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Gróf csáky László Pfakíalvi Vas- és Acélgyár-Részvénytáísaság
Budapest, IX., Csillag-utca 4.

Gyárt: Kömegmurikáló szerszámokat öntött acélból, mint p. o. kőbánya, köszénbánya-, 
kőfaragó-, vasúti szerszámokat stb. ♦  Kész közetfurókat bármely rendszerű furógépek- 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  hez. ♦  Kiiiönteges -szerszámok rajzok vagy mintán alapján. « + »

GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
B R A N D  &  LHUILLIER
B R Ü N N . P O Z ^ O ^ Y .

Szállít miut különlegességet bányaüzemek részére

kompresszorokat és légszivattyúkat
a legnagyobb méretekig g6z- és elektromos tizemre.

Fáradt gfcz dugattyús kompresszorok, preoixlós-gftzfépek
telitnlt és tulhevitett gőz számára

LokomobUok, £50»«n Járó gőzgépek (Tokozott tjpus*.
Gőzkazán minden rendszerben.
LeJtAsosöyö kazán, tíurghardt szabadalma, na<rj feszült

ségnél a iVn ékterülethez viszonyított legkedve*f>bb 
gőzképzÖdés, különösen alkalmas nagy központokhoz

B istootigi kettós gó«kúpos kazán kozos víztartóval, 
„Bull* rendszere szerint.

ttfztiilheTitó.
Hószabilyoró (szabadalom) tulhevitett gőz részére, a 

kazáneffektus jemelésére és tetszés azeriuti hőfok 
betartására.

EkonomUor, Kablitz szabadalma.
Plehosövek, transftUlis*Íófc stb.
I**apeiK mosó- és la*oz&-*épek, Freygang szabadalma.
Tnrbekempresraoro k minden teljesítményre és üzemre.
Kud. Meyer-reiídszeru teljes nyomólég-lokomotl? be

rendezések.
Góstorblnák
e s  Ajánlat ém mérnöki látogatás díjtalan.
R eferen c iá k  rendelkezőmre állanak. =

Bányavasutak
nyomjelzése, építése és teljes felszerelése

9 Magyar Hag:on- és Gépgyár r.-t.
=  G Y Ő R »  = =

keskenyvágányu gyártmányainak eladása. 
Magyar Bank és Kereskedelmi S'észvény- 
társasag  Keskenyvágányu Vasút-osztály 

Budapest, V., Vilmos császár-nt 32.

A Nobel Dynamit
Részvénytársaság

szállítja a jelenkor legjobb robbantó szereit. Gyár: Pozsonyban. 
............. - Különleges gyártm ányok: ~—:
Bobbantó gelatin, geiatin-dynamit, nehezen 
fagyó dynamit, bányalég-dynamit, Hhexit, 
Astralit (veszély nélkül kezelhető rob
bantószer), Pannonit (biztonsági robbantó* 
szer bányaléges bányák részére); továbbá 
robbantó gyutacsok, biztonsági gyujtó*

zsinórok, a villanyos gyújtáshoz való min* 
dennemn szükséglet! cikk, legújabb szer* 
kezetü dynamó-villamos izzógyujtók.

Wol í * f é l e  benzin* és acetylén- 
biztonsági lámpák és WoII* l é l e  nyitott 
acetylén bányalámpa.
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H ird etések  mm. sz á m ítá ssa l d íjsz a b á s  szer in t.

A varázsvessző.
A varázsvessző elmélete és irodalma ez utolsó 

években nagyon rohamosan fejlődik. A szakemberek 
a varázsvessző elméletét régebben bizonyos szkepszis
sel fogadták, az ejtesz elméletet ugyan fantomnak tar
tották és azért mégis azt állították, hogy az egész 
varázsvessző elmélete egyszerűen szuggeszción blap- 
szik. Voltak azonban olyan egyének is, akik a varazs- 
vessző elméletét kezdetben farizeus módra kezeltek, 
később azonban, amidőn az eklatáns kíséreteket látták, 
maguk is behatóan kezdtek foglalkozni a varázsvessző 
elméletével és igen hasznos következtetéseket tudtak 
levonni. Azokat pedig, akiket kezdetben a^epi^knek  
neveztek, későbben a tudományos társaságokban öröm- 
«ief üdvözöltek.

