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Az aninai bányakatasztrófa.
(Saját kiküldött tudósítónk tó l)

ANJNA, január hó.

Súlyos katasztrófa borította gyászba Anina 
bányaváros lakosságát: bányalégrobbanás kö
vetkeztében tizenkilenc munkás meghalt, hu
szonkettő pedig, súlyosat! megsebesült. Vasár
nap m inden  munka szünetelt a kis, idillikusán 
fekvő bányavároskában. A gyász napja volt 
ez, amidőn a katasztrófa áldozatait a Stájerlak- 
Anina egész lakosságának részvételé mellett 
utolsó Htjukra kísérték. A gyászmenetben 
körülbelül 15.000 ember vett részt. A hava-
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hideg időben kanyarodott a hosszú menet fel 
a  temetőhegyre Gyönyörű szerpentin-ut vezet 
fel a hegy tetejére, amelyen Anina és Stájer- 
lak temetői fekszenek s amelyről köröskörül 
a völgyekbe láthatni, ahol szorgoskodó munka 
folyik, ahol ezer és ezer munkás naponkint 
az aknába száll alá és teszi kockára életét. 
Ide fel a^ hegyre vezet azután az utolsó 
jutjuk

A katasztrófa január hó 11 — 12-Íke. között 
éjjel történt a Hungária aknában. Az ötödik, 
legmélyebb tárnában, 62Q méter mélységhen 
ez időben körülbelül 130 munkás dolgozott. 
Röviddel éjjel egy óra után ebből a tárnából 
hangzott a, vészjel valami nagy baj történt. 
Téves a napilapoknak ama leírása, hogy 
borzasztó robbanás rázta fel Anina lakossá
gát éjjeli álmából. A robbanás hangja 700 
méter mélységből alig hallatszik á fölszinre. 
Csak a vészjel továbbította a veszedelem hí
rét: A mentési munkálatok megkezdésénél ki
tűnt, hogy gázmaszkok nem állnak rendelke
zésre A bányaigazgatóság telefonon kért 
JResicától maszkokat s ezek csak másnap dél
ben érkeztek meg. Az első felhívásra azon
ban elegendő bányász jelentkezett önként, 
ezek azután saját felelősségre, maszkok nél
kül tüstént leszálltak az aknába, hogy meg

mentsék társaikat, azokat, akiket még meg
menteni lehetett.

Összesen 19 elszenesedett holttestet és 22 
nehéz sebesültet hoztak fel. A katasztrófa ke
letkezési okát nem lehetett pontosan megálla
pítani. Hendrik bányaigazgató erre vonatko
zólag a következőket mondotta nekem

— Mindnyájunkat lesújtott ez a borzasztó 
katasztrófa, amelyhez hasonló 1894 óta nem 
történt Aninán. A szerencsétlenség idején, 
amidőn a vészjel megszólalt, irodámban 
tárgyaltam a történetesen itt időző bánya- 
hatósági biztossal s mindketten azonnal a 
helyszínre siettünk. Én a második mentő- 
csoporttal szálltam le a Hungária-aknába. 
A mentőeszközök mind rendben voltak, a 
maszkok is. Én csak azért rendeltem Resi- 
cáról még maszkokat, hogy ha szükség lenne 
többre, kéznél legyenek. Nem tudhattuk 
ugyanis, hogy a robbanás nem gyujtotta-e 
fel a kőszénport is Ebben az esetben a 
szerencsétlenség sokkal nagyobbmérvii lett 
volna. Hogy a kőszénpor nem gyuladt meg, 
az kizárólag kitűnő ventillációnknak kö
szönhető

Hogy mi volt a szerencsétlenség oka? 
Azt nem tudom, azt a vizsgálat sem tudta 
megállapítani. A Darvy-lámpák jók, minden 
lámpa minden leszállás előtt megvizsgáltatik. 
De lehet, hogy egy munkás elaludt s nem 
vette észre a bányalég erosbödését Ha a láng 
a sodronyon kicsap, felrobban a bányalég! 
Lehet, hogy eltörött a lámpaüveg Ez vélet
len, de a szerencsétlenség akkor is elkerülhe
tetlen. A halottak pedig nem beszélnek

— Megjegyzem, hogy az áldozatok csa
ládjai a társládától a teljes, 40 évi szolgálat 
után járó nyugdijat kapnak, a bányavállalat 
pedig ezenkívül külön járadékot utalt ki e 
családoknak.
A katasztrófánál a következő munkások 

vesztették életüket Olarin Juon, Nikola Pál, 
Gaftrich Antal, jarosavics Vemel, Potocsan
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.Péter, Murgu • István, Wohl Ferenc, Dragilla 
Simion, Draschka György, Sedlak János, To- 
tnasi János. Gindernay Lajos, Breba Ádám, Is- 
véruicsan Jiiqn, Mednal Antal. Löffler András, 
Turku Ferenc, T ru k a  János es Ballan Péter.

