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ÜGYVÉD. 1 Hirdetések mm. számítással díjszabás szerint.

A hetedik magyar hadikölcsön.
A hosszan elhnzódó háború további nagy pénzügyi 

követelményeket támasztván az államhatalommal szemben, 
a hadi szükségletek zavartalan ellátása céljából uj hadiköl
csön kibocsátása vált szükségessé. A hadviselés költségeinek 
fedezésére a pénzügyminiszter ezúttal 6<0/o-Äa7  kamatozó  
adómentes j  árad ékk Öl csőn kötvén yeket, valamint ó^/^/o-knl 
kamatozó adómentes járadék  kölcsön kö tvén y eke. bocsát 
nyilvános aláírásra. A pénzügyminiszter tehát ez alkalommal 
is közvetlenül fordul a közönséghez.

A z a lá ír á s  ta r ta m a  és a z  a lá ír á s i  h e ly e k . Az 
aláírás időtartama 1917 november 15-tŐl december 14 ig 
bezárólag terjed. A láírási h elyekü l fognak szerepelni az 
összes állami pénztárak ós adóhivatalok, a postatakarékpénz
tár és a ónak közvetítő helyeiül szolgáló összes postahivatalok, 
valamint az összos számottevő hazai pénzintézetek.

A  cím le tek  n a g y s á g a . A kibocsátásra kerülő 6 'jo-kal 
kamatozó járadékkölcsön kötvény kibocsátási ára voltaképen 
97 K  13 f-rei van számítva. De arra való tekintettel, hogy 
a jáíadékkotvény kamatozása csak 1918 február elsején 
veszi kezdetét* ö ^jégyzéstől 1918 január 31-ig járó kamatok 
az aláírási árba b t vannak számítva, a kötvény aláírási ára 
minden 1 0 0  korona névértékért a következő összegekben 
van megállapítva

1 . arra az esetre, ha az aláíráskor az aláirt összeg 
egész ellenértéke  befizettetik :

a) az 1917. évi november 15-től december 1-ig bezáró
lag történő aláírás esetén 96 K 10 f;

b) az 1917. évi december 1-ét követő időben 1917. évi 
december 14- ig bezárólag történő aláírás, esetén 96 K 32 f;

2 . ha pedig az alább ismertetendő kedvezm én yes  
Részletekben történő) fizetési módozat vétetik igénybe, az 
l$PlíL*Í határidő egész tartamára azólólag 97 K 20 f.

ßji^tyOS járadékkölcsön kötvény kibocsátási ára 
1917 1-én .91 K 25 f. Ehhez képest

1 . £Ér$L áz esetre, ha az aláíráskor az aláirt összeg 
egész ellenértéké  befizettetik:

a) az. 1^7; $vi november 15-től december 1 -ig bezárólag 
történő aláírás esetén91 K 25 f;

b) az 1917. étrí december 1-ét követő időben 1917. évi 
december 14^éig bezárólag történő aláírás esetén 91 K 45 f;

2 . hä pedig a kedvezményes, részletekben történő fize
tési módozat; vétetik igénybe* az aláírási idő egész tartamára 
92 korona 25 fillér.

K a m a t-e se d é k e s sé 0 . A hetedik hadikölcsön 6‘°/o-os 
járadékkötvényei minden év február és augusztus 1 -én le
járó félévi utólagos részletekben évi 6 %-kal kamatoznak, 
az első szelvény 1918. évi augusztus 1-éá esedékes. Az 
aláírástól 1918 január 31-ig járó kamatok az aláírási árba 
vannak beszámítva.

Az / 2 %'OS járadékkötvények 1917 december 1-től 
kezdődően évi 5 l/ü%*kal kamatoznak. Az első szelvény 1918 
junius 1 -én esedékes s a kamatok minden év junius l  ón 
és december 1 -ón lejáró félévi utólagos részletekben fizet
tetnek. Hívei az aláírási határidő második szakasza az 1917 
december 1 -ét követő időre esik, az aláírási árnak a határidő 
második szakaszára való megállapításánál az első szelvény 
ellenértékének az aláírási határidő befejezéséig terjedő időre 
eső része már számításba vétetett.

