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Egy zászlós.
Nincs uj a nap alatt Békés nyárspolgárokat akik

től sohase hallottunk egy hangos szót is, égő tűzzel 
szemükben, hangos hurráh kiáltással rohan az ellenre. 
A legkülönbözőbb békés foglalkozások jelennek meg 
a csatatéren s vállvetve ontják a halált. Ki hitte volna, 
hogy bős válik a békés bányászból, aki a föld mélyén 
vájta a szenet, az ércet? A halálmegvetést megszokta 
a föld mélyén s most fenn a színen ő ontja azt, ame
lyet nem félve várt, s amelyre mindig felkészülten 
állt

Tisitelet azoknak a hősöknek, akiket a bányászat, 
kőhazat adott a hazának. Lapunk belsejében ez alka
lommal is egy hír ad számot a halhatatlanokról, akik 

*®oben ä gigászi harcban vérükkel áldoztak a magyar 
íiiüt&rok biztonságáért. A magyar bányász társa dalom 
évkönyveiben maradandó lesz nevük s hál a telt szívvel 
fogják emlékükbe vésni a hősök nevét a késő utódok 
is, miként minden társadalmi osztálya e hazának kü- 
lön-külön megörökíti nevét azoknak, akik hősi halált 
haltak a dicsőség mezején, vagy sebet kaptak a ha
záért vívott szent küzdelemben.

A kegyelet és tisztelet adóját ezekben leróttuk mi 
is. És most külön a magunk vitézéről hadd tegyünk 
említést.

A Bánya segédszerkesztője, Pál Géza zászlós Szibé
riából, Nisni Udinskiből ad életjelt magáról. Orosz fog
ságba került s nem hallatott magáról hirt hónapokig. 
Id09t fordul elő neve a hivatalos listában s az arról
1 4  hírt) hogy Pál Géza zászlós a nagy ezüst vitézsógi 
érmet kapta hős magatartásáért. Még külön is kiemeli 
rettenthetetlen bátorságát az arcvonalon, szembeötlő 
leleményességét az ellenséggel szemben, hogy felderítő 
Szolgálatoknál, amelyekre mindenkor önként vállal
kozott, a legderekabb szolgálatokat tette. A kitüntetést 
is azzal érdemelte ki, hogy az uzsoki szorosban kisded 
csapatával háromszoros orosz előörst nemcsak hogy 
szét tudott ugrasztani, hanem az erdőből kibontakozó 
van, ott táborozó nagyobb orosz különítményre buk
kant. Nem vonult vissza. Az erdei fákon oly ügyesen 
helyezte el embereit, hogy nem voltak képesek közre
fogni őket s annyira zavarba hozták az ellenséget, 
hogy az nagyobb erőre gondolva, visszahúzódott. Ok 
vidáman ropogtatták puskáikat, mig az oroszok gép
fegyverrel lövöldözték az e lő te r e p e D  a fák tövét. Pál 
Géza zászlós azonban nem szeret unatkozni. Egyet

gondolt s maga két emberével az orosz csapat háta- 
mögé került s az orosz csapatnak mindig hátul kullogó 
tisztjére rávetve magát, jrős küzdelem után leteperte, 
két embere a gépfegyvert kezelőket leszúrta s az igy 
szabaddá lett gépfegyvert ráirányította az erdő felé 
előrohanó orosz csapatra.

Pál Gézának egyetlenegy embere sem maradt a 
téren, de 150 orosz ott maradt, harmincat pedig fogoly
ként kísért be a n zászlósunk,

Egyszer azonban rajtavesztett vakmerőségén és 
az oroszok fogságába került ő maga is. De már akkor 
kitüntetésre fel volt terjesztve s most ma^a nem is 
tudja, hogy közte van azoknak a hősöknek, akiknek 
megadatott dicsőségben túl élni a háborút.

Mi azt hittük s aggódva vártuk tőle a hirt, mert 
súlyos sebesülten került orosz fogságba. Gyomorbajos 
is volt a hosszú kezű és hosszúlábú zászlós, Pál Géza 
s azt hittük, hogy az orosz kórházi kosztot nem fogja 
birni, mégha sebei gyógyulnának is.