A Hungária-aknában másnap ismét fel
vették a munkát Hogy nem valami jókedvvel, 
az csak természetes. De nem szabad elfelej
teni : minden bányamunkás népfelkelő katona. ..

I>i\ í 1. A .

^  HAZAI HÍREK. ^

Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kik
nek előfizetésük lejárt, hogy azi a mai 
leküldött postatakarékpénztári befizetési 
lapon átutalni szíveskedjenek.

Lapunk előfizetési árát á nagy papirválság és a 
nyomdaiparnak súlyos helyzete következtében mi is 
emelni vagyunk kénytelenek. Nem ugyan oly arány
ban, mint aminő arányban a papir- és nyomdaárak 
emelkedtek, mert tekintettel kell lennünk előfizetőnk 
egy részének teljesítő képességére is.

Előfizetési árak 1918. január 1 tői:
egy é v r e -----------24 K
fél „ ----------12 „

Lers Vilmos báró. A. király Lers Vilmos báró 
államtitkárnak a titkos tanácsosi méltóságot adomá
nyozta. Közgazdasági és ipari körökben osztatlan 
örömmel és megelégedéssel fogadták a hírt. A ke
reskedelemügyi minisztérium egyik főerősségét érle 
ez a magas kitüntetés. Lers báró főereje alapos 
európai színvonalon álló szaktudásában, modern, 
széles látókörében és páratlan munkabírásában rej
lik. A magyar közgazdasági élet mindeneseire öröm
mel látja, hogy Lers báró kitűnő képességei leg
felsőbb helyről is elismerésben részesültek, amire 
méltán rászolgált.

Földgáz, értékesítése, Miként értesülünk, Szeged 
városának kereskedelmi és városi köreit élénken fog 
lalkoztatja ama földgáz felhasználásáDak a  kérdése, 
amelyet Csongrád- és Békésmeeyékben tártak fel. 
Nagyobb mennyiségű földgázt állapítottak meg Szen
tes, Orosháza és Békéscsaba környékén is. A földgáz 
hasznosításának a  kérdése egyébként legközelebb fog
lalkoztatni fogja Szeged város tanácsát is.

Megnyílt aranybánya. H. Boica melletti község 
ben levő aranybányát Zéibig I. János tulajdonostól 
egy bajor konzorcium 92.000 koronáért megvásárolta 
és üzembe fogja helyezni.

A szabadalmi évi dijak hátáridajének meghosszabbi 
tása. A keroskodolemügyi m. kir, miniszter az 1917. 
évi június 26 án kiadott azt az intézkedését, amelynek 
értelmében a szabadalmi évi dijak és pótdijak fizeté
sére megállapított határidőnek folyása 1917. é r i  decem
ber hó 31. napjáig szünetel, akként módosította, hogy 
a szünetelés tartama 1918, évi junius hó 80. napjáig 
terjed.

A Kereskedelmi Bank tőkeemelése, miután a 
résivényesek a felajánlott elővételi jogot teljes mér
tékben igénybe vették, sikeres befejezést nyert.