Ma már nemcsák egyes folyóiratokban és napi
lapokban lehet a varázsvessző hatását leírva találni, 
hanem összefüggő terjedelmes könyvekben is- Egyes 
tudományos intézetek már külön megfigyelő osztályok
kal rendelkeznek, amelyek e téren már igen fontos 
tapasztalatokat szereztek. Nálunk is talán ideje 
volna, ha Bányászati főiskola, a Műegyetem, a Föld
tani tamntézet ilyen megfigyelő osztályt létesítene és 
a megfigyelésekkel egy fiatai erőt megbízna.

Az utolsó években különösen a következő egyé- 
Mfk foglalkoztak a varázsvessző elméletével úgy iro- 
dalmilatt, mint egyúttal a gyakorlatban i s : Beicbl 
alezredes, Lewiti főhadnagy, Stelzer műépítész. Wagen 
dir. geológus, Grubery Reck, Novacek  Olga, Hennig  
tanár, Leisen Mátyás, Lepel, Scheruly, Musi], Bene* 
éik  Mói ic dr., Gröger, tíeheminrzkyy Langbein dr., 
Liüt/up , Meyer István, Tbomány , Groeger, Springer, 
Boehtny Pora mérnök, Scheinzicz, Sperling  főhadnagy,

Kötik B stb. A fenti neveket csak azért emlí
tem, hogy bizonyíthassam, hogv már igen sokan fog
lalkoztak a varázsvesszővel. Nálunk évekkel ezelőtt 
Thüböryné  foglalkozott a varázsvesszővel a vizforrá- 
80k főik utalására. Tudományos alapon pedig Eötvös 
foglalkozott az ingával és mellékesen a varázs- 
vesszővel is.

A könyvek, folyóiratok, szaklapok, amelyekben 
a  varázsvesszőre vonatkozó leírások találhatók, bár
mely belföldi, vagy külföldi könyvkereskedésben kap- 
káték, azért szükségtelen a forrásokat itt külön még 
felsorolni. Mindenesetre állíthatom, hogy a varázs

vesszőre vonatkozó irodalom már nagyon térj- Jm cs 
és hog érdemes vele foglalkozni és a gyakorlatban 
felhasznál

A varázsvessző hatása az univerzumban létező 
phiínomen. amelyet a varázsvessző érezhetővé, látha
tóvá tesz. Mindenki, aki a varázsvesszővel foi>lalko- 
zotí, a létező tüneményt nem vonja kétségbe. 1 leimig 
tanár pld. azt mondja A varázsvessző egyenleti elmé
letének még sok ismeretlenje van és ezen sok, egyeu- 
leli ismeretlen miatt még nem lehet a varázsvessző 
rejtvényét pontosan megoldani, a varázsvessző hatása 
azonban tényleg létezik. E^y teljesen tervszerű exakt 
vizsgálat edd g azonban nem lett megejtve, ez min
denekelőtt feltétlen szükséges, mert a kérdés ma már 

- a gyakorlatban olyan fontos, hogy az ex>ikt vizsgái«* 
tot már mostan jogosan követelheijük. A legprimití
vebb kísérletek először a jávorfavesszővel es fűzfa
vesszővel történtek, később a fémvillával, a sárgaréz- 
villával, a réz villa val stb. A kutató egyen a varázs- 
vesszővel a kezében a vizsgálandó területet bejárja és 
ha fémeket, vizet, szenet stb. talál, akkor a vessző a 
kézben a tárgy felé hajlik és ezen kilengési hatás a 
kézre, ez jelzi a keresendő tárgy létezését. Ha a ku
tató egyén a vesszővel ezen helytől távozik, megszűnik 
a kihatás íemanaeió'), az egyén már nem érez semmit 
és a varázsvessző látható és érezhető hatása megszűnik.

Hogy a varázsvessző hatása némileg érthető 
legyen, talán szükséges lesz néhány gyakorlati esetet 
felsorolni.