B efizetési h e ly . A kölcsönre történő jegyzéseknél az 
aláirt összegek ellenértéke az aláírási helynél fizetendő be 
és az aláírási áron felül az aláíróval szemben sem. folyó 
kamat, sem jutalék felszámításának helye nincs.

R észle tfize tési k e d v e z m é n y . Az esetben, lia a os, 
valamint a V2 °/o-os járadékkölcsönre aláirt összeg 1 0 0  koronát 
meg nem halad, az aláírás alkalmával az aláirt összeg egész 
ellenértéke befizetendő. A 100 koronát meghaladó aláírások
nál ellenben a befizetés részletekben  is teljesíthető. Ez 
esetbon az aláírás alkalmával az aláirt összeg 1 0 %-a bizto- 
sitékképen leteendő és pedig készpénzben vagy megfelelő 
értékpapírokban. A részletek pedig a következőkép fizetendők:

a jegyzett összeg ellenértékének 25°/o-a legkésőbb 1918 
január 9-ig,

a jegyzett összeg ellenértékének 25°/o-a legkésőbb 1918 
január 29-ig,

a jegyzett Összeg ellenértékének 2 f>°/o-a legkésőbb 1918 
február lí>-ig,

a jegyzett összeg ellenértékének 25°/o-a legkésőbb 1918 
február 28-ig.

Az utolsó befizetés alkalmával az aláírási hely a letett 
biztosítékot elszámolja, illetőleg visszaadja.

-4 je g y z é s i  n y o m ta tv á n y o k . A jegyzés céljaira 
szolgáló nyomtatvány-űrlapok az Összes aláírási helyeknél 
díjtalanul kaphatók. Ily nyomtatványok hiányában az aláírás 
lovclileg  is történhetik.

A  befize tési e l ism e rv é n y  ele k iá ll í tá s a  és végleges  
c ím le tek  k ia d á s a ,  A befizetés alkalmával az aláíró fél az 
aláírási helytől pénztári e lism ervén yt kap, amely a fél 
kívánságára 1918 január 20 tói kezdve a m. kir. pénzügy
minisztérium részéről kiállított ideig lenes elismex^ényre 
fog kicseréltetni, a m ennyiben eddig  a z időpontig  a vég le
ges  eim lciek kiadhatók nem leszn ek . A végleges címletek 
kiadására nézve, illetve a fél kivánatára kiadott ideiglenes 
elismervényeknek a végleges kötvényekre való kicserélésére 
nézve idejekorán hirdetmény utján fog a felhívás közzété- 
tetni. A végleges kötvények kiadása költségm entesen  
ugyanazon a helyen fog megtörténni, ahol a pénztári elis
mervény ek, illetve a fól kivánatára kiadott ideiglenes elis
mervény ek kiadattak.

Az aláíró felek a cimletbeosztásra irányuló esetlege« 
kívánságukat a jegyzés alkalmával az „ Aláírási nyilatkozata
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nak erre a célra megjelölt helyén kifejezhetik. I ly  kíván
ság  hiányában a je g y z e t t  összegeket a legnagyobb cím 
le tekben  fog ják  kiszolgáltatni.

A kölcsön felmondása. A m. kir. pénzügyminisztérium 
a kibocsátandó 6 °/o-os, valatiiint őV^/o-os járadékkölcsönre 
vonatkozólag fenntartja magának azt a jogot, hogy előre 
közzéteendő három havi előzetes felmondás mellett, a köl
csönt egészben vagy részben, n év értékben  visszafizethesse. 
•Azonban az esetleges felmondás a 0°/o-os járadókkölcsönnél 
1922 augusztus Í jét, az Őty2 °/o-os járadókkölcsönnél pedig 
1925 junius 1-j.ét megelőző időre nem történhetik.