Az Osztrák-Magyar Bank főtanácsának főiilésén előtér- 
jeszteiték a zárószí madásokat, illetve az 1914-tol 1916. évig 
terjedő óvek pói'zárószám adásait, Valamint az 1917, évi 
zárószám adást; e zárószámadások a következő eredménye
ket tüntetik fel: 1914-ben Összosztalék 1:7.715,000.000 K 
(118'10 K rész vény enkint), a két államigazgatás nyer mónyr 
részesedése 17,445.388 98 korona. 191ő-ben összosztalék 
19,0Ü5.00U K (127*30 K rész vény enk int), a k£t államigazgar- 
tás nyereményrészesedése 21,601.93913 K. 1916 bán ossz- 
osztalék 20,05p.000 K (133'70 K rész vén yenkint). a két ál
lamigazgatás nyereményrészesedése 24t485.959'79 korona. 
1917-beit a tiszta nyereség a kiadások levonása után és 
102,019.996 26 koronát kitevő összegnek esetleges hadiadóra 
va«ó fél re tétele és 40,153.181‘76 koronának a valutatartalék 
erős téséi e való fordítása után hozzászámítva a 14.236 38 ko
r o n á é i  felosztatlan nyereséghálralékot, összesen 46,167.418*13 
koronát tett ki, amelyből Összosztalék 20*100.000 (134 korona 
részvényünkül tjT a két államigazgatás nyeremény részesedése 
24,557.29086 korona.

Az Osztrák-Magyar Bank közli még Fontolóra véve 
azokat az intézkedéseket, amelyek alkalm asak lehetnek a 
bankjegyforgalom további növekedésének kikerülésére, az 
Osztrák-Magyar Bank főtanácsa azt a határozatot hozta, 
hogy igénybe veszi a bankszabályzat szakaszában fog
lalt azt a felhatalmazást, hogy idegen pénzeket kamat elle
nében is elfogad. Kamatozó pénztári jegyek kibocsátására 
gondolnak. Ezen üzletág felvételének időpontját és közelebbi 
módozatait a legközelebb külön közölni fogják.

Ezulán közlést tettek az olasz okkupált terület részére 
való lira-jegyek behozatalának módozatairól, majd megálla
pították a legközelebbi, jövő hó 8-án tartandó rendes köz
gyűlés napirendjét

Tőkeemelések. Az aluminiutnérCj bánya és ipar r.-t, 
mely a Magyar általános hitelbank égisze alatt 3,000.000 
K alaptőkével alakult, december 31 én tartott köz
gyűlésén elhatározta az alaptőkének 6,000.000 K-ra 
való felemelését, 15.000 dib 200 K n. e. uj részvény 
kibocsátása álta'.

A Magyar ólomárugyár r.-t, mely a Magyar 
bank és kerts>edeimi r.-t érdekkörébe tartozik, dec. 
29-ún taitott közgyűlésén az alaptőkét 1 000.000 K-ról 
2,000.000 K  ra emelte fel, 5000 drJ 200 K n. é. uj 
rés>vény kibocsátása Uijan. A vállalat cégét a köz
gyűlés Magyar ólomárugyár és fém kereskedelmi r. t. ra 
Változ'atta.

A Magyar repülőgépgyár r. t. alaptőkéjét 2,000.000 
K-ról 10,000.000 K-ra emelte, 40.000 drb 200 K 
n. é. uj részvény kibocsátása utján.

A Magnesitipar és bányászati r.-t, január 16-án 
tartott rendkívüli közgyűlésén alaptőkéjét 1,000.000 
K ról 2,000.000 K-ra émelie fel.

Közgyüléssk. E gyesü lt M agyar S zé n sa v g y é ra k  
felszámolás alatt január 14-én tartotta meg rendes fel
számolói közgyűlését.

Budapesti Általános Villamossági részvénytársa
ság  jannár 25 én tartja meg XXI. rendes közgyűlését.

Prometheus Bánya- és Ipar részvénytársaság  
január 28 án tartja meg IV rendes közgyűlését.

A kitrínygyárosok tömörülése. A Gyáriparosok Országos 
Szövetségében a hazai kátránygyárosok tanácskozást tarto t
tak, amelyen elhatározták, hogy érdekeik védelmére ’éa a  
békegazdaságba. való átmenet elkészítése céljából a GyOSz. 
kebelében külön szakosztályt létesítenek. A szakosztály el
ünkévé H elrey  Tivadar dr. budapesti gyárost választot
ták meg. ,
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Uj részvénytársaságok. Magyar villamossági és 
fémipar r. t. cég alatt uj vállalatot alapított Lukács 
Jenő, a budapesti BIqu és Lukács elektrotechnikai 
cég főnöke a Zivnostenska Banka égisze alatt. Az 
alaptőke 2 millió K (2000 drb 1000 K n. é. rész
vény. Az igazgatóság tag jai: Kohn Albert Bódog, 
>pitalszky Antal, Lukács Jenő és Kovács Nándor. 
Felügyelő-bizottság: Marton Ákos, Tímár Ignác és 
Bán Zoltán dr. Az uj vállalat telepe Budapest, VI., 
Eötvös-utca 38. szám alatt van.