Lovrans mellett egv Ujeics nevű magánhivatal- 
nok varázsvesszővel a Karstban igen sok vizforrást 
talált, sőt a vizforrások mélységét is a varázsvessző
vel konstatálta. Sperling M. őrnagy sárgarézből készí
tett egy vessző amelyet a végén görbületekkel látott 
el. Ezen pá’cáv* kísérletezett, azonkívül fgy fapálcá- 
val is fotílaikozo t. A pálca 60 centiméter hosszú, a 
súlypontja a pálcán meg volt jelölve. A pálca metszete 
egy négyzet volt, amelynek oldala 1 cm. hosszú volt. 
A pálca Mily a 22 gram volt.

Ha ezen pálca az emberi kéz homorú oldalára a 
mutatóujj első és második tagja között lesz fektetve 
és egyensúlyba lesz hozva es ha mostan a pálca egyik 
vége alá egy ólomtárgyat teszünk, akkor a pá!ca rög
tön az Mom felé hajlik. Ez szemmel látható. Ha a pálca 
másik végét valaki kezébe veszi, akkor érzi a kilengés 
hatását, az em&nációt ezzel tényleg konstatálja. Ezea
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alapszik tulajdonképpen a varázsvessző el uéléie. Ha 
azonban a ké^ homorú oldalára szintén a mutatóujjra 
lesz téve és egyensul>ba l^sz hozva és ha a pálca 
egyik vé*>e alá egy óloindarabot teszünk, akkor a 
pálca vége nem lefelé, hanem felfelé hajlik és az ólom- 
daraboktól távolodig ha a fenti kísérleteket a jobb- 
kézzel eszközöljük. Ha a kísérletet a bilké/zel e s 'kö
zöljük, akkor a p ác a  hajtása éppen az ellenkező lesz, 
mint az előbbi esetben. Vannak olyan egyének, akikre 
a vessző nem gyakorol hatást (N.chtrutenfähige) má
sokra a hatás mutatkozik, azok a (Ratenfähige).

Igen érdekes még az úgynevezett ajtókísérlet 
(Türversuch). Valaki bét kezében t-.rt e^y papírszala
got, vagy egy üveg pálcát, vagy egy fapálczát közel a 
zárt ajtóhoz, a külső oldalán. Az egyén a varázsvesz- 
szővel az ajtó belső oldalán áll es meg tudja mu
tatni az ajtó belső oldalán, ho^y az egyén a külső 
oldalon hol tartja a tárgyat. Az ajtó azonban nem le
het túlságosan vastag és nem szabad frissen bemá
zolva hogy legyen. A külső személy nem viselhet 
fémtárgyakat és a tárgyak e púpon felüli m agasság
ban kell tartani. Ezen kísérlet is igen érdekes.

Ezen phänomennek is azonban még igen sok, 
e d ü g  meg nem magyarázható része van. Ezt mindenki 
állítja, aki a varázsvesszővel foglalkozott.

A levesrőréteg, amely emberi test körül mutat
kozik és némileg világlik, az úgynevezett au a az em 
béri testből kisugárzik és tulajdonképen az emberi 
testben mutatkozó bizonyos precessus eredménye, ezen 
aura is képes bizonyos mértékben a varázsvesszőre 
hatni.

Beiehl a Karszthogységben, ahol igen sok föld
alatti forrás van, automobilon utazott. Addig, arnig az 
automobil egy földalatti forrás fölött vagy vele pár
huzamosan haladt, a varázsvessző kihatását érezte. 
Ha az automobil a forrást elhagyta, a varázsvessző 
szünetelt. Ugyanolyan benyomásokat nyert, ha a vas- 
utón utazott. Éppen uory lehet tárgyakat a varázs - 
vesszővel a léghajókról, repülőgépekről konstatálni, ha 
a varázsvesszős egyén a léghajón vagy a repülő
gépen tartózkódik.

A legfárasztóbb feladat azonban, a mélység kon- 
statálása t. i. a varázsvesszővel* Ezen eljárás az izom- 
zatban igen nagy feszültséget idéz elő, olyannyira, 
hogy festi fájdalmakat is okozhat. Minél közelebbre 
kerül a személy a varázsvesszővel a keresendő tárgy
hoz, annál kisebb a feszültség az izomzatban, ha a 
varázsvessző egészen közel áll a tárgyhoz, akkor a 
feszültség teljesen megszűnik. A tapasztalat azután 
súgja a varázsvesszős egyénnek, hogy milyen mély
ségben fekszik a tárgy. A levegő rétegen át is lehet 
a hatást észlelni igy például egy mély aknán kérész 
tül is megállapítható as emar.ató tárgy mélysége. A 
mélység megállapításánál a rejtvény tulajdonképpen 
az, hogy az izomfeszültség annál kisebb, minél k ö 
zelebb jutunk a keresendő tárgyhoz.

