felvételét Amerikában. A német hacükö csönök 
sohasem estek a kibocsátási árfolyam alá.

A második német shadikolcsönt ugyanazzal az  öt 
százalékos kamatozással ogy percenttel magasabban 
bocsátliatták, mint az elsőt. A harmadik kadikölpsön- 
nél is fölemeli'c a kibocsátási árfolyamot. A Német 
Birodalmi Bank aranyállományát a háboru kitörése 
óta egy  milliárddal emelte. A bank aranyfedezete a 
maga 33.7 százalékával lényegesen jobb, mint a 
francia banké az ő 28.3 százalékával és az an^ol 
banké, amely 2o százalékos aranyállomáunyal rendel
kezik.

Az államtitkár azután arról beszélt, ho^y mi 
titka a pénzügví harctéren való sík őrnek hangoz
tatta, hogy a>. a gazdagság, amelynek Németország 
sikerét köszönheti, magában fo^Ulja az e*>ész gazda
sági technikai apparátust és mindenekelőtt a nép ele
ven munkaerején alapszik, amely a. háborúban a 
háborúért munkálkodik és alkot.

Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinkéi, kik
nek előfizetésük lejárt, hogy a már birto
kukban levő befizetési lap felhasználásával 
azt mielőbb meghosszabbítani szívesked
jenek.

A n yersolaj lefo g la lá sa  A usztriában. Az augusz
tus 18. becsi hivatalos lap egy augusztus 10-röl 
keltezett császári rendeletet közölt a nyersolaj lefog
lalása dolgában és közli az erre vonatkozó végrehaj
tási rendeletet is. A meglevő készletre, amennyiben 
az nem az ellenséges külföld vállalatainak tulajdona, 
nem vonatkozik ez a rendelet. A nyersolaj árának 
méltányos megállapítása elsősorban az érdekelt válla
latok hatáskörébe tartozik, de ha ebben a tekintetben 
nem jönne létre megegyezés, a kormány föntartja 
magának azt a jogot, hogy a szakminiszterek hiva
talosan állapítsák meg az árakat. Az intézkedésnek 
természetesen elsősorban az volt a célja, hogy á  
folytonos árdrágítást megakadályozzák, illetve 3 
kuláció túlkapását megfékezzék.

A vaskartel nagy sinrendelése. Az Osztrák államvasnt 
igazgatfsága a logutóbbi napokban 175.000 mm. siat 
rendelt a vnskartelnél. Ujabb rendelések miatt tovább 
folynak a tárgyalások. Júliusban a fogyasztás jelen - 
tékeoyen emelkedett Főleg a rudvas fogyasztás omel- 
kedett.

Uj eljárás benzin előállítására. Német vegyészek 
mint értesülünk uj eljárást találtak fel benzin előállí
tására. Az uj eljárás előnye elsősorban abban rejlik, hogy 
az előállítási költség lényegesen olcsóbbodik, továbbá 
az, hogy a desztillációt magában a sajtókészüléi-.beii 
végzik, uáy hogy a desztillálónál keletkező gáz njból 
a Készülékek fűtésére használható. Ezen eljárás alkal
mazása által a benzintennelés megkétszerezhető. A 
találmánnyal a drezdai teknologiai főiskolán kísérletez
tek és ug’y  ezen kísérlet, mint a gyakorlatban való 
eddigi alkalmazás is teljes mértékben kielégítenek 
bizouyult A találmáuy értékesítésére egy részvénytár
saság alakult egyelőre 250 000 márka alaptőkével.

A prágai vasmű mérlege. A prágai vasmütársaság 
mérlegkimutatását szeptember második felében közlik.
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Az üzleti év első három negyedében a mult évihez 
képest alig millió korona különbözet mutatkozik. 
Az utolsó negyed üzlotmonete a hiányt kárpótolja. Úgy, 
hogy a végeredmény egyenlegképpen alig különbözik 
a tavalyitól. Az osztalék megállapításánál döntő lesz, 
vájjon tavaly a háború miatt rezervált 4 millió koronát 
idején felszabaditják-e?

Szállítás. Koksz. A linzi’cs. kir. országos törvény
szék elnöksége versenytárgyalást irt ki a törvényszéki 
épület és fogház részéro a f. évi szeptember 20-tól
1916 április 20-áig szükséges körülbelül IS vagon 
(á 10,000 kg.) koksz szállításának biztosítására.