Zalatnai higanymiivek r.-t cég alatt 5 millió K 
alaptőkével (5000 drb 1000 K n. é. részvény) uj vál
lalat alakult Budapesten (V., Országház-tér 4.) Farkas 
Armand bányáinak és zárlkutatmányainak átvételére» 
Az igazgatóság tágjai: Farkas Armand, Fenyő Kor
nél dr. és Finkelstein József.

EISfizetési felhívás. K em ény  Ignác Máv. mérnök 
tollából a legközelebbi hetekben „A budapesti nagy 
vasúti forgalom megszervezése“ cimü munka fog meg
jelenni. A mii circa 150 oldal terjedelemben és 38 darab 
«ábrában a budapesti pályaudvarok és vonalak mai 
teljesítőképességével és azok jövő átalakításával fog
lalkozik. Felöleli a mii a jövő nagy Budapest személy
pályaudvarainak, teherpályaudvarainak és rendező- 
pályaudvarainak szerző által javasolt jövő kiképzését.

A budapesti közúti gyors közlekedés és ezzel 
kapcsolatban a főváros fejlődése, valamint a vidéki 
nagyvárosok modern közlekedési igényeinek kielégí
tése a aiüben részletesen tárgyalva van.

A mü elsőrendű fontosságú és úgy közgazdasági, 
mint szociális vonatkozású tárgyánál fogva a legna
gyobb érdeklődésre tarthat számot. A könyv circa 
<5 korona lesz. Előjegyzéseket már most elfogad a 

y m .,  Kerepesi ut 1., I. emelet, 14. sz. a. Telefon 
M  Í 0 —7S., vagy e láp szerkesztősége utján, továbbá 
Pfeiffer Ferdinand könyvkereskedőnél, Kossuth Lajos- 
utca 7.

Kolozsvár földgázellátása. Kolozsvár város törvény
ihatósága elhatározta, hogy a város földgázellátása tár
gyában W eketla  Sándor miniszterelnökhöz feliratot 
intéz. Kolozsvár ugyanis nem akarja elfogadni a Ma
gyar F ö ld iá i részvénytársaságnak a földgáz beveze
tése tárgyában készített tervezetét és feltételeit s most 
arra kéri a miniszterelnököt, vizsgálja felül a Földgáz 
r. t. tervezetét. A  város a feliratot pártolás végett meg
küldte Nagyvárad városnak is.

Eljárás robbanó léggel szembe«] biztos robbantoanyag elő* 
állítására, folyékony levegő vagy más effélék alkalmazásával.
Ismeretes már, hogy az olyan robbantóanyagok, amelyeknek 
előállításához folyékony levegőt vagy folyékony oxigént

használnak, ángolió hozagok, mint higroszkópos sók vagy 
víz alkalmazásával a robbanó léggel szemben biztossá teho- 
tők. Az ismeretes előállítási eljárásoknál a lángoltóany-ngo
kat a folyékony levegő felvételéhez való töltőanyaghoz 
keverik. A hozzákeverésnél töltőanyagból és sóból álló 
mechanikai laza keverék létesül, amely rázás folytán, pl. 
szállítás alkalm ival könnyen szétválik. Különösen azonban 
v íz  hozzáadás es étén mutatkoznak azok a hátrányok, hogy 
egyfelől a viz sót az rgvik helyen oldja kimossa, mig 
más helyen a só kiválik, svábbá, hogy patronnak folyé
kony levegővel való im [»regnálása alkalmával a folyékony 
levegő alac . hőmérséklete következtében a viz megfagy 
ós a jégképződés folytán a töltőmasszának egyenletes átita
tása nem következik be. Oly higroszkópos sók alkalma/.*' 
esetén, amelyek vizel bármely százalékos arányban fel ve 

:k (szélfolynaki és éppen ismét leadnak, nincsen meg 
a biztonság arra né. ve, hogy a keverék minden térfog al
egységében meghatározott mennyiségű lángoltó liozag :sak- 
uayan és állandóan jelen van.

