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A harmadik magyar hadikölcsön.
A hosszan elhúzódó háború szükségessé teszi, 

hogy a hadi szükségletek zavartalan ellátása céljából 
uj hadikülcsün bocsátassék ki. E szükségletek fede
zésére a pénzügyminiszter ezúttal kizárólag az első 
hadikölcsön oimleteinek megfelelő, 6°/o-kal kamatozó 
adómentes járadékkölcsön-kötvényeket bocsát nyilvá
nos aláírásra. A pénzügyminiszter tehát a harmadik 
hadikölcsön kibocsátásánál is közvetlenül fordul a 
közönséghez, amint ez a legutóbb a Németbirodalom 
bán is történt. A kibocsátás összege a nyilvános alá
írás eredménye alapján fog megállapitást nyerni.

Az aláírás egy hét leforgása után veszi kezdetét és
1915 október 18-tól november 17-ig 

bezárólag fog megtartatni. Aláírási helyekül fognak 
szerepelni az összes állami pénztárak és adóhivatalok, 
a postatakarékpénztár és közvetítő helyei, valamint az 
összes számottevő hazai pénzintézetek.

A kibocsátásra kerülő és 6%-kal kamatozó köl- 
csönkötvény aláírási ára minden 100 korona név
értékért :

1. ha az aláíráskor az aláirt összeg egész ellen
értéke befizettetik

ä) 1915. évi október 30-ig bezárólag történő alá
írás íosetén : 97 K 10 fillér,

b) 1915. évi október 30 át küvotő időben 1915. évi 
november 17 ig bezárólag történő aláírás esetén 97 
K 40 fillér.

2. ha pedig az alább ismertetendő kedvezményes 
(részletekben történő) fizetési módozat vétetik igénybe, 
úgy az 1915. évi október hó 18-tól november 17-ig 
bezárólag terjedő egész aláírási határidőben történő 
aláírásnál változatlanul 98 korona,

A harmadik hadikölcsönnél is a legkisebb jegyez
hető összeg 50 koronában van megállapítva, hogy igy 
a kölcsön jegyzéso a legszélesebb néprétegek részére 
is lehetővé tétessék.

A harmadik hadikölcsön kötvényei 1915 novem
ber 1-től kezdődőleg évi 6% kai, minden év május
1-én és november 1-én lejáró utólagos részletekben 
kamatoznak, tehát az első szelvény 1916 május 1-én 
esec^kes. Az aláírás, illetve befizetés napjától a folyó 
évi November 1-ig terjedő időre eső kamatok akként 
téríttetnek meg, hogy a folyó évi október hó 31-e 
előtt eszközölt jegyzéseknél, illetve befizetéseknél a 
kötvények aláírási ára 30 fillérrel kisebb összegben

van megállapítva, mint az ezen időpont után történő 
jegyzéseknél.

Az aláirt összegok ellenértéke az aláírási holynél 
fizetendő bo és az aláírási áron felül az aláíróval 
szemben sem folyó kamat, sem jutalék felszámításá
nak helye nincs.

Ha az aláirt összeg’ 100 koronát meg nem halad, 
az a láirás alkalmával m indenkor az aláirt összeg 
egész ellenértéke befizetendő.

A 100 koronát meghaladó aláírásoknál a részle
tekben történő befizetés is meg van engedve, de ez 
esetben az aláírás alkalmával az aláirt összeg 10%-a 
biztosítékképpen leteendő és pedig a kir. állampénztá
raknál és adóhivataloknál, a m. kir. postatakarékpénz
tár közvetítő hivatalainál, továbbá az 1898 XXIIL 
t -c. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetke
zetnél készpénzben, mig a többi aláírási helynél vagy 
készpénzben, vagy olyan értékpapírokban, amelyeket 
az aláírási hely elfogadhatóknak tart. A részletek 
pedig az aláírási helynél a következőkép fizetendők: 

a jegyzett Összeg ellenértékének 25%-a legkésőbb 
1915 december 7- ig,

a jegyzett összeg ellenértékének 25%-a legkésőbb 
1915 december 18 ig,

a jegyzett összeg ellenértékének 25%-a legkésőbb
1915 december 28-ig,

a jegyzett összeg ellenértékének 25%-a legkésőbb
1916 január 8-ig.