A föltételek és az ajánlati minták fontnevezett elnök
ség irodájában Linz, Zimmer Nr. 12, I. Stock, meg
szerezhetők és ugyanott nyújtandók bo az előirt mintán 
szerkesztett, kellőleg felszerelt bélyegos ajánlatok, 
lepecsételt borítékban „Anbot für di Lieferung von 
Koks für das k. k. Landesgcrieht Linz* felírással leg
később 1915 szeptember 1-ig.

L'irszéu. A íiagybecskereki kir. törvényszék és 
központi járásbíróság elhelyezésére szolgáló törvenyház 
épületének fűtéséhez 1016 január 1-től 1017 junius oü ig 
mintegy 1600 métermázsa elsőrendű pirszén ^záilitasá- 
nak biztosítása céljából 1015 szeptember 15 é.i árlejtés 
fog tartatni.

A szállítás feltételéül szolgáló szerződéstervezet az 
irodaigazgatónál megtekinthető s az aján at mintája 
ugyanott megkapható.

A szállításra vállalkozni szándékozók mellékeljék 
ajánlataikhoz a vállalati összeg 5°,uának megfelelő 
készpénznek vagy óvadékképes értékpapíroknak a buda
pesti m. kir, állampénztárnál, vagy bármelyik m. kir. 

;«fiöhivatalnál történt letételéről a hivatalos nyugtát.
Az ajánlat boritéka a kövotkoző felirattal látandó 

el: „Ajánlat a X X/B . 217/1015. El. számú ajánlati 
felhívásban kiirt pirszén szállítására/1

Az ajánlatokat legkésőbb 1915 szeptember 15 ig 
kell beadni.

A versenytárgyaláson csakis magyar gyárosok 
vagy kereskedők vehetnek részt.

Kavics. Zólyom város közigazgatási bizottságának 
legutóbbi ülésén közhírré tétetett, hO:>y

1. a besztercebányai erdőkozi tör
vényhatósági közut . 1—6L205 km.

2. a breznóbánya--garamszécsi tör
vényhatósági közut . 0 —15-342 km.

3. a garamolszka — boc.^i tvh. közut 0—21*650 km.
4. a hajnik—korponai tvh. közut . 0—25-020 km.
5. a bábaszék—pelsőci tvh. közut 0 —11-260 km.

6. a polsőc—szenavári tvh. közut. 0— 1*827 km.
7. a zólyom —kriványi tvh. közut 0 —2So25 km.
8. a krivány—herén cs völgyi tör

vény hatósági közut . . 0—11 km.
9. a zólyom—strázsl tvh. közut 0— 2*020 km.
10. az olmám faiva—hermándi tör

vényhatósági közút 0—11-790 km.
11. a besztercjbánya—zolna—uj-

mogyoródi törvényhatósági közut 0 —24*730 km
12. zólyouibúcs-ösztrohika-dobro-

váraljai törvényhatósági közut . 0— 9*800 km. 
szakaszaira az 1916. évben szükséges kavies szálitá- 
sának biztosítása iránt szép:ember 18-án zárt ajáulati 
versenytárgyalás fog tartatni.

A versenyezni óhajtók folhivatnak, hogy ezen 
kavics-zállításnak ogészben vagy részben való elvál 
lalására vonatkozó és öt pecséttel Jezárt borítékban 
foglalt; ajánlataikat a kitűzött nap délelőtti 11 óráig 
Zólyomvármegyo alispánjánál adják be.

A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul szolgáló 
felosztási kimutatásban kitett mennyiség ntán az aján* 
lőtt ár dk összegének 5ü/o-át kell kitennie.

A bánatpénznek — mely készpénz vagy óvadék- 
képes értékpapírból kí41, hogy álljon — valamely állam
pénztárba to riéit befizetései igazoló nyugta mellék
lendő az ajá hathoz.