Megérdemli, hogy keveset beszéljünk róla, hiszen 
A Bánya  úgy se beszél önmagáról sohasem. Ha meghalt 
volna, nekrológot Írnánk róla. így csak annyit, hogy 
Pál Géza roppant egyszerű s roppant becsületes ember, 
szinte kultuszt csinál a becsületből.

A Bányá-nak nem egy üzletbarátja kért bennün
ket, hogy no Pál Géza telefonáljon neki, mert az 
nagyon szigorú ember. De mit tehet ő róla, hogy 
olyan orgánummal áldotta meg az Úristen, hogy hang
jától megszeppent egy szotnya kozák. S emellett nagy 
feltaláló. P o, szabadalmat kért egy uj reklámra, 
amelynek a lényege abban volt, hogy színes cilinderbe 
s nadrágba bujtatott embereket akart járatni a főváros 
utcáin, akiknek minden lépte-nyomán más más szinü 
reklámkép maradt volna festve az aszfalton. Ezt ő 
úgy rendezte el, hogy a cilinderben volt a színes 
festék, a zsebben gummilabda és a nadrágszáron 
húzódó gummicsövon keresztül a cipőtalpban elhelye
zett klisé készítette a képet s emellett a cilinder még 
világított is.

Ha el nem fogják, Pál Géza zászlós hallatott volna 
még magáról. Ez a fiatalember egy született hadfi volt. 
Hacsak tehette, folyton katonai tanulmányokkal foglal
kozott s erről vitatkozott. Egész stratégiai felvonulá
sokat rajzolt katonai térképekben, amelyeket folyton 
böngészett. Szerették is ezredében. Cseppet sem cso
dáltuk volna, ha hadgyakorlatok után, amelyekre úgy 
készült mindig, mint a menyasszony a lakodalomra,
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bennragadt volna a katonáéknáL De csak visszajött, 
azt mondta, nem tud meglenni a gazdája néluüL De 
mi azt feleltük neki, hogy nem tartanák ott, mert nem 
kell a katonáéknak az olyan nyurga legény, aki még 
a saját árnyékától is megszalad. Csak dörmögött egyet, 
ho^y megmutatja ő még, ha majd egyszer háboru 
lesz, hogy ő kicsoda.

Ki hitte vo lna! íme, háboru lett s Pál Géza zász
lós megmutatta, hogy nem hozott szégyent A Bánya  
szerkesztőségére.

^  HAZAI HÍREK. ^

Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, kik
nek előfizetésük lejárt, hogy a lejárt 
nb. előfizetésüket meghosszabbítani szí
veskedjenek.

Hőseink. Hősi halált haltak: Mankó Mátyás 
rozsnyói volt bányamunkás, andrási lakos, cs. és 
kir. 25. gyalogezredbeli gyalogos a harctéren történt 
megsebesülése folytán a siewvgi (Galícia) kórházban, 
Schulek József volt állandó kincstári bányamunkás, 
rozsnyói lakos, a 16. honvéd gyalogezred szakasz- 
vezetője pedig tüdőgyulladásban és tífuszban meg
betegedvén, február 9-én a besztercebányai katonai 
kórházban és Vasas Kálmán kovács Kraszniknál, Szabó 
Gerliczi Lajos vájár lvangorodnál, Sztankovics Barna 
vájár Lublinnál, Sztankovics Dezső vájár Ravaruská- 
nál hősi halált haltak. Megsebesüli: Stanczel Antal 
Físchamendnéi, Zboril János Krakkónál, Csufor Sán
dor Lozsnicánál, Mátra István, Cseleszki József, 
Kónya Sándor és Bacsó Lajos Przemyslnél, Beles 
László Uzsoknál, Herczeg Imre, Jantacska Mihály és 
Lázár István Przemyslnél. Hadifogságba került: 
Mátra István, A-agy János, Hanesz Ferenc, Tvarosek 
József, Valent Imre. Előléptetés: Huszkó Tivadar 
ni. kir. főbányabiztos, aki 1914. évi november hó 
óta mint tartalékos tüzérhadnagy teljesít katonai szol
gálatot, május 1-én főhadnaggyá lett előléptetve. 
Heutschy Kálmán, az osztrák bánya- és kohómütár- 
saság bányamérnöke, aki a háboru kezdetén mint a 
4-ik árkász-zászlóalj tiszthelyettese vonult be, február 
és április hóban az I. és II. osztályú vitézségi érem
mel lett kitüntetve.