B e té tek  fé lh a s zn á lá sa ,  A betéti üzlettel foglalkozó 
intézeteknél s más ily cégeknél 1914. évi augusztus hó 1. 
e lő tti betéti könyvre elhelyezett, egyébként a moratórium  
feloldó-rendeletben foglalt korlátozások alá eső betétek a 
kibocsátásra kerülő kölcsönre történő befizetések céljaira — 
ÖnérthetŐleg a kikötött felm ondási idők épségben tartása 
m elle tt — te lje s  összegükben  igénybe vehetők.

Azok, akik a befizetésekre pénzintézeti beLétjüket kí
vánják igény be venni, annál az intézetnél vagy cégnél, illetve 
annak az intézetnek vagy cégnek közvetítésével tartoznak 
jegyezni, amelynél a betét el van helyezve.

K ü lö n le g e s  K e d ve zm é n y  a  h e te d ik  h a d ik ö lc sö n n é l. 
A kibocsátásra kerülő GVo os, valamint 5 1/2%-os járadékköl- 
csön kötvények felhasználhatók lesznek a törvényhozás ré
széről előreláthatólag már a közel jövőben teendő intézke
dések alapján kivetendő h adiny eres égadó fizetésére.

A hadinyereségadó fizetésénél a kötvények — figyelem* 
mel arra, hogy az aláirási ár megállapításánál a folyó ka
matok is számításba vétettek s figyelemmel, hogy az aláirási 
helyek ötven fillér jutalékot szoktak a feleknek megtériteni,
— minden 1 0 0  korona névérték után a voltaképeni kibocsá
tási ár, teliát a 6*/o-os járadékkölcsön kötvénynél K 97 la
— 50 f =  96 K 63 f  az o V?°/o-os járadékkölcsön kötvénynél 
pedig K 91'25 — 50 f =  90 K 75 f fog számításba vétetni.

K ö lc sö n n y ú jtá s  k e d v e z m é n y e s  k a m a tlá b  m e lle tt 
«  k ib o c sá ta n d ó  J tíífoényékre k ő te ső n feg yeés  célja ira*  
A kibocsátandó kötvényekre az Osztrák-magyar bank és a 
m. kir. Hadikölcsönpénztár a kötvényeknek kézizálogul 
lekötése (lombardirozása) mellett a név érték  75°/o -áig, a 
m indenkori hivatalos váltóleszám itolási kamatlábon n y ú j
tanak kölcsönt.

Ugyancsak a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási 
kamatlábon nyújtanak nálunk zálogul elfogadható értékpa
pírokra kölcsönt, ha a felveendő összeg igazoltan a jelen 
felhívás alapján aláirt összegek befizetésére szolgál. A  m ér
sékelt kamatláb  kedvezményében a m eghosszabbított i ly  
kölcsönök  is  részesülnek.

A fenti befizetési határidők alatt folyósított és igazoltan 
a jegyzett összegre történő befizetés céljaira szolgáló köl
csönök után a fél kívánságára a mindenkori hivatalos váltó
leszámitolási kamatláb helyett évi 5°/o-os állandó kamatláb 
biztosittatik. Ezenfelül a fent körülirt módozatok mellett 
azoknak, akik igazolják, hogy a jelen aláirási felhívásban 
foglalt befizetési határidők alatt az aláírásra bocsátott hadi- 
kölcsön jegyzése céljából más hitelintézetnél (bank, takarék
pénztár, hitelszövetkezet stbj vágy bankcégnél vettek fel 
kölcsönt, a kölcsön ama részének visszafizetésére, amely az 
erre irányuló kérelem előterjesztésekor még igazoltan fennáll, 
évi 5°/o-os állandó kamatlábon fognak uj kölcsönt nyújtani, 
s  ennek [a kölcsönnek meghosszabbításánál is évi 5°/o-os 
állandó kamatlábat fognak számítani. Ezek a kedvezmények 
az Osztrák-magyar bünk jelenlegi szabadalmának időtarta
mára szólnak, de a kormány gondoskodni fog-arról, hogy 
azok a jelenlegi ban^zab^alpin lejárta után is 1922. évi 
december 31-ig terjed# b&láüy^l, a jegybank vagy valamely 
inás a kormány 4 1 ial kijelölendő intézet által nyújtás sanak.