Az a.ánlati nyomtatván vök úgy a zólyomi m. kir. 
államépitészeti hivatalnak mint pedig a járási főszolga
bírói hivataloknál díjtalanul kaphatók és a szerződési 
feltételek is ugyan ezen hivataloknál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Közgyűlés és m érlegkész ítés. A m. kir. minisztérium
nak a részvénytársaságok és szövetkezetek közgyűlé
sének idejárni és a mérleg készítéséről szóló rendelet 
kiegészítése tárgyában a következőket rendeli Ila 
valamely részvénytársaság vagy szövetkezet az 1914. 
évi augusztus 1. napján vagy azután záródó üzleti 
évre vonatkozóan számadások megvizsgálása, a mér
leg megállapitása és a nyereség felosztása céljából 
tartandó közgyűlését az alapszabályokban vagy a 
130/1915. M. E. számu rendeletben megszabott határ
időn belül a hadiállapot következtében előállott elhá
ríthatatlan akadály nnait nem tarthatja vagy nem tart
hatta meg, vagy ha a közgyűlésnek az említett határ
időn túl való halasztását a hadi állapottal összefüggő 
egyéb különös méltánylást: érdemlő körülményok meg
okolják, a kereskedelemügyi miniszter az igazgatóság 
kérésére a közgyűlés megtartására megszabott határ
időt az illető részvényt rsa-fár vagy szövetkezet tekin
tetében — a szükséghez képest esetleg ismételten is
— megfelelő határozott időtartamra meghosszabbíthatja. 
Az engedő 1 mezett halasztásról a kereskedelemügyi 
miniszter az illetékes cégbíróságot egyidejüen értesíti.

Közgyűlés, „Standard" Műszaki Kereskedelmi r.-t. 
szeptember 6-?n tartja meg a társaság helyiségében 
VII. rendes közgyűlés ét. Mérlegszámlája a követ
kező Vagyon Lelt:' t á r n ia  2,115.444-84 K. Pénztár-

FELTEN ÉS GUILLEAUME
e  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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számla 10.787*80 K. Váltószámla 5250*43 K. Óvadék
számla 50 K. Értékpapírszámla 4516*95 K. Berendezési 
számla 8483*31 K. Összesen 2)144.533*33 K.

Teher  Részvénytőkeszámla 1,500.000 K. Hitelező
számla 621.266 53 K. Tartalékalap 3821*2S K. Nyereség
áthozat 1913. évről 24.917 09 K. 1914. évi veszteség 
5471*57 K. Uj számlára való elővezetés 1913. évi nye
reségből 19.445 52 K. Összesen 2,144 533 33 K.

Nyereség- és veszteségszámlája, T a r to z ik : Ala
pítási költségszámla 6000 K. Üzleti költség; 193.715*84 K. 
Kétes követelések számlája 46*344*27 K. Berendezési 
számla 10.000 K. Nyereségáthozat 1913. évről 24.917 09 
K. 1914. évi veszteség 5471-57 K. Uj számlára való 
elővezetés 1913. évi nyereségből 19.445*52 K. Összesen 
275.505*63 K.

K ö re te i : Nyereségáthozat 1913. évről 24.917*09 K. 
Ámszámla bruttó nyeresége 250 58854 K. Összesen 
275 505*63 K.

P o ro sz  szén. A szénárak tekintetében első sorban 
irányiadé felsősziléziai kincstári széneladási iroda 
szeptember elejétől kezdve 50 pfennigtől 1 márkáig 
emeli az árakat tonnánkint. A kisebb szénfajták a 
a háboru kitörése óta mostig 1 márkától 2 90 már 
káig drágultak. A sziléziai szén iránt a kereslet a 
háboru alatt óriási arányokban nőtt, ugy hogy nem 
csoda, ha felemelték az árát. Svájc, Svédország, 
Románia, legutóbb már Dánia is, főleg német szenet 
vásárolnak, aminek következményeit mi is megérezzük, 
mert a német szénbehozatalunk egyre jobban csök
ken és igy a német szenet nekünk is nagyon drága 
árán kell megfizetnünk.

A szabadalmak dija- A hivatalos lap egyik legutóbbi 
száma közli a kereskedelmi miniszter rendeletét, amely 
a szabadalmi évi dijak és pótdijak fizetésére megálla
pított határidőt f. évi december 31-éig meghosszabbítja.

Pályázat. A budapesti m. kir. .főfémjelző és fém- 
bt váltó hivatalnál betöltendő egy II. oszt. altiszti állás.

Ezen állással évi nyolcszáz korona fizetés, a tör
vényszerű fizetési" pótlék és négyszáz korona lakpénz 
jár.

Pályázóktól megkivántatik vagy a bányaiskola 
sikeres elvégzése, vagy négy alsó középiskolai, illetve 
polgári iskolai osztály elvégzésének igazolása.