Szállítás. Koszén. A ^zornbath kir. ügyészség 
zár ajánlati árlejtésre in  ki pályázatot a felügyelete 
aia'.r álló központi fogháza részér 1016. évben időn
ként szállítandó 11*70 mm. hazai darabkőszén biztosí
tására. A kőszénnek hazainak és darabosnak kell len
nie. kocka nem fogad tátik el. Az jánlati árlejtés 
a u g u s z t u s  hő 17-én Jog megtartatni. Az ajánlatok
1 koronás bélyeggel látandók cl, sajátkezüleg aláirandók 

bánatpénznek a szombathelyi kir. adóhivatalba 
való letételéről szóló nyugtával együtt, sértetlen zárt 
borítékban fenti határidőig ezen ügyészséghez
nyújtandók be. Benne az ajánlati árak számmal és 
betűvel korona értékben teendők ki és az, hogy ajánlat
tevő a feltételeket ismeri és azokat magára nézve 
kötelezőnek tartja, megemlítendő. Bánatpénz (250 ko
rosai, lehet készpénz, vagy az állam által óvadékul 
elfogadott értékpapír.

1915 julius 4. (27. szám.)

Cement. A harnaui csatornaépítési hivatal 8 millió 
kg. cementet kíván nyilvános verseny u ’ján beszerezni, 
mely mennyiségnek fele a Mainkux mellett és tele a 
Hennelstadt közelében építendő védmü számára lesz 
beszállítandó. Az ajánlatok julius 7-ig küldendők be.

Mérlegek. Az Egyesült Gömöri Magnezit r.-t. mér- 
legszámlaja. Vagyon \ Pénzek és bankbetétek 3967*01 
K, Ingatlan bányajogok és feltárások 239.540*78 K. 
Épületek és rak tárak 330.996‘95 K. Gépek, prések, 
malom, kemencék és generátorok 919.835*25 K. Vasút 
és fekpálya 122.584 90 K. Ingatlan, banyajogok, fel
tárások, sodronykötélpálya, leltár és készlet Lónya- 
bányán 525.700 K. Leltár, felhasználási anyagok 
Hö.(-95 14 K. Árukészlet 118.716*54 K. Adósok 33.091*67 
K. Összesen 2,332.528 04 K. Teher  Alaptőke 2,000.000 
K. Értékcsökkenési tartalék 252.019 76 K. Hitelezők 
78.793 36 K, Egyenleg mint nyereség 1714-42 K. Ösz- 
szesen 2,332.528*04 K. Veszteség- és nyereségszámhja.  
Veszteség : Haszonbérek 9669*45 K. Gyártási költségek 
273.259*24 K. Kamatok 7598 K. Egyenleg mint nyere
ség 171442 K. Összesen 292.241*11 K. vereség:
1914. évi nyereségáthozat 4372*81 K. Áruszámlán 
287.80830 K. Összesen 292.241*11 K.