Szilárd és s z í v ó s  közetrétegen keresztül a mély
ség megállapitása nehezebb feladat ás neai egészen 
megbizható. Az öreg Eaipedokiea azt mondta, hogy a 
természet sohasem pihen, a szeretet és gyűlölet állan
dóan működik ép úgy, mint a szimpátia és antipátia 
az emberi életben.

A varázsvessző elméletét ma fíxirozni nem lehet, 
a tüneményekből számítások alapján egészen precíz 
adatokat sem lehet még kiszámítani. Gyakorlati ada
tokat, tapasztalatokat gyűjteni azo »b*n már lehet. K é
sőbb a tapasztalatok alapján lehetséges lesz majd 
következtetések alapján kezdetben gyakorlati szabá
lyokat felállítani és ismét később képesek leszünk 
talán a biztos elméletet is levezetni.

A n d r e ic h  J á n o s ,  
ny miniszteri tanácsos.

1919 január 19. (1. szám.)

5 *  H A Z A I  H Í R E K .  ^

Kinevezések A magyar pénzügyminiszter a ma
gyar állami bányászati monopóliumuk és bányászati 
kutatásod Központi iga?gitósagába beosztott Rozlos-  
nik András bányamérnököt jelen állomáshelyén való 
meghagyás m ellet a Vili. fizetési osztályba főmér
nökké kinevezte.

A pénzügyminiszter Tassonyi Ernő bánya
biztost a budapesti bányakapitányságnál jelen állo
máshelyén való meghagyás melleit a VIII fizeési 
osztályba föoányabiziossá kinevezte.

Seidl Aurél az állami szénbányák központi 
igazgatósága főfelügyelőjének, a magyar kormány a 
pénzügyminiszter előterjesztésére a miniszteri taná
csosi címet adományozta.

Halálozás Fischer Károly bányatanácsos, a 
fernezelyi kohóhivatal főnöke rövid szenvedés után 
e lh u n y t

Az Ásvanyolajipari Szaktanács. A magyar keres
kedelemügyi miniszter az Ásványolajipari Szaktanács 
elnökévé Novak Tivadar kereskedelmi miniszteri 
műszaki tanácsost, aleínökeivé Vita Emil dr. székes- 
fővárosi tanácsnokot, Lovass Jánost, az Olajkereske
dők Országos Egyesükének társelnökét és Kroiopp 
Hugót, az OMGE szakosztályi titkárát nevezte ki.

Vasbizottság helyett tanácsot szerveznek. Értesülé
sünk szerint a Vasbizottság feloszlatására vonatkozó 
miniszteri rendelet a napokban megjelenik és a 
fentemlitett bizottság helyett valószinüleg 
Gazdasági Tanács elnevezés alatt uj szervezetet áüi- 
tanak fel.

A Schlick-Nicholson gép , vagon- és hajógyár r.-t.
a múlt év április 30 án tartott közgyűlése elhatározta, 
hogy az alaptőkét 12 millióról 17 millióra emeli fel s 
az uj részvényekből 20.000 darabot a régi részvénye
sek rendelkezésére bocsát, 5000 darabot pedig az igaz
gatóságnak enged át, hogy az a részvényeket „tetsző- 
leges idő pontban44 értékesítse. Kevésbé körülírva ez a 
határozat annyit jelentett, hogy a vállalat patrónusa, a 
Kereskedelmi Bank az olcsó, uj részvényekből 5000 
darabot megtartani kívánt magának. A kereskedelmi 
törvényszék, mint cégbíróság:, a Schlick közgyűlésének 
ezt a határozatát — mint annak idején megírtuk — 
megsemmisítette s kötelezte a vállalatot, hogy mind a
25.000 darab részvényt a régi részvényeseknek ajánlja 
fel. A törvényszék végzése ellen a Schlick felfolyamo- 
dott a tábláfioz, amely most helyt adott a fel folyamodás
nak s a közgylés összes határozatait jóváhagyta.