Az utolsó részlet befizetése alkalmával az aláírási 
hely a letett biztosítékot olszámolja, illetőleg visszaadja.

A jegyzés céljaira szolgáló nyomtatvány-űrlapok 
az összes aláírási helyeknél díjtalanul kaphatók. Ily 
nyomtatványok hiányában az aláírás levéli leg is esz
közölhető.

A befizetés alkalmával az aláíró fél az aláírási 
helytől pénztári elismervény eket kap, amelyek a 
fél kívánságára  1915 december l- l01 kezdve a m. kir. 
pénzügyminisztérium részéről úgy a szabad, mint a 
zárolt jegyzésekre vonatkozólag egységesen kiállított 
idoiglenos elismörvényekre fognak kicseréltetni, ameny- 
nyiben eddig az időpontig a végleges kötvények ki
adhatók nem lesznek. A végJogos kötvények kiadására 
nézve, illetve a fél kívánságára, kiadott ideiglenes el
ismervény eknek a végleges kötvényekre való kicseré
lésére nézve idojokorán hirdetmény utján fog a felhí
vás közzé tétetni. A végleges kötvények kiadása költ
ségmentesen ugyanazon a helyen fog történni, ahol a 
pénztári olismorvények, illetve a fél kívánságára ki
adott ideiglenes elismervények kiadattak.



2
A harmadik hadikölcsön kötvényei — épp úgy, 

mint az első és második hadikölcsön 6°/Vkal kama
tozó kötvényei — zároltan is jegyezhetők lesznek és 
az aláíró, aki az általa jegyzett kötvényeket az aláirás 
alkalmával zárolja és ezt a zárolást öt éven át fel nem 
oldatja, azt a jogot nyeri, hogy az öt évi időszak 
utolsó évnegyedében, legkésőbb azonban 1920 novem
ber 1-én a kötvényen alapuló követelését, e naptól 
számított egy évro névértékben leendő visszafizetésre, 
felmondhatja. A m. kir. kincstár köteles az ilykép 
felmondott kötvényeket legkésőbb 1921 november 1-én 
névértékben  visszafizetni.

A harmadik hadikölcsön zárolt kötvénydarabjai
nak úgy a felmondási, mint a visszafizetési időpontja 
tehát teljesen egybeesik a második hadikölcsön zárolt 
kötvényeinek felmondására és visszafizetésére megálla
pított határidőkkel. A zárolásból kifolyólag az aláíró 
felet költség nem terheli.

Zárolásnak csak 1000 koronát meghaladó összegű 
jegyzéseknél van helye, tehát itt a legkisebb jogyzés 
1050 korona.

A m. kir. pénzügyminisztérium fentartja magának 
azt a jogot, hogy előre közzéteendő három havi előze
tes felmondás mellett ezt a kölcsönt egészben vagy 
rég b en , névértékben  visszafizethesse, azonban az eset
leges felmondás — épp úgy, mint a második hadi
kölcsön 6°/o-kál kamatozó kötvényeinél — 1921 május 
í-ét megelőző időre nem történhetik meg.

A kamatok épp úgy, mint felmondás esetén a 
kölcsönkötvények tőkeértéke minden fennálló és a 
jövőben behozandó magyarországi adó bélyeg és illeték 
levonása nélkül fizettetik ki.

A kölcsönre történő befizetésekre a moratórium alá 
nem eső betétek — a felmondási határidő betartásával 
korlátlanul igénybevehetők.