Magyar Asphalt r , t  mérlegszámlája. Vagyon: 
B rtokok és telkek : dernai birtok 129 764*36 K, tatarosi 
telek 15.434187 K, mezőtelegdi gyártelek 6342-50 K, 
budapesti gyártelek 145.777 39 K, verseci gyártelek 
2590 90 K =  299 910*02 K. Bánvák: dernai aszfalt* 
bánya 457.659 51 K, tatarosi tárna 75.661 K =  533.320*51 
K. Bánya vasutak és forgalmi esz Közök : dernai bányá
vá sut és sikló 131.56234 K, tatarosi bányavasut 
113.989*09 K — 245.551 43 K. Gyári épületek és mun- 
kásházak dernai épületek 556.778*32 K, tatarosi épü
letek 430 526 03 K, mezőtelegdi éoület^k 66 802*39 K, 
budapesti épületek 58.212*12 K =  * 1,112.318*86 K. Gé
pek es felszerelések dernai felszerelések 906.994 82 K, 
tatarosi felszerelések 615 591*18 K, mezőielegdi felsZ&* 
relések 21.755*48 K, aradi mastixgyár 21.237*52 fe, 
verseei mast:xgyár 17.979*57 K, budapesti gyári fel
szerelések és az aszfaltmunkálatokhoz szükséges összes 
szerelvények 475.086*64 K =  2,058.645*21 K. Részese
dések i pár vállala toknál és különféle értékpapírok 
3,483.059*16 K. Árukészletek 953 657*84 K. Kint* 
lévőségek engedményezett községi kötelezvények 
8.558 534*36 K. községi kötvénye* tárcában és városi 
követeléseink 7,590.888*50 K, esryéb adósok és kötelez
vények 637.544 87 K — 16,786.967*73, K. Biztosítékok 
2,679.296*12 K. Pénztár 65.356*55 K. Átmenetig tételek 
55.591*83 K. Veszteség 652.133 34 K. összesen
28,925 838*60 K. T e h e r : Részvénytőke: közönséges 
részvények 950 000 K, elsőbbségi részvények 2,000.000 
K =  2.950.000 iv. Karbantartási tartalékalap 1,768.000*47 
K. Általános tartalékalap 9532*73 K. Értékcsökkenési 
tartalékalap 500.000 K. 5%-os kölcsön kötelez vények 
3.473 000 K. Kisorsolt be nem váltott 5°,o-os kölcsön- 
kötelezvények 15.750 K. Fel nem vett osztalék és kö- 
telezvényszelvények 265 K. Elfogadványok és hitelezők 
9,005.372*85 K. Hitelezők községi kötelezvények elle
nében 8,524.621*43 K. Ővadékhitelezők 2.679.296*12 K. 
Összesen 28.92(5.838*60 K. Nyereség- és veszteség
számi# ja. Tartozik Bányászati, gyártási és üzemkölt
ség 1 .^21.665* 19 K, a fentartási alap javára felhasznált
100.000 K. összesen 1,921.665*19 K. K övete l : Xvereség- 
elővitel 1013. évről 12*612'34 K. A bányaművelésből és 
a hozzádno/.ó iparágak üzletéből eredő nyers jövede
lem 1.256.919*51 K. Veszteség 652.133 34 ív. Összesen
1,921.665 19 K.

Vonta Ásványolajipar r.-t. mérlegszámig ja. , Va- 
g  von: Készpénz 2290 *24 K. E rté kp a p író k 24.681 K. Aruk 
03.515’29 K. Adósok 239 141*82 K. Ingatlanok és gyári 
berendezés 31.327 11 K. Összesen 410.955 46 K. Teher 
Részvénytőke 300.000 K. Hitelezők 12 211*38 K. Nye
reség 1914 15. üzletévben 98.744*08 K. Összesen 
410.955*46 K. Nyereség- és veszteségszámlája. Tar
tozik Üzemköltség 88.083 43 K. Adó 392/24 K. 
Leírások 2222 66 K. Nyereség 1914/15. üzletévben
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^8.744*08 K. Összesen 189.442 41 K. K övete l : Nyers- 
jövedelem 189.442 41 K. Összesen 189.442.41 K.

Weiss Manfréd a napokban adta ki első mérlegét. 
A körülbelül 45.000 munkással dolgozó nagyipari vál
lalat tiz millió korona alaptőke mellett 2,585.119 korona 
tiszta nyereséget mutat ki, ami az alaptőke több mint 
25Vc kamatozásának felel meg. A részvényekre 750 
korona osztalék jut. A mérlegben a gyártelepek és 
gépek 13,785.167 koronával, az áruk és nyersanyagok 
10,795.726 koronával szerepelnek.

A Finomított Vacuum Olajok Kereskedelmi r.-t. 
(alaptőke 100.000 K) 1914. évi zárószámadása 70.058 K 
bruttó jövedelem mellett 8985 K veszteséggel zárult, 
szemben az előzó évi 3509 K nyereséggel.

A Révai Oszkár fűtőkészülékek gyára  amely 
a  gázpropagandával kapcsolatosan modern konyha
berendezések terjesztését vette programjába, idei köz
gyűlésén az alaptőke felemelésének kérdésével fog 
foglalkozni. A vállalat 200.000 koronás részvénytőké
jével szemben az adósok számlája 719.1P8 koronával, 
a hitelezőké 162.064 koronával, az elfogad vrány 691.031 
koronával, a leltár 239.373 koronával szerepel. Az 1914. 
évi veszteség 77 523 koronában van feltüntetve.