Az eljárás élja már most az ismeretes eljárások ezen 
hátrányainak kik íis'/i>bö

Az eljárás szerint ezt célt azáltal érjük hogy a 
folyékony le ’gő vagy folyékony oxigén felszívó :yagát, 
pl. szénhordozót, folyósított kristály  víztartalmú sókkal, eset
leg nyomás alatt, impregnáljuk. Azáltal a szé tihordozó na k 
sóval való egyenletes impregnálását a legfinomabb elosztás
ban érjük el úgy, hogy a szén hordozó minden térfogategy
ségében ugyanazon, a sóra jellemző vegyileg kötött mennyi
ségű viz van jelen kristályvíz alakjában. Minthogy az im- 
pregnáláshoz kristályvíz!a-rtalmu sókat használunk, amelyek 
a felszivóarjyag pórusaiba finom kristályok alakjában egyen
letes eloszlásban fészkelődnek be, tartósan tárolható fel
szí vóanyagra teszünk szert, amely a folyékony levegővel 
való impregnál«' án tökéletese homogén robbant«; nvagot 
szolgáltat.

Cégjegyzési hirek. B ib a ^ S z ilá g y i  Olajipar r*f. 
fi Ipar Manó és Kertész Gyula tisztviselőit cégjegyzési 
jogosultsággal ruházta fel.

Ganz és Tarsa Danubius gép-, w aggon- és hajó
g yá r  r.-t. Kandó Kálmán tisztviselőjét cégjegyzési 
jogosultsággal ruházta fel.

M agyar Siem ens-Schuckért Müvek villamossági 
r.-t. Fiedler Károly igazgatósági tagjának ebbeli és 
cégjegyzési jogosultságát bejegyeztette.

üopronvidéki líöszénhánya r. t. Be k Adolf tiszt
viselőjét cégjegyzési jogosultsággal ruházta fel.

Magyarország széntermelése az 1017. év első kilenc hó
napjában : 0,014.030 4  kőszén, melyből 173.8:40 q brikett és 
íiTG.TGO q koksz készült a barnaszéntermelós 55.590.870 m 
volt, ebből 24.000 brikettet és 171.410 kokszot állítot
tak elő.

Pályázat körmü anyai m. kir. pénzverőhivatal pénz
ügyi számtiszti állásiv ki pályázatot.

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, I., B udafoki-ut 13533. hrsz. ~i, ” íí

$ Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. ElektroHtikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek,
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A Brassói Cellulosegvár közgyűlése. A Brassói Cella 
losegyár r.-t. igazgaíóéaga az 1916—17. évi mérlegét 
azzal a javaslattal focija a közgyűlés elé terjeszteni, 
hogy az alapszabályszerii 397 S35 K 98 f leirások, 
valamint a háborús körülmények folytán kétesekké 
vált követelésekre tartalékolt 1,000.000 K figyelemhe- 
vételévele után mutatkozó 535.408 K 59 f tiszta gye
re? égből, a tartalékalap 75.000 K-v^l és a  nyugdíjalap
40.000 K val javadalmaztassók, az igazgatóság alap- 
szabályszeril jutalékára 19.013 K 82 f  t fordítsanak 
és 6 százalékos osztalék ciméri 12 K t fizessenek ki, 
a fennmaradó 16.394" K 77 f~t pedig a jövő évi üzlet
eredmény* számlára vezessék elő.

Peti óSe um szénből. Az JEgyes Ült-Államok Cape Town-i 
konzulja jelenti, hogy Angola (portugál gyarmat) szén telepei
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INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

L. Láng Maschinenfabrik A.-6. Diese Aciienge- 
sellschaft hat in ihrer am 12. d. gehaltenen ausser
ordentlichen Generalversammlung die Erhöhung ihres 
Actiencapiials von sieben Millionen Kronen im W«íge 
von 15.000 neuer Aclien a Nominale K 200 auf zehn 
Millionen Kronen beschlossen.

Garf Ladislaus Csáky Eisen- und Stahlwerk ;u  
Prakendorf ü.-G. Die Kapitalserhöhung dieser indus- 
frieunternehmung wurde, wie wir erfahren, mit ßüns 
tigern Erfolg durctigfführt und sind s-amtlich emittier
ten Aktien plaziert worden.