A H Á N Y A
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Változás a Schick Nichoíson vezetőségében.
A Schlick Nicholson gép , vagon- és hajógyár r. t  
legutóbbi igazgatósági ülésén Herczegh József ügy
vezető aielnök bejelentette, hogy a társaság ügyvezető 
igazgatói ál ásáról lemond. Az igazgatóság ezt ludo- 
má»ui vette.

A jegybank bankjegyforgalma. Az Osztrák*Magyar 
Bank bankjegyforgalma 34 25 m illiád koronát te*z ki, 
amellyel izemben az ercfedezet 337 millió korona. 
Mikor a forradalmi kormány vette át az ország veze- 
té*ét, az Osztrák Magyar Bank forgalomban levő bank
jegyei 32 milliárd koronát tettek ki. Alig két hónap 
alatt a bankjej^yforgalom tehát 2 milliárd koronával 
emelkedett. A forgalomban ma mar bankjegy hiány 
egyáltalában nem érezhető s ezért a jegybank vezető
sége a wamatozatlan pénztári jegyek további kibocsá
tását ringsz (intette. Ezzel szemben forgalomba fognak 
hozni 10.000 koronáról kiállított bankjegyet, A nagy 
bankjegyforgalmat egyedül az indokolja, h >gy Magyar- 
ország es a volt Ausztria uj államai a jegybanknak 
40^2 milliárd koronával tartoznak.

A gázmüvek és eíektromosmüvek uj igazgatói A gáz
müvek és elektromosulüvett igazgatósaganak városatya 
tagjai a forradalom után lemond ak állásaikról és csu 
pán a tanács kérésére maradtak meg ideiglenesen h i
vatalukban. A minap ismét bejelentették a polgármes
ternek, hogy lemondanak. A néptan ács elismerésének 
kifejezése mellett vette tudomásul a lemondást és a 
gázmüvek igazgatóságába Beesey Antal, Kondor Bor 
nát és B lautier Mór, az elektromos müvek i^azga ó- 
ságába pedig Forbnth Imre dr., Lukacs Jenő és Vatiezák 
János tanácstagokat küldte be.

Temesvár szenellatása. A nagyszebeni román 
kormány engedélyt adott arra, ho^y Temesvárnak 
4éO O -v^gw  k és2iefvet é s -60 vagon- kokszot szállítsa
nak a petrozsényi bányákból. A románok tehát gon 
doskodnak a megszállott területek igényeinek kielé
gítéséből, viszont a legíidegebben elzárkóznak a meg 
nem szállott ország minimumra redukált s csupán  
puszta létünket biztositó igényeink figyelem be- 
vétele elől.

Törvény a 8 órai munkaidőről. A kereskedelmi minisz
ter elkészítette a B órai munkaidőről szóló törvén avasla
tot, amelyet az érdekképviseleti testületek bevonásával csü
törtökön fognak tárgyalni. A ja v a s la t  értelmében az ipar- 
törvény alá tartozó üzemek s a javaslatban fwlsorolt válla
latok személyzetének munkaideje 24 óra alatt a munkaközi 
szünetek beszámítása nélkül 8 óránál hosszabb nem lehet, 
A 8 órai munkaidőnek 12 effymásután következő órán belül 
kell esnie s a nappali üzemeknél legkésőbb este 10 órakor 
rége t kell érnie. A javaslat felsorolja a kivételes eseteket,

erőhatalom vagy elemi csapás elhárítása, következményeinek 
megszüntetése, nyersanyagok, le'gyártmányok romlástól 
való megóvása. A vállalatok indokolt kérelmére az elsőfoka 
hatóságok rexidkívüli munkatorlódások esetén rneger:ged~ 
hetik, hogy ogy óv alatt legfeljebb 30 napon és csak 10 órán 
át í'oglaIkozláthassák a személyzetet. A miniszter további 
o0 napra is adhat ily engtídó'yr. Felhatalmazást nyernek az 
illetékes miniszterek általános érvényű közérdekű kivótelek 
megállapítására. A javaslat részletesen szabályozza a fiatal
korúak munkaidejét, a munkaközi szüneteket, a folytonos 
üzemeknél a csapatváltást és a különmunkák díjazását.