A Magyar Banya- és Kohóvállalatok Egyesülete
junius 28-án Chorin Ferenc elnök gyengélkedése 
miatt Borbély Lajos társelnök elnöklete mellett tar
totta meg 15-ik rendes közgyűlését a tagok élénk 
részvétele mellett. Majd felolvasták Chorin Ferenc 
elnöknek ezen közgyűlésre előkészített megnyitó- 
beszédét, amelyből kiemeljük a következőket:

Válságos percekben találkozunk ma itt egyesületünk 
15. rendes közgyűlésén. Az élethalálharc, amelyet nem
zetünk kénytelen folytatni fennállásáért, jövőjének 
biztosításáért, összes erkölcsi és gazdasági erőink végső 
megfeszítését tette szükségessé. A nemzet ezt a nagy 
próbát diadalmasan állottá meg. Hadseregünk vitéz
sége és társadalmunk ellenállóképessége keresztezték 
azokat a terveket, amelyek Ausztria és Magyarország 
szétdarabolását tűzte ki célul. Most a háború tizen
egyedik hónapjában örömünnepet ül a nemzet és mi 
vele azon a történelemben páratlanul álló sikerek felett, 
amelyeket vitéz hadseregünk a szövetséges csapatokkal 
együtt Galíciában kivivott. Ezen küzdelemben Magyar- 
országnak oroszlánrésze volt. Nemzetünk kiállotta a 
nagy erőpróbát. Büszkeséggel és reménnyel néz
hetünk a jövő elé, mert egy nemzet, amely ezt az erőt 
tudja kifejteni, megmutatta, hogy államalkotó életképes 
nemzet, amelyre még nagy hivatás, vár. A háborúban 
a legfőbb érdoke volt a nemzetnek a termelő produktiv 
munka folytonosságának a fentartása. Ebben a mun
kában nagy rész jutott a bánya- és kohóvállalatoknak, 
á^ik valamennyi ipar között a legnagyobb tömegét

foglalkoztatják a munkásoknak. A vasbányászatot és 
kohászatot, amelyek a háború előtt is nehéz éveket 
éltek át, a háború folytán a magánfogyasztás jelen
tékeny csökkenése érzékenyen érintette. Csak rész
ben talált kárpótlást ezen veszteséggel szemben azon 
megrendelésekben, amelyeket a hadsereg neki nyújtott. 
De konstatálni akarom, hogy az üzemük a megrende
léseket a legnagyobb pontossággal és lelkiismeretes
séggel teljesítették és ezáltal a hadsereg harcképes
ségéhez lényegesen hozzájárultak. A hadviselés sike
res keresztülvitelének egyik előfeltétele a kőszénbányák 
pontos termelése volt. Örömmel és teljes önérzettel 
mondhatjuk, hogy a kőszénbányák ennek a követelés
nek minden tekintetben megfeleltek, nemcsak az állam
vasutak szénszükségletének zavartalan kielégítése, ha
nem a hadfelszerelési és egyéb gyárak szükségletei
nek pontos kielégítése által is. A helyzet pedig rend
kívül nehéz volt, mert kezdetben munkásainknak leg 
erőteljesebb része a zászlók alá hivatott. Dacára 
ennek, átlag 75 százalékát a rendes termelésnek sike
rült biztositaniok a szénbányáknak, ami rendkívüli 
eredménynek tekinthető Köszönhető ez annak, hogy 
a kormán}r e törekvéseinket az állam és a hadviselés 
érdekében erős kézzel támogatta és igy vele karöltve 
vált lehetségessé, hogy most, midőn szénellátás dol
gában Magyarország kizárólag saját bányáira volt 
utalva, a széntermelésben a háború egész ideje alatt 
semmiféle zökkenés nem mutatkozott.

Chorin kinyilatkoztatásait a közgyűlés nagy lel
kesedéssel fogadta. A közgyűlés formaságainak egy
hangúlag való elintézése után me állapított; a köz* 
gyűlés azon felterjesztés szövegét, amelyet az egyesü
let a bányatárspénztái’aknál a munkások hadbavonu- 
lása alkalmából eszközlendő alapszabályok módosítása 
tárgyában a pénzügyminiszterhez intéz, ’alamint el
határozták, hogy a kormányhoz felterjesztésben fordul 
az egyesület bányamunkásoknak az uj termésből 
való megfelelő gabonaellátása dolgában.