Ilyen képesített egyének hiányában olyanok is 
pályázhatnak ez állásra, kik az olvasztás és próbálás 
körüli munkálatokban jártassággal birnak és egyébként 
alkalmazhatóknak bizonyultak.

A s*játkezüleg irott és kellően felszerelt, bélyeggel 
ellátott folyamodványok az illetékes elöljáró hatóság 
utján a fenti hivatalhoz küldendők be.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Terrainkäufe der Gelsenkirchener Bergwerksgesell
schaft. Nach einer luxemburgischen Zeitungsmeldung 
lässt Gelsenkirchen in der Umgebung von Esch a. d. 
Alzette in der Nähe der Adoif-Emil-Hütte zirka 40 
Hektar Ländereien ankaufen. Es handelt sich in der 
Hauptsache wohl um die zur Anlegung eines neuen 
Schlaekenlipps notwendigen Terrains. Dieser Schlacken- 
lipp soll an der Nordseite von Esch in ziemlicher 
Entfernung der Adolf-Emil-Hütte angelegt werden, so 
dass auch eine lange Zufuhrstrasse benötigt wird, 
wozu Ländereien angekauft werden müssen. Die Ge
meindeverwaltung von Esch ist aus hygienischen 
Gründen gegen die Anlegung dieses Schlackentipps

und die Konstruktion eines kilometerlangen hohen 
Dammes. Durch Vermittlung der luxemburgischen 
Regiem ng scheint aber eine Einigung bevorzustehen. 
Im Anschluss daran taucht auch wieder das alte Pro
jekt auf, den Escher Giiterbahnhof an die Nordseite 
der Stadt zu verlegen, wodurch er sehr nahe an die 
Adolf-Emil ITütte zu liegen käme. Für Gelsenkirchen 
hätte das den unmittelbaren Vorteil, dass eine Leitung 
der Gütermengen über die Prinz Heinrich-Bahn über
flüssig würde, was für die deutsche Hüttengesellschaft 
den Wegfall ziemlich bedeutender Transportgebühren 
zur Folge haben würde. Diese von Sandpunkto Gel- 
senkirchens wünsehenswerte Lösung steht aber wohl 
noch nicht unmiitelbar bevor.

Z eitzer E isen g ie sse r e i-  und M aschinenbau Akt.- 
Ges. in Zeitz. In der letzte Aufsichtsratssitzung wurde 
beschlossen, auf das 1,824.000 M. betragende Ak
tienkapital bei Abschreibungen und Rücklagen von 
ca. 315.000 M. (i. V. 3Í55.000) für 1914— 15 eine*. 
Dividende von 12 pCt. (wie i. V.) vorzuschlagen- 
sowie den Vortrag auf neue Rechnung auf ca.
340.000 M. (255.000) zu bemessen.

Draeger-Hefte Nr. 37/38. Poriodische Mitteilungen, 
des Diägerwerkes in Lübeck. Juli-August 1915. — 
Im Mittelpunkt des Inhalts der vorliegenden Ausgabe 
stehen Mitteilungen über sehr wichtige Versuche zur 
Ermittelung von sicheren Massnahmen gegen Taucher
erkrankungen. Das W erk lässt über einen Druckluft- 
Versuch unter 8 Atmosphären berichten, dem höchsten 
Druck, dem nach verbürgten Mitteilungen Menschen 
jemals ausgesetzt gewesen sind. Ein anderer Teil der 
Nachrichten beschäfiigt sich mit der abgeschlossenen 
Konstruktion eines neuen Modells dos schlauchlosen 
Dräger-Tauclierapparatos und mit der Möglichkeit, ein 
Taucherheer auf dom Meeresgründe gegen feindliche 
Küsten marschieren zu lassen. — Die Zeitschrift kann 
durch jede Postán st alt oder durch den Buchhandel 
bezogen werden.

Waggonfabrik vorm. P. Herbrand in Köln Ehrenfeld. 
Dio Geschäftslage des Unternehmens als zufrieden
stellend bezeichnet werden. Ueber die Höhe der Divi
dende des Ende September abgelaufenen Geschäfts- 
jahres 1914/15 lasst sich zwar Bestimmtes noch nicht 
sagen, doch wird die Erwartung gehegt, dass sie 
mindestens den vorjährigen Stand, 8 pCt., erreichen 
dürfte.
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