Az aláírók kívánságára  a kibocsátandó kö tvén yeket a 
szelvények béváltá sával megbízott hivatalos beváltóhelyek 1919 
junius BÖ-fg köjtségm eptéqen  fogjak nißgorizni és kezelni.

^  HAZAI HÍREK. ^
A király hsdikölcsönjegyzése. Mint a korábbi 

hadikölcsön emissziók alkalmával, most is a király 
jár elől a jó példával és a legelső magyar eniber 
legelsőnek veszi ki részét a hadikölcsön jegy zés haza
fias kötelességéből. Mint értesülünk, Őfelsége úgy a 
magyar, mint az osztrák hadikölcsönbő! 12— 12 mil
lió koronát jegyzeit.

Bécsből táviratozzék: A Rotschild bankház a 
hetedik hadikölcsönből 36 millió koronát vesz át, 
felét az osztrák, felét a magyar hadikölcsönből.

Pap Mihály —  államtitkár. A pénzügyminisztérium 
tisztviselő-karából Wekerle kiszemelte Pap Mihály 
miniszteri tanácsost és államtitkárrá tette. Első, aki
nek a pénzügyminisztériumban uj államtitkári állást 
kreáltak, egy negyediket, amire eddig még ott nem 
volt példa. Megérdemelte a kitüntetést. Megilleti őt 
a dicséret érdemes és eredményes munkásságáért és 
Wekerlét a választásért, mert érdiem az, amikor egy 
miniszter „meglátja“, felismeri a tehetséget és talán 
még nagyobb érdem, ha nem felejtkezik el róla. 
Ennek a tisztviselőnek működését az ujabb Magyar- 
ország financiáinak történetét ismerők a legkitűnőbb
nek ismerik el. Nagyrésze van az ujabb adórendsze
rek codiFicationális munkálatában s mindenben meg- 
ismerszik az uj államtitkárban az a varázsos hatás, 
amely Wekerle egyéniségéből kisugárzik. — Éppen 
ezért a szó szoros értelmében megnyugvást „szerzett 
az, amikor Pap Mihály min. tanácsosnak Őfelsége 
az államtitkári cimet és jelleget adományozta.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Andrei- 
desz József kezelőlisztet a selmeci bányatárspénztár- 
nál jelen állomáshelyén való meghagyás mellett a 
IX. fizetési osztályba kezelési vezetővéj Gindl István 
kezelő segédtisztet a nagyági bányamüigazgatóságnái, 
Bedő István kezelősegédtisztet a marosujvári főbánya- 
hivatalnál, Urbancsek József kezelősegédtisztet a kör
möd bányahivatalnál és Rudnai Adolf, kezelősegéd
tisztet a körmöd pénzverőhivatalnál, jelen állomás
helyükön való meghagyás mellett a X. fizetési o sz
tályba kezelőtisztekké, Pésch Pál tisztet az iglói m. 
kir. bányakapitánytágnál, Pósch Lipót tisztet az 
abrudbányai bányaigazgatóságnál és Gurszky János 
tisztet a nagybányai m. kir. bányakapitányságnál 
jelen állomáshelyükön való meghagyásuk mellett a 
IX. fizetési osztályba főtisztekké, továbbá Kusnyér 
Károly segédtisztet a pécsi m. kir. bányabiztosság
nál jelen állomáshelyén való meghagyás mellett a X. 
fizetési osztályba tisztté kinevezte.