A botéti üzlettel foglalkozó intézeteknél's más ily 
cégoknél 1914. évi augusztus hó 1-je előtt betéti 
könyvié elhelyezett, egyébként a moratórium-feloldó 
rendeletben foglalt korlátozások alá eső betétek azon
ban a kibocsátásra kerülő járadékkölcsön-köívényekre 
történő befizetések céljaira csupán a jegyzés idejébon 
fönnálló összegük 50%-a, do legfeljebb a betét tulaj
donosa által jegyzett összeg 50%-a erejéig vehotők 
igénybe.

Azok, akik a befizetésekre ilyen, egyébként a 
moratórium-feloldó rendelet alá eső betétjüket kívánják 
igénybe vonni, annál az intézőinél vagy cégnél, illetve 
annak az intézetnek vagy cégnok közvotitésável tar
toznak jogyozni, amelynél a betét el van helyezve.

A kibocsátandó kötvényekro és pedig úgy a sza
bid, mint a zárolt darabokra, az Osztrák-Magyar Bank 
és a M. Kir. Hadikölcsönpénztár a járadékkölvények
nek kézi zálogul lekötése mellett, a névérték 75 száza
lékáig, a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási ka 
matlábon, tehát jelenleg 5%-os kamat mellett, nyújtanak 
kölcsönt. Ezek" a kedvezmények 19Í7. évi decomber
31 ig maradnak érvényben. A novozett két intézet 
ugyancsak a m indenkori hivatalos váltóh számitolási 
kamatlábon nyújt a náluk zálogai elfogadható érték
papírokra kölcsönt, ha a felveendő összeg igazoltan a 
jelen felhívás alapján aláirt összegek befizetésére szol
gál. A meghosszabbított ily kölcsönök a mérsékelt ka
matláb kedvezményében 1917 december 31-éig szintén 
részesülnek. A fenti befizetési határidők alatt folyósi-

tott kölcsönök után, a fél kívánságára, a mindenkori 
hivatalos váltóleszámitolási kamatláb helyett, 1917. évi 
december 31-ig, évi 5%-os állandó kamatláb bizto- 
sittatik.

Ezenfelül az Osztrák-Magyar Bank és M. Kir. Hadi- 
kolesönpénztár a font körülirt módozatok mellett azok
nak, akik igazolják, hogy a jelen aláírási felhívásban 
foglalt befizetési határidők alatt az aláirásra bocsátott 
hadikölcsön jegyzése céljából más hitelintézetnél (bank, 
takarékpénztár, hitelszövetkezet stb.) vagy bankcégnél 
vettek fel kölcsönt, ennek a kölcsönnek visszafizetésére 
évi 5%-os állandó kamatlábon fognak uj kölcsönt nyúj
tani s ennek a kölcsönnek meghosszabbításánál is évi 
5% os állandó kamatlábat fognak alkalmazni; ez a 
kedvezmény is 1917. évi december 31-ig marad ér
vényben.

Az aláírók kívánságára e járadékkölcsön-kötvényoit 
a szelvények beváltásával megbízott hivatalos beváltó
helyek és az Osztrák-Magyar Bank budapesti főinté- 
zote, valamint a magyar szent korona országai, to
vábbá a Bosznia és Hercegovina területén levő fiókjai
1917 december 31-ig költségmentesen fogják megőrizni 
és kezelni.

A harmadik hadikölcsön előnyös feltételei, a pénz
piac kedvező helyzete, az utóbbi hónapoknak a há
borút eldöntő fényes győzelmei és ennek folytán annak 
kétségtelen és világos felismerése, hogy a létünkért 
folytatott nagy küzdelem győzelmes befejezésére szük
séges kölcsön jegyzésében való minél nagyobb rész
vétel az aláírók magánérdekei mellett a közérdeket is 
nagy mértékben szolgálja: biztosítékai annak, hogy a 
harmadik hadikölcsön jegyzésének eredményében az 
ország lelkes önbizalma és nagy teherbírásáról ismé
telten fényes bizonyságot tevő közgazdasági ereje 
előreláthatólag még impozánsabban fog megnyilvánulni, 
mint az első és második hadikölcsön alkalmával.