Aszódi tégla- és agyagirugyár r.-t. c g alatt
500 000 K alaptőkével (1250 drb 400 K n. é. rész
vény) uj vállalat alakult Budapesten (V., Alkotmány u. 
14). Az igazgatóság tagjai Elek Mór dr., L^ndes- 
mann Simon, Szüsz Lnjos, Fábián Illés, Littmann S. 
Sindor, Berkov ts B. Sámuel és Loránd Lajos.

Törvény a fémjelzési Illetékek felemeléseröl. A hi
vatalos lap néptörvényt közöl a fómjolzési illetékek 
felemeléséről. Ennek értelmében a fémjelzési illeték 
arany utén 1000, ezüst után 200, aranyozott valódi 
(ezüst) huzalok után 210 korona.

A posta'akarék igazgatói. A minisztertanács 
Hantos Elemér dr. államtitkárt, a magyar posta
takarék igazgatóját, államtitkári címének meghagyásá
val a magyar postatakarékpénztár elnök igazgatójává, 
Baross Géza miniszteri tanácsosi cim és jelleggel 
felruházott posfaiakarékpénztári aligazgatót miniszteri 
tanácsosi címének meghagyásával postatakarékpénz
tári igazgatóvá nevezie ki.

Az Osztrák Magyar Bank u| vezórtítkara. ScHmid  ̂
az Osztrák-Magyar Bank vezértitkára tudvalévőén 
távozik állásából és helyét Rapp, a Deutsche Bank 
londoni fiókjának voU vezetője foglalja el. Wald- 
meyer vezéniikárhelyeites szintén nyugdíjazását kérte.

Az uj gazdasági összeköttetések Fiume és Olaszor
szág között úgy látszik nu'idősen helvreahnak. Fiúméba 
egy nyolc tagú bizottság érkezett most 1 ló mából, hogy 
az itteni gazdasági helyzetet tanulmányozza és az üz
leti forgalomnak Olaszországgal való helyreállítása ér
dekében az előkészületeket megtegye. Á ti nmei olasz 
nemzeti takács titkárának, B<>llut>íc dr.-nak segtségéveL 
magyar üzletemberek már is érintkezésbe léptek olasz- 
országi, főleg anconai és milauéi nagykereskedőkkel 
és tárgyalásokat kezdtek velü'c Anconában tároló kü
lönféle áruk megvételéről. A fiumei hatóságok azt Ígé
ri kT hoiry nem gördítenek akadályt az áruknak F ia
méból való elszállítása elé»

FELTEN ÉS GUILLEAUME
kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
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Ftzetésrenrfezés a postatakarékpénztárban. A postatakarék
pénztár íigvköre szükségessé telte* hogy az .intézetet üzemmé 
alakítsák át. Eddig az állami hivatali rend-zerhez képest 
kütőu igazgatási es üzleti személyzetre oszlottak a posta
takarékpénztár tisztvisolői, úgy hogy a postatakarékpénztár 
nem  f' lelt meg a bankszerüség követelményeinek. Helye
sebbnek lálják a vasúti rendszerre való áttérést. A két ka
tegória igv egyesíthető és ez a rendszer módot nyújt arra, 
hogy minden tisztviselő az egész magas állásokat is elér
hesse. A kormány magáévá le:te a postaiakarékp^nztátii 
tisztviselők kívánságait és intézkedett, hogy a kezelési sza
kon a postai illetmény-rendszer haladéktalant J életbe lepjen.
A postatakarékpénztár 1919. évi január hó 1-tol kezdve már 
m int üzem működik. A rendezés a műszaki alkalmazottakra, 
altisztekre és hivatalszolgákra is kiterjed. Ezektől a kineve
zésektől eltekintve, minden tisztviselő megkapja a vasúti 
illetményrendszerbe való besorozását. Ebből a/, alkalomból 
az intézet személyzete megjelent Hantos Elemér államtitkár 
igazgatónál, aki rámutatott azokra a feladatokra amelyek 
különösen az állami hitelműveletekkel és hitelforgalommal 
kapcsolatban a postatakarékpénztárra várnak. Felhívta a 
tisztvise.őket, hogy vállvetett munkássággal dolgozzanak a 
postatakarékpénztár fejlesztése érdekében és a forgalom fel
lendítése körül. A postatakarékpénztár üzemmé alakítása 
után, mint értesülünk, a kereskedelem ügyi minisztériumban 
külön állam titkárságot szerveztek, amelyet most már a mi- 
jusztéiium i szakosztályoktól függetlenül, államtitkári minő
ségben vezet az intézet igazgatója,

Karpaihia Olajkereskedelmi r.-t. c<“g  alatt 300.000  
K alapiőKével (300 drb 1000 K n. e. részvény) uj 
részvénytársaság alakult Budapesten (VII., Bethlen- 
utca 41.) a Fenyves P é ttr fele olajkereskedő cég 
átvételére. Az igazgatóság tag ja i: Fenyves Pél er és 
Csányi Ede dr.