November 15-én lép életbe az uj vasúti díjszabás. A
kereskedelmi miniszter, eredeti tervétől eltérőleg, nem 
november 1-én, hanem november 15-ibén fogja életbe- 
léptetDi a magyar királyi államvasutak összes vonalain 
a felemelt díjszabást. A régi díjszabás november 
14 ről 15-re forduló éjjelen éjjflli 12 órakor szűnik 
meg és 12 órán túl csak azokat a vasúti jegyeket 
lehet használni, amelyek a mondott időben az utasok
nál vannak. Most készülnek az államvasutoál az uj 
jegyek és ha november 15-ig nem készülnek el, pót
jegyeket fognak kiadni, amelyek a régi árszabás és 
az uj árszabás közötti különbözet Összegét tüntetik föl.

Schlick—Danubius. Pénzügyi körökben arról beszél
nek, hogy a Ganz-Danubius és a Schlick-féle gépgyár 
részvénytársaság egy különálló uj nagyszabású hajó
gyár alapítására egyesültek.

0rs?igo3 Magyar 6ány£s?eti ét Kohászati Egyesület novem
ber 6 -án, az Országos J3r4éazeti Egyesület helyiségében 
{Budapest, V., Alkotjnány-u. 6.0 ülést tartett.
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Német kézből — magyar kézbe, Szabadka város ri 89.000 
porolta vételárban magához váltotta az augsburgi gázgyár 
tulajdonában volt városi gázgyárat.

A földgáz Medgyesen. Értesülésünk szerint Med- 
gyeöre még az idén bevezetik a földgázt. A Magyar 
Földgáz Rt. most fekteti le a  báznai gázmezőktől 
Medgyes felé vezető csővezetéket éa a városi elosztó- 
vezeték berendezési munkáit is kiadta már a város.

A Ganz—Danubius uj részvényei. A Ganz és Danubius 
gép*, vaggon- és hajógyár Rt. közli, hogy az 1917. 
évi május 12-én tartott közgyűlés határozata értelmé
ben kibocsátott 72C0 darab társulati részvényre szóló 
részvényutalványok végleges részvényekre való kicse
rélés végett 1917. december végéig a Magyar Általá
nos Hitelbank, vagy a Magyar Leszámítoló és Pénz
váltóbank budapesti pénztáránál benyújtandók és ez 
alkalommal megadandó a név, amelyre az uj részvé
nyek kiállitaiidók.

A Magyar Földtani Társulat november 7-ón a kir. magy. 
Természettudományi Társulat üléstermében szakülést tartott, 
melyen előadást tartottak 1 . Hollós András Lajos dr. A 
csörögi andezit-telérek földtani viszonyai. 2. Ifjú Lóczy La
jos dr. Balatonfüred környékének részletes tektonikája.

Kinevezések. Az Olajmüvek Rt. Kohn Adolf és 
Társa igazgatósága október 31-én tártott ülésén Fe~ 
ren ozi Miksa cégvezetőt igazgatóhelyettesé, W ohlm uth  
Harry üzemvezető főmérnököt üzemigazgatóvá, H acker  
Jenő főtisztviselőt cégvezetővé, F ark a s  Endre üzem
mérnököt főmérnökké ós S te rn  Samu tisztviselőt gond
nokká nevezte ki.

A Imdifémtárgyak összeírása. A honvédelmi miniszter 
■ ágéiig  a háztartásokban, üzletekben és ipari vál-

íalaiokban telilliató fémtárgy-készleteket összeírják. Erre a 
célra fétüööszeii’ólapokat kézbesítenek, amelyet mindenki 
pontosan kitöltve^ nyolc napon belül tartozik az illetékes 
elöljáróságnak beszolgáltatni. A legközelebbi néhány hét 
alatt mindenkinek önként be kell szolgáltatni ezeket a fém- 

annál is inkább, mert a késedelmes beszolgáltatás, 
'.^rÉ îése 'vagy hiányos bevallása súlyos bün- 