1915 október 17. (42. szám,)

<£ H A Z A IH 1 R E K  ^
Elismerés. A király Klimász Andrásnak, a vajda

hunyadi m. kir. vasgyárnál alkalmazva volt I. osz
tályú géplakatos-csoportvezetőnek, nyugbérezése alkal
mából sok évi liü és buzgó szolgálata elismeréséül 
az ezüst érdem keresztet adományozta.

Halálozás. Justh József m. kir. vasgyári iroda
kezelő október 6-án életének 56. évében hirtelen 
elhunyt.

Jegyezzünk hadikölcsönt. Itt a harmadik hadi
kölcsön. A háború tartama meghaladott minden 
várakozást, meg minden számítást, a viselésére szük
ségelt pénzösszegek is meghaladják azt a fogalmat, 
amelyet egy még oly nagy háborúra is szántunk. 
Harmadszor fordul a pénzügyminiszter nemzetéhez, 
harmadszor apellál a magyarság létfentartási ösztö
nére s közmondásos ismert áldozatkészségére.

A pénzügyminiszter nem fog csalódni nemzeté
ben. A magyarság áldozatkésznek fog bizonyulni. 
Áldozatkészebbnek, mint valaha. Ha valamely nem
zetnek lét- s nemlét kérdése ez a háború, akkor a 
magyarnak az, amelynek testi épségére szüntelenül 
kancsalit a ravasz ellenfél, azt a részt akarva kitépni 
belőle, amely nekünk, bányászoknak, a legbecsesebb: 
Erdélyt.

Teleszky János szózata a magyar bányász- és 
kohásztársadalomnak, a hatalmas és gyengébb bánya-
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társaságoknak s vasmüveknek is szó l Amazoknak 
otthonuk, emezeknek sok milliós berendezéseik, 
vagyonuk van azon a vidéken, a magyar szent ko
rona gyémántjainak legbecsesebbikében, Erdélyben, 
amelyet csak ugy tarthatunk meg, ha hadseregünket 
oly hatalmas, oly impozáns keretekben tarthatjuk 
meg, rhogy visszatartsa a csatlakozástól Romániát.

Értsék meg olvasóink a pénzügyminiszter szó
zatát. A magyar társadalom minden kategóriájához 
beszél. Mind magyarok vagyunk, kik e honban élünk, 
ezt a közös hazát védik hőseink, erős karjukkal 
távoltartva honunktól minden ellent. A mi nyugal
munkat, családjaink, asszonyaink, gyermekeink életét, 
virulását, mosolyát védik vérük hullajtásával, homlo
kuk véres verítékével katonáink. Nincsen kincs, nin
csen vagyon, nincsen földi érték, amivel mi itthon 
leróhatnék tartozásunkat nekik. Amit a pénzügy- 
miniszter kér, azt ők kérik; amiről a pénzügyminisz
ter szózata beszél, azt a nemzeti becsület paran
csolja ránk.

Ennek a hadikölcsönnek impozánsnak, ellensé
geinket megdermesztő hatásúnak kell lennie.

Jegyezzünk hadikölcsönt!
Tőkeemelés. Az Esztergom-Szászvári Kőszénbánya 

\-t. október 11-én tartotta meg rendkívüli közgyűlését 
a tőkeemelés ügyében. Az erre vonatkozó határozatot 
21.615 részvény nevében egyhangúan hozták.

A Chorin Ferenc dr. főrend elnöklésével tartott 
ülésen elhatározták a társasáság alaptőkéjének 20.000 
darab, egyenként 200 koronáról szóló részvény kibo
csátása által 4,000.000 koronával való felemelését Elfo
gadták továbbá az igazgatóságnak azt az indítványát 
is, hogy a kibocsátandó részvények felét elővételre a 
régi részvényeseknek ajánlják fel, másik felét pedig a 
Pesti magyar kereskedelmi bank, a Wiener Bank-Ver ein 
és a Salgótarjáni kőszénbánya részvénytársulatból álló 
konzorciumnak adják ol azzal a kikötéssel, hogy ezek 
a részvények 1917. év végéig piacra nem hozható és 
hogy a konzorcium által fizetendő vételár nem lehet 
kisebb annál az árnál, amolyet az elővétel alkalmával 
maguk a részvényesek is meg fizetnok. Az igazgatóság 
a közgyűlés fölhatalmazása alapján az uj részvények 
kibocsátó árát 310 koronában állapította meg.