A teglakartel 1918. évi termelése 116 miihó darab tégla 
vo’t, mert a téglagyárak szén hiányában legnatryubbrészt 
beszüntették a munkát. Ez a mennyiség az óv végéig előre
láthatólag még 12 millióra fog emelkedni, ami a téglagyárak 
kapacitásának 2\S százalékos kihasználását jelenti. A múlt 
avben ezzel szemben még 20 millió daiab téglát szállított le 
a kartel, ami a kapacitás 5 százalékát jelenti. Értesülésünk 
szerint az építési bizottság á rákosi gyakorlótéren a leszerelő 
tisztek részére 200 öles parcellákat- fog adni és ezen családi 
•házakat épitiet. A téglaszállitásra vonatkozólag kartelen 
kívüli és kartelben levő gyárakkal is folynak a tárgyalások. 
Miután a kormány a kartelhez nem csatlakozott gyárakat is 
részesíteni fogja rendelésben, a kar.el most tárgyalásokat 
kezdett a szentlőrinci téglagyárral a kartelhez való csatla
kozás ügyében.

A Dynamit Nobel r.-t. 1917 december 31 én lezárt 
utolsó üzem évi mérlege ti következő adatokat tartal
m azza: v a e jo D : Készpénz 59 390*93 K, értékpapír 
18,440.129*79 K, telkek, épületek és gépek 19,416 292‘54 
K, nyers- és segédanyagok 4 536 725 35 K, aruk 
779.735 29 K, üzemi anyagok 1,242.51518 K, Összesen 
44 474.789*08 K. T e h t r : Értékesük kenés 1915/16-ig 
12,249 305 56 K, értékcsökkenés 1917 ben 1,470 ObO K, 
hitelezők 28,322.378 80 K, nyereség 2,433 1(4 72 K. 
N yeie*eg- es vesz tesége  ám la. Tartozik:  Nvers- és 
segédanyag 70.162.11120 K, munkabérek 5,129826 53 
K, fizete-ek 41841950 K, költ&égek 2,768.40561 K, 
javítás 1457.946 72 K, bztositás 208 304 85 K, adó 
953 982*16 K, értékcsökkenés' 1470 000 K, kamatok 
221396 36 K, nyereség 2,433.104 72 K. Követei Áru- 
be vétel összesen 85.223.497 65 K.

Cégjegyzési hirek. Worthingt on Szivattyú gép r.-t. Mehnert 
E rnő 'és Stettner László dr. igazgatósági tagjait bejegyez
tette — Egyesült Gép- és Fémárugyárak r.-t. Gergely Mór 
M iksát cégjegyzési jogosultsággal ruházta fel. — Magnezit 
Ipar r.-t. Hoffmann, Beüendorf Miklóst és Stiller Mór dr. 
igazgatósági tagjait töröltette.

4___________ A \\ J
A Magyar Általános Kőszénbánya r.-t.-n-k a keres

kedelmi miniszter Hárspatak község határából kiinduló- 
lag R-adafalva, Királyiéivá, Patafalva, Pőcsfain és 
Nemetlak községek érintésével a Máv. Szentgotthárd 
állom ásáig illetve a krályfalvi erdőből kjinduíólag 
Királyfalva, Patakfalva, Pócsfalu, Némc lak községek 
érintésévé! ugyancsak a Máv. Szentgothárd állomásáig, 
továbbá t-zen vonalak változataként Patafalvánál vaió 
kitéréssel Rábakeresztur község* érintésével szintén 
SzeMgotthárd állomásig vezetendő keskeny nyomtáva, 
gőzüzemű, saját használatú erdei iparvasutvonalakra 
az eb niunkalaii engedélyt egy évre megadta.