Ungarische Bleivyaren u. Metalhgndels A.-fj, Die zum 
Interessenbrois der Üngarischen Bank und Handels 
A.-G. gehörende Uogari che Bleiwarenfabiik A.-G 
eihciht ibr Stammkapital von 1 Mill., auf 2 Mill. K 
u n die unmittelbare Metalleiufuhr in grösserem Masse 
za betreiben und ändert ihre Firma in Ungarische 
Hleiwaren und Motalhandels A.-G. um.

Eine neue Stahlwerksgesellschaft. Das Ministerium 
des Innern hat im Einvernehmen mit dem Handels
ministerium der Anglo österreichischen Bank, der 
Enzesfelder Miinitions und Metalwerke A.-G, und dem 
Bernhard Wetzl er in Wien die Bewilligung zur E r
richtung einer Aktiengesellschaft unter der F irm a : 
^Leobersdorfer Stahlwerke A.-G.“ mit dem Sitze in 
Wien erteilt und deren Statuten genehmigt. D.e Ge

nem nagyon alkalmasak fűtési célokra, ellenben kiváló a l
kalmat nyújtanak: petróleum és mellékterményemek előállí
tására. A szón igen nagy mennyiségben fordul elő Quilungó- 
nál, a moly mintegy 140 méterre vau Söonda kikötőjétől és 
II  méterre a Xeuze-i vasútvonaltól. A szón bányászata na
gyon könnyű taió bányászat. A szén nagy bitum entartalm a 
miatt fűtésre nem nagyon alkalmas. A lepárlási kísérletei 
azt mutatják, liogy a szénből 3l°/o nyersolaj és 56% koksz 
nyerhető. A koksz jó fűtőanyag kazántüzelésre. A n y ers
olajból finomítással benzin és petróleum nyerhető, mely 
utóbbi olaj motorok hajiására alkalmas. A nyert parafin tü
zelésre és világításra használható. Ezenkívül a linomitásnál 
nyernek még finom kenőolajat, vaselint és kovésbbé írnom, 
gőzgépnek kenesére használható olajat.
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sellschaft hat ein Aktienkapital von 6 Millionen K ro
nen, das in Aktien zu 200 K eingeteilt und auf 1fr 
Millionen Kronen erhnhbar ist. Ausser den erw äh n ten  
Gründen sind die Fiatwerke und der Grossindustrl 
eile Castiglioni beteiligt. Die gesellschaft errichtet ein 
seit einiger Zeit in Bau befindliches Stahlwerk in Le- 
obersdorf, dass mit zwei Martinöfen, Elektroofen und 
piner Walzstrecke ausgerüstet sein wird. Der Bau 
pines solchen Stahlwerkes hat den zweck, dass die 
Enzesfelder Gesellschaft und die Fiatwerke, die Ver
braucher von Stal sind, sich selbst damit versorgen 
können.

Draeger Hefte Nr. 64/66. Periodische Mitteilungen 
des Draegenverks Lübeck. O ktober-D ezem ber 1917.
— Der Inhalt der neuesten Ausgabn der Draeger- 
Zeitscbrift beschäftigt sich mit den Gasschuizmitteln 
der Enteto und zwar an der Hand autheutichi-r Unter
lagen, denen reichlicher Bilderstoff beigegeben wor
den ist. — Die Zeitschrift kann durch jede Postanstalt 
und durch den Buchhakl-1 bezogen werden.

Mftlmetlie & Co. Maschinenfabrik A.-G. in Düsseldorf. Die 
Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahre 1016—17 nach aut 
319.948 AI (1915/16 239.343) erhöhten Abschreibungen einen 
Überschuss von 732.270 M. (456.126). Uie Aktionäre erhalten 
.15 pCt. (14) Dividende und ausserdem einen Bonus von 
100 M (0) für die Aktie. Nach der Bilanz betragen die Aus- 
senstiinde einschliesslich Bankguthaben 1,335.153 (855.814) M. 
Wechsel und W ertpapiere 549.549 (93.54) M und Vorräte 
596.850 (571.275) M. Der laufenden Schulden erscheinen mit
519,500 (279.435) M. Die Nachfrage nach den Erzeugnissen 
der Gesellschaft ist- nach Mitteilung der Verwa tung noch fort
gesetzt gross; In das laufende Geschäftsjahr geht die-Gesell
schaft mit einem befriedigenden Bestand an Aufträgen hineim
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