Uj gyártelep. A Hazai Bank annak idején külön 
részvénytársaságot alapított Coburg herceg gömörme- 
gyci vasbányának átvételére. Üzletkörének fejlődését 
nagyon elősegítette a háboru, amely igen tekintélyes 
hadseregszállitásokhoz jutatta a vállalatot. A részvény- 
társaság — mint értesülünk — kifogja bővíteni üzemét 
és Pohorolla mellott uj nagyszabású gyártelepet létesít.

1915 október 17. (42. szám.)

Bányász- és kohászgyülés. Az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület Zólyom Xyitrai 
Osztálya a múlt héten gyűlést tartott Stempel Gyula 
m. kir. bányakapitány elnöklésével. A gyűlésen Scholtz 
Sándor titkár tett jelentést az osztály múlt évi műkö
déséről, Marék Károly m. kir. vasgyári felügyelő 
pedig az 1914. évi zárószámadás megvizsgálásáról. 
Megállapították «z uj költségvetést s megejtették a 
tisztujitást. Az uj tisztikar tagjai a régiek lettek újra, 
a pénztárosi állás kivételével, amelyet Gunda József 
vasgyári mérnökkel töltöttek be.

Az osztály gyűlésen Gunda Józsof mérnök a ma- 
gánércek vasipari jelentőségéről értekezett. A magyar 
kohász és bányász köröket már régóta élénken foglal
koztatja a magánércek felkutatásának és bányászatának 
kérdése. A háboru az eddiginél is nagyobb mértékű 
aktualitást kölcsönzött a kérdésnek, hiszen oly bánya
termék felkutatásáról van szó, amelynek kohósitásából 
a vas- és acélgyártás egyik legfontosabb tényezője, a 
ferromangán származik. A ferromangának a vaskohá
szatban való szerepét és vasipari jelentőségét ismertotte 
az előadó s buzdította kartársait, hogy a magán ércok 
felkutatásának kérdését tegyék magukévá.

A gyűlés után a tagok Spannbauer Rezső vasgyári 
főfelügyelő vezetésével megtekintették a gyárat, amely
nek üzemét most jobbára a hadiszerek gyártása foglal
koztatja.

Közgyűlések. Rimam urány-Salgótarjáni Vasmű r.-t 
XXXIV. rendes évi közgyűlését a társaság központi 
irodájában október 26-án tartja meg a következő napi
renddel :

1. Az igazgatóság jelentése a lefolyt 1914/15. üzleti 
évről, a számadások, a mérleg és a folügy elő bizottság 
jelentésének előterjesztése és a tiszta nyereség felosz
tását tárgyazó indítvány.

2. A számadások megvizsgálása, a mérleg meg
állapítása, a fel ment vény megadása az igazgatóság és 
a felügyelőbizottság részére és a tiszta nyereség iránti 
határozathozatal.

3. A fel ügy elő bizottság választása.
Her nádvölgyi M agyar Vasipar Részvénytársaság  

XX. rendes közgyűlését október 26-án tartja meg.
Petróleum-Izzó fény Részvénytársaság  október 

17-ón tartja meg rendkívüli közgyűlését.
M agyar és Galíciai N&phtaipar r .- t  október

20 án tartja meg XX. rendes közgyűlését. M érlegszám- 
iája. V a g yo n : Olajbányakuxok 2,700.000 kor. Érték
papírtárca 63.000 kor. Adósok 95.814 kor. Nyereség
es veszteségszámla 1,087.799 kor. 09 fill. Összosen 
3,946.613 kor. 09 fillér.