A Ganz Danubius fumei telepei. A Ganz és Társa Danu
bius gép-, vagon- és hajógyár r.-t. közli, hogy a december 
28-án m egtartott rendkívüli közgyűlése az igazgatóságot 
felhatalmazta azon intézkedések megtételére T amelyek a vál
tozott polilikvai viszonyok, illetve a jugoszláv kormány ren
dele te folytán fiumei és portoréi hajógyárai és pet-rov&gorai 
bányatelepére nézve szükségessé válnak.

A Skoda-müvek üzemszünete, amely november
3 ika óta tatt, nagy rés?, ben m egszűnt Megkezdődött 
a rendszeres munka jsnuár 7 én a pilzeni és daud- 
levetzi gépgyárakban, a mozdonyjavitó műhelyben és 
a vas* és fémöntődékben.

Mühldorfer Graphiibergbau-Gesellschaft m. b. H
c*£ ai^tt Becsben GÜO.OÜU K alaplók ével uj vállalat 
alakult a Mühldorfban (Spitz á. d. D. mellett) levő 
grafitbánya üzemben tartására. A társaság k^pvigelé- 
sére a cseh-szlovák államban Böhmische Erzbergbau- 
Gesellschalt m. b. II. cég alatt ugyancsak 600.000 K 
alaptőkével, Prága székhellyel, külön iá saság alakult.

A német gépipar produkciójának ijesztő csökkenését
jellemzi az a Kimutatás,. amelyet a Bériin-Tégelben 
íevp Borsig-féle lókomoti^gyár igazgatósága1 adott ki

*&z öfifiiílt év utolst) négy hónapjának termelési ered
ményeiről. A íía ár szeptemberben 28, októberben 20, 
novemberben 6, decemberben összesen két lokomoiivot 
tudott e!őá litani. Produkciójának ez a nagy visszaesése 
annál kritikusabb helyzetet teremt Németországban, 
mert a légy ver*zuneti szerződés értelmében 5000 loko- 
motivot keil az amáut rendelkezésére bocsátani, amit 
f ő l e s i  h közellátás nehézségeinek fokozásában keser
vesen fog éiezni a német birodalom nepe.

Közvetlen vonatok Páris— Bukarest között. Mint ér
tesülünk, a Budapesten lévő francia katonai mi>szi& 
vezetője V y x  alezredes kezdeményezésére tárgyalások 
folynak Paris és Bukarest között közvetlen személy
es tehervonatok járatása iránt. Két pár 12—13 kocsi
ból á lo személyvonat es egy pár tehervonat közleked
nék hetenként. A helyekkel maga a francia kormány 
rendelkeznék, ha azonban a vonat nem állna rtven 
tengelyből, ily esetekben a Máv. kiegészítheti a vona
tokat s a helyeket is felhasználhatja. E vonatokra a 
franciaknak, különösen katonáik ellátasa céljából &■ 
általában katonai érdekből van szükségük. Mivel * 
vasutjáratok a Máv. ra jelentékeny terhet rónak, külö
nösen szénfo yasztás szempontjából, magyar részről 
e kötelezettseg elvállalása ellenében kérik a rendelne- 
zési jogot a zsilvölgyi bányák termelése fe ett. Lan- 
drtau, a misszió tagja e kerelem támogatását mei? is 
Ígérte. A targyalás irataival Couda#ie őrnagy mar Pa
risba utazott ahol az ügyet letárgyalják.

Általanos Bizalmi Bank r.-t. cég alatt a Magyar 
Általános T «k^rékpenztár és á Trieszti Általános Biz
tosító 100,000 K alaptőkével (1000 K névértékű i ész
té  y) uj vállalatot a apitottak, amely átveszi a Magyar 
Általános B*nk r.-t.) (előbbi cég Magyar Általános 
Bizalmi Bank r. t.) részvénytársaságok, szöveikezetek 
könyveinek átvizsgálásává! és ellenőrzésével foglalkozó 
üzletágát. Az igazgatóság tagjai: Halom Imre és 
Ehrenth^il Lajos. A fel ügy elő* bizottság tagjai For
gács Alfréd, Endrei Dezső és Simon* i Albert. Az 
alapítást a pénzintézeti központ tudomásul vette.
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