- ^ a
Aíaptfikeemíillsek. Az ß&ztergom— Szászvári Kő- 

szénbáayá r.-i. i:óvember JS én rendkivüli közgyűlést 
tart, melyen az Igazgatóság indítványozni fogja az 
.alaptőkének 3 millió koronával való felemelését azzal, 
hogy az uj részvényeket elővételre a régi részvénye
seknek ajánlják fel. Az Esztergom-Szászvári tudva
lévőén megszerezte a Délmagyarországi KŐszénbánya 
összes részvényeit, több baranyavármegyei községben 
szerzett szénjogai alapján fúrásokat eszközöltet, meg
vette ezenfelül a csolnoki szőlősgazdáktól a földjeik 
alatt található, mar felkutatott, sőt kitermelés alatt álló 
szén tulajdonjogát is. Ezeknek a termelés emelését 
célzó akciók kiadásainak fedezésére szolgál a tőke
emelés.

Olaj- és Vaselinmüvek ezelőtt W asserfuhr és 
Társai r.-t. november 12 én rendkívüli közgyűlést tart, 
melyen az igazgatóság indítványozni fogja a jelenlegi
300.000 K alaptőkének 700.000 koronával (1,000.000 
koronára) való felemelését.

A Magyar Kerámiai részvénytársaság  rendkívüli 
közgyűlésén az alaptőkének 7500 darab 200 koronás 
névértékű uj részvény kibocsátásával az eddigi
3,000.000 koronáról 4,500.000 koronára való felemelé
sét határozták el. Az uj részvények az 1917—18. üzlet
év eredményében a régi részvényekkel egyenlő módon 
részesednek. A régi részvényesek minden két darab 
részvény után egy darab uj részvényre elővételi jog
gal bírnak.

a  Magyar Lőszergyár részvénytársaság  novem
ber 15-én a Magyar Bank és Kereskedelmi részvény- 
társaság tanácstermében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyen az igazgatóság javaslatba fogja hozni az alap
tőke felemelését.

Közgyűlések. Fővárosi Takarékpénztár, min íkezet
f. év november 14-én tartja közgyűlését.

Első M agyar R észvén y  Serfőzöde  lovember 17-én 
tartja L rendes közgyűlését.

Első kecskem éti kon zervgyár  r. Keo^erné nov.
8 -án tartotta meg rendkívüli közgyűlését.

A M agyar Wnggon és G épgyár  r.- lÖ-áí>
tartja Győrött XX. évi rendes közgyűlését.

Rock  István és E lső Brüni G épgyúr jovember
9-én tartotta VIII. rendes közgyűlését. — MériegszAnnája a 
következő

T a rto zik : Telkek és épületek 2,157.379*4;'« K Gépek 
és felszerelések 1/215.934 S4 K. Pénztár .17,711'50 K. Érték
papírok (badi kölesonkötvények) 832.223*10 korona. Váltók 
69.999*99 K, Adósok 1,543.770\— K. Áruk és íívágok 
1,953.558*29 K. Össze9 zen 7,790.577*23 korona.

K ö vete l Részvény töke 1,500.000— Ív. Tartalékalap 
101.936*30 K. Értékcsökkenési tartalék T\543*öo K. Folyó 
évi leírások 86.145*82 K. Gyári alkalmazottak segélyalapja 
10.000'— K. Hitelezők : Pénzintézetek és előlegek megrende
lésekre 2,195.428*87 IC. Szállítók 184.548*59 K. Első Briinni 
Gépgyár Társaság 3,005.685*80 K. Múlt évi nyereségáthozatal 
7884*11 K. Folyó évi nyereség 133.404*21 korona. Összesen 
7,790.577*23 korona.

Gaúl István R esxelőgyár rA .  november 17-én tartja 
idei rendes közgyűlését.

Ehrlich Fűtőanyag K ereskedelm i r.-í. november 12 .én 
tartja meg II. rendes közgyűlését.