Teher: Tőkeszámla 1,500.000 kor. A J lan n o - 
versch-Galizische Naphta- Gewerkschaft“ tartalékalapja

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

B%)D A F E S T , I«, B u d a fo k i-u t 13633 . Iirsz. «-n, «-12, »-m,

♦

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok , okonitvezetékek, §
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25.000 kor. Hitelezők és elszámolási tételek 2,421.618 
kor. 09 fill. Összesen 3,946.613 kor, 09 fill.

N yereség - és veszteségszámlája. Tartozik : Igaz- 
gatási költségek 14.360 kor. 47 fill. Kamatok és ju ta
lékok 150.236 kor* 48 fill. Leírás a 6300 drb Budapesti 
Ásványolajgyári részvény névértékének 200 kor.-ról 
10 kor.-ra való lebélyegzése folytán 882 000 kor. Vesz
teséged  vitel 1914 április l  én 80.176 kor. 40 fill. Ósz- 
szesen 1,126.773 kor. 35 fill.

Követel Nyereség a nyersolaj üzletben 38.974 kor. 
26 fill. Veszteség mint egyenleg 1915 március 31-én 
1,087.799 kor. 09 fill. Összesen 1,126.773 kor. 35 fill.

Gaál István Reszelőgyár r .- t  október 30 án tartja 
meg rendkívüli közgyűlését.

Worthington Szívattyugép részvénytársaság  a 
szeptember 29-ére egybehívott rendes közgyűlés hatá
rozatképtelensége folytán rendes közgyűlését október 
29-én tartja meg.

A villamossági-tröszt tőkeleszállítása. A Részvény- 
társaság Villamos és Közlekedési Vállalatok Számára 
október 27-én tartja XIX. rendes közgyűlését, amely
nek napirendjén szerepel az igazgatóság indítványa a 
tartalékalapnak a veszteségek fedezésére való felhasz- 
nálhatása és az alaptőke leszállítás iránt. Az igazgató
ság javaslata szerint a 200 korona névértékű részvé
nyeket 160 koronára és két, ekkén lebélyegzet részvény 
és 80 korona ujabb készpénzbefizetés ellenében egy 
uj, 400 korona névértékű részvényt adnak.

T églaipar. Az osztrák téglagyárak nagyrészt befe
jezték a munkát. Az idei kampány eredménye kedve
zőtlen volt, mert a magánépitkezés szünetelése miatt 
alig negyedrészét szállították a tavalyi meny iségnek. 
A téglagyárak legnagyobb fogyasztója a hadvezetőség 
volt, ami azonban nem kárpótolta a gyárakat a magá
nosok megrendeléseinek hiányáért. A tégla ára helyben
42 és 46 korona közt ingadozott. Tavaly 43 korona 
volt az ára.

Petróleum vállalatok nyeresége. A Biharszilágyi Olaj
ipar r.-t. részvényének árfolyama a legutóbbi napokban 
299-ről 540 koronára szökött fel a börze magánforgal
mában. A Steana Romana papírja ezzel szembon a 
züriki börzén 610 ről csak 620 frankra emelkedett, 
jeléül annak, hogy a monárkia és Németország pelró- 
leumfogyasztását elsősorban a belföldi finomítók bírják 
leginkább kihasználni a rendelkezésre álló bőséges 
galíciai nyersanyag földolgozásának korlátozásával. A 
hölyzetet ugyanis az jellemzi, hogy bár a magyar 
piacon dolgozó finomítók termelő képessege az osz
trákokéhoz úgy aránylik, mint 20 a 7-hez, az előbbiek 
az utóbbiakkal mégis feles arányban osztoznak ^a 
galiciai kutakból nyert nyersolaj átvételére nézvo. A 
M agyarországban letelepedett finomítók érdekeltség 
tagjai a drohobici állomástól egyenkint napi 50 ciszter
nát kapnak, mig az osztrák finomítók sokkal kevesebbet.

