
Fiksl, Dr. Ir. Konstantin. - Dir. N.V. Ned. Schoen- en
Loderfabr. Bata, Best (N.B.). - Geb. 7 Mei 1894 te Plechov
in Rusland. - Zoon van Rn dolf Konstantin Fiksl en Julia
Gottwald. - Op 26 Dec. 1925 te Bilina (Bohemen) geh.

met Josefine
Javorsky, uit
welk huwelijk
op 28 Juli 1927
een dochter,
Dagniar, werd
geboren. - Na
het Gymnasium
te Zitomir in
Rusland te heb-
ben bezocht,
ontving F. zijn
opleiding aan
de Militaire
Academie te
Petrograd en
studeerde daar-
na achtereen-
volgens aan de
Techn. Hooge-
school te Petro-
grad, thans Le-
ningrad , de
Chemische Hoo -
geschool te
Praag en de
Chemische Hoo-

geschool te Bri'mn, speciaal in de leerlooierij -chemie, in AA elke
laatste plaats hij den doctorstitel verwierf. In 1930 kwam hij
naar Holland, daar hij benoemd was tot dir. van deN.V. Ned.
Schoen- en Lederfabr. Bata te Best. Deze vennootschap
werd in 1921 te Amsterdam opgericht en hield zich aan-
vankelijk bezig met den import en den verkoop van schoe-
nen. In 1934 stichtte zij te Best (N.Br.) een eigen schoen-
fabriek, auto bandenfabriek, koiisenfabriek, machinefa-
briek en leerlooierij, waarin thans ruim 1200 man perso-
neel een bestaan vinden, terwijl voorts ca. 800 personen
in dienst zijn voor den verkoop. Ten behoeve van het per-
soneel werden door „Bata" te Best eigen woningoomplexen
gebouwd. - Door het geheele land werden in den loop der
jaren filialen opgericht, waarvan het aantal thans (1938)
125 bedraagt. - F. heeft zitting in den Raad van Beheer
der N.V. en is voorts lid der Int. Society Leather Trades
Chemist (Islic en Ivlic). — Van zijn hand verschenen eenige
technische en wetenschappelijke publicaties op het gebied
van de chemie der leerlooierijen in enkele techn. leerlooiers-
tijdschriften, o.m.: in „Collegium", „Der Gerber", „Kuze
a usnë" en in het Journal of I.J.L.I.C.v.A., en verder
eenige artikelen en reisbeschrijvingen in het dagblad van
Zlin. - Hij bereisde geheel Europa, benevens Turkestan,
Siam, Br.-Inclië, Ceylon, Malaya, Egypte en N.-Amerika.
- Jan Bata Boulevard, Best (N.Br.).