Alaptőke leszállítás. A Bihari S iénbtnya és V illa 
mossági részvénytársaság  november 17-ére rendkívüli 
közgyűlést hivott Össze, melynek napirendjén a rész
vények névértékének teljes lebélyegzése által az alap
tőkének 1,200.000 koronával való leszállítása és az 
alaptőkének 6000 darab uj részvény kibocsátása által
1.200.000 koronára leendő felemelése tárgyában.

FELTEN ÉS GUILLEAUME
sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
% I., Budafoki-ut 13633. hrsz.

ólomkábelek. Villamvilágitási veze
titek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
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Cégjegyzési hírek. Lipták és Társa építési és vasipar 
i\- t. Donner Gyula igazgatósági tagjának ebbeli minőségét 
és cégjegyzési jogosultságát bejegyeztette, — N em zeti ká t
rány-, ásvány-, o la j- és v e g y i ipar r - h  Brückmann  Hen
rik, P feifer  Ignác és Luckman Henrik igazgatósági tagjai
nak ebbéli minőségét és cégjegyzési jogosultságát bejegyez
tette, Melocco P éter cement-áru g y á r  és építési vá l
lalat r.-t Rausch Lajos ' társulati tisztviselőjét cégjegyzési 
jogosultsággal ruházta fel.

Pályázati hirdetmény. A magyar királyi államvasutak 
temesvári iizJetvezetősége az 1917. év novembertől kezdődő 
egy év alatt a fütőházaiban összegyűlő mintegy 3560 köb
méter szénpernye eladására ezennel nyilvános pályázatot 
hirdet.

A szénpernye mennyisége csak előreláthatólag lett meg
állapítva és annak mennyiségéért és használhatóságáért a 
magyar királyi államvasutak felelősséget nem vállalnak és 
a szénpernyét oly minőségben adják át, amint azt a moz
donyokból kikotorják.

A szénpernye eladására egyébként irányadók a 47744/911. 
szám alatt fennálló általános és a 19768/917. számú ajánlati 
felhívásban foglalt részletes feltételek. Az általános feltéte
lek a m. kir. államvasutak budapesti nyomtatvány tárnál, 
Budapest, VI.,. Andrássy-ut 75. sz. 30 fiiérért megszerez
hetők, a 19768/917. számú ajánlati felhívás és ajánlati űrlap 
pedig alu'irott üzlet vezetőségnél díjmentesen kapható.

Az ajánlatok a magyar királyi államvasutak temesvári 
üzlet vezetősége általános osztályának főnökéhez a következő 
cimzcs sel „ -4 já n la t a szénperny e m egvételére a 197681917. 
szám hoz“ 1917. Ivi novem ber hő lö-én  déli 12 óráig  zárt 
és lepecsételt borítékba benyújtandók, vagy posta utján be
küldendők.

Bánatpénz gyanánt a megvenni szándékolt szénpernye 
értékének 5 %-a készpénzben vagy állami letétekre alkalmas 
értékpapírokban 1917. évi november 14 én déli 12 óráig 
alulírott üzletvezetőségi gyüjtőpénztárnál leteendők.

A 47.744/911. számú általános és 19.765/917. számú 
részletes feltételeket két tanú előtt aláírva az ajánlathoz 
kell csatolni.

Bánatpénz vajgy az aláirt feltételek nélkül, úgyszintén 
élégteien •Wgy' l r  n^m- pécsételt borí
tékban és elkésve beérkezett ajánlatok vagy olyanok, ame
lyek a feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, valamint 
pótajánlatok figyelembe nem vétetnek.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Der Abbruch der Standard-Verhandlungen mit China. D ie
^Petroleum World“ weiss zu berichten, dass die Standard 
Oil Company of New-York endgültig ihre Bemühungen 
eingestellt hat, die Erschliessung der chinesischen Oelfel- 
der in ihre Hand zu bekommen. Die Standard suchte den 
Abbruch der Verhandlungen zunächst nur als eine Unter
brechung derselben darzustellen, doch soll der Abbruch 
ein endgültiger sein, weil die chinesische Regierung es be
stimmt abgelehnt hat, auf die neuen Forderungen der Stand
ard einzugehen.