Az erdélyi aranytermelés. A Hardkortféle német bá
nyavállalat, amelynek a leggazdagabb aranybányái 
vannak Erdélyben, most megjelent mérlege szerint az 
1914—15. üzletévben 1551 kilogramm nyersanyagot 
produkált. Ez 397 kilogrammal kevesebb, mint az előző 
üzletévben termelt arany mennyi ség. A csökkenésnek 
az az oka, hogy a munkáslétszám apadása következté
ben kénytelen volt a vállalat az üzemét korlátozni,

A fémáruk rekvirálásával kapcsolatban felmerült kér
dések megvitatása céljából a budapesti kereskedelmi 
és iparkamarában a napokban értekezlet volt, melyon 
a rendelet által leginkább érintett foglalkozási ágak 
képviselői vettek részt. A felszólalásokból kitűnik, hogy 
sok nehézséggel kell majd számolni és hogy nagy 
gondot okoz az a kérdés, hogy a rekvirálandó fém
tárgyakat mivel és hogyan fogják pótolni. A kamara 
a kormánynál lépéseket fog tenni a jogos érdekek 
megvédésére.

A Galizische Petroleum Gesellschaft és a háború. A
Galizische Petróleum Gesellschaft rendes közgyűlésén 
előterjesztett jelentés közli, hogy a társaság a háborús 
események folytán súlyos károkat szenvedett. Noha az 
igazgatóság reméli az állam által történendő kártérítést, 
elhatározta, hogy a 4,773481 koronát kitevő veszteség 
fedozésére 4,610.309 koronát von el a tartalékalapból 
és 169.973 koronát uj számlára visz elő. A jelentés 
kiemeli, hogy a finomító nagy részét a háború elpusz- 
titotta és hogy jelentékeny mennyiségű nyersolaj, vagy 
egész és félgyártmány esett a lángok martalékául, de 
a gépgyár aránylag keveset szenvedett.

Román petróleum. Bukaresti jelentés szerint a ro 
mániai nyersolaj termelés napi 450—460 vaggonra emel
kedett. A kivitelt napi 100—120 vaggonra becsülik.

Az orosz petróleumtermelés. Bakuból eredő jelenté 
sek szerint az ottani naftatermelést az 1915. év elsn 
nyolc hónapjában 275 millió púdra becsülik a tavalyi 
240 millió púddal szemben. Megjegyzendő, hogy 
tavaly 40 millió púddal kisebb volt a termelés, úgy 
hogy az 1913. évi 280 millió púddal szemben volta
képpen csökkenést jelent a mostani kimutatás.

Pályázat. A kolozsvári m. kir. kutató bányahivatal 
mellérendelt számvevőségnél 800 K segély díjjal járó 
pénzügyi számgyakornoki állásra írtak ki pályázatot.

Németország nyersvas- és folytacéltermeléséről a né
met vas- és acéliparosok egyesülete a következő össze
állítást teszi közzé

Kémctoréz&g termőié?? 
nyers vas folyt acél

tonnákbán

1914 augusztus 586.661 567.610 
szeptember 580 087 660.615 
október 729.822 900.227 
november 788.956 892.814 
december 854.186 928.294

1915 január 874.133 963.790 
február 903.623 946.191 
március 
április 
május 
junius 
julius 
augusztus

E szerint a háború első hónapjában a nyersvas- 
termelés 20,000 tonnával több, mint az acéltermelés, 
de már szeptember hóban az acéltermelés túlhaladta a 
nyersvasterm elést Mult évi augusztusban a n}^!^vas- 
termelés a normális termelés 37%-ára hanyatlóit, f. évi 
juliusban elérte annak 66%-át. A fotytacéltermelés 
36%-ról 72% ra emelkcdott, tehát az első háborús év 
leteltével megkétszereződött. Ez a nagy emelkedés a 
hadvezotőséo nagy igényeivel kapcsolatos.

938.438 1,098.311
938 679 1,012.334
985.968 1,044.107
989,877 1.080.780

1,047.503 1,138.478 
1,050.610
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