M ärkisch-W estfälischer Bergwerksverein. Aus Essen wird 
gemeldet Das erste Halbjahr 1917. hat mit einem kleinen 
Verlust abgeschlossen. In den letzten Monaten hat sich d a s  
Geschäft wieder gebessert, so dass man hofft, die abschrei- 
bungen zu verdienen. Der weitere gescliäftsgang hängt da
von ab, in wieweit es gelingen wird, gelernto Arbeiter vom 
Heeresdienst frei zubekommen.

Neue Petroleum quelle in Mexiko. Aus London wird teleg- 
rafirt: Die Entdekkung neuer Petroleumquellen wird aus 
dem mexikanischen Grenzstaate Cbihnahna gemeldet.

Bismarckhütte. Aus Berlin wird telegraphiert: Die 
Bismarckhütte nimmt die westfälischen Stahlwerke 
gegen Gewährung einer Aktie der Bismarckhütte für 
zwei Aktien der westfälischen Stahlwerke in sich auf. 
Die Vorstands- und die Aufsichtsratsmitglieder der 
westfälischen Stahlwerke treten zur Bismarckhütta 
über. Ebenso erwirbt die Biamarckhütte die Gewerk
schaften Neuhaard und erhöht ihr Aktienkapital um 
61/* Millionen Mark.

47 éves, nős,
teljesen katona mentes tiszt
viselő, ki huzamos ideig mint anyag
raktárkezelő van alkalmazásban, számvevő
ségi, társpénztári és statisztikai munkákat 
teljesen érti, azonnali belépésre állást keres. 
Szives megkereséseket „Szorgalm as“ jel
ige alatt e lap kiadóhivatala továbbit.

Draefier- Hefte Nr, 61/63. Periodische Mitteilungen des 
Drägerwerks, Lübeck. Ausgabe Juli/September 1917. — Die 
Neueste Ausgabe der Zeitschrift berichtet zum Ersten Male 
über das Umfüllen von verdichtetem Sauerstoff aus einem 
Behälter in den anderen und schildert die dazu erforderli
chen Pumpeihrichtungen. — Die Zeitschrift kann durch jede 
Buchhandlung und durch alle Postämter bezogen werden.

Die Erdölförderung 19Í6 auf Trinidad. Na eh dem in der 
^Petroleum Wöild" veröffentlichten Jahresbericht des Berg* 
Inspektors P. Stevens von Trinidad sind dort im Kalender
jahr 1916 32,475.695 Gallonen Erdöl gefördert worden, was 
einen günstigen Vergleich mit den 23,489.362 Gallonen ab
gibt, die in den letzten 9 Monaten 1915 gewonnen sind. Der 
Ertrag stammte aus 325 Brunnen (161 davon auf Kron- 
gülände, die bis Ende 1916 abgebohrt waren; neu gebohrt 
würden 1916 bis 47 Brunnen, 27 auf Krön-, 20 auf Privat- 
geländeV in Gesamttiefe von 58.390 Fuss. 1915 wurden im 
ganzen 57,969 Fugs, abgebohrt. Der Bericht behandelt nun- 
inehr die Bohrtätigkeit der einzelnen 10 grossen Unter
nehmungen, welche 1916 wie 1915 die Oelindustrie auf 
Trinidad betrieben haben. Von den ersten 6  Monaten 1917 
weiss die ^Petroleum World* zu berichten, dass — abge
sehen von den Entnahmen der Admiralität — 80.000 Tonnen 
Öel aus Trinidad atisgeführt sind. Die Ausfuhr machte nicht 
ctié geringsten Schwierigkeiten.