Cégjegyzési h írek. Borsodi Szénbányák R .-T. Kom- 
lósi Gyula dr. igazgatósági tagjának ebbeli 
és cégjegyzési jogosultságát, edenben Pollacv 
dór igazgatósági tagjának ebbeli minőségének 
cégjegyzési jogosultságának megszűnését bejesyrr
— Vulkán Gépgyár R.-T. A f. évi február 24. napján 
tartott rendkívüli közgyűlés által elhatározott alapszí 
bálymódosítások bejegyeztettek. Ezen módosított alap* 
szabályok szerint a részvénytársaság vállalatának

FELTEN ÉS GUILLEAUME
r  kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság
BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz.

Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok , okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦♦♦
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gyai közül a „Malomberendezések* vállalati tárgy tö
röltetett. — Magyar Vegyiipari Gépgyár R.-T. Korn
feld Pál igazgatósági tagját törültette.

Közgyűlések. Egyesült Gömöri Magnesit Részvény- 
tarsaság junius 30-án tartotta meg XV. rendes évi köz
gyűlését. — Mayer és Molber Olaj-, Gépkenőcs- és 
Vegyipari Gyár Részvény társaság július 12-én tartja 
meg évi rendes közgyűlését. — Lugosi Gőztéglagyár 
Részvénytársaság , — Bihari Szénbánya  és Villamos- 
sági Részvénytársaság , — Magyar Asphalt Részvény-  
társaság, — Hirtenbergi Töltény-, Gyutacs- és Fém~ 
árugyár, ezelőtt Keller és Társa, junius 30-án tartották 
meg ez évi rendes közgyűlésüket. — Hofherr-Schrantz 
Clayton Schuttleworth  III. évi, — Atlas Ashestcement-  
palagyár R  ész vény társaság III. évi, julius 5-én tartják 
meg ez évi r. közgyűlésüket. — Apolló Kőolajfinomitó- 
g yár  Részvcnytarsaság  XX. évi, — Hazai Kőolajipar 
Részvény társaság VIII. évi, julius  7-én tartják meg 
évi rendes közgyűlésüket. — Mészárusitó Részvény
társaság julius 8-án tartja meg rendes évi közgyűlését.
— Fesía Asv any olajipar Részvény társaság julius hó 
12-én tartja meg rendes közgyűlését.

Elvonási határozat. Miután a „Nad és pod Prikrou 
A lex!tárna“ című bányatársulatnak hasonnevű bánya- 
jogosítványa, mely Liptómegyében, Királylubol község 
határában fekszik, a lőcsei kir, törvényszéknél veze
tett u. n. maluzsinai bányatelekkönyv III. köt. 260. és 
261. lapjain van bejegyezve, már huzamos idő óta 
teljesen elhanyagolt, üzemenkivüli állapotban tartatik 
s annak üzembevétele iránt a bányatársulat részvé
nyeseihez intézett felhivásban adott határidő ered- 
mém telenül letelt, a besztercebányai bányakapitány
ság üzem elhanyagol ás miatt az ált. bányatörvény 243. 
§-a alapján a fentebb nevezett bányajogositványnak 
elvonását ennélfogva kimondta oly megjegyzéssel» 
hogy ezen határozatnak jogerőre emelkedése után az 
ált. bányatörvény XIV. fejezete értelmében további 
eljárás fog következni.

Hirdetés. Az abrudbányai kir. bányabiztosság a 
Verespatak községben Nagykirnik hegyben bányász- 
kodó S z t  László (Alsó Laci) cégű bányatársulat rész- 
vényesei egy harmadrésze képviseletében, Marosi Sándor 
verespataki lakosnak 1915. évi 794. és 813. szám alatt 
érkezett kérelmeire az ált. bányatörvény 149. §-a alap
ján rendkívüli társgyülést hivott egybe julius 26-ára. 
Ezen társgyülés Abrudbányán a bányabiztosság hiva
talos helyiségében fog megtartatni, amelyre a bánya
biztosság a társulat részvényeseit s azok esetleges 
jogutódait oly értesítéssel hivja meg, hogy a társ
gyülésen ki-ki csak személyesen vagy törvényes 
meghatalmazottja utján élhet az ált. bányatörvény 
153. §-a értelmében a szavazás jogával. — Megjelent 
részestársak által hozott határozatok kihatnak a távol- 
maradottak jogaira is. A társgyülés tárgyai: 1. Igazgató 
választása. 2. Számadások megvizsgálása.- 3. A bánya 
mikénti művelése. 4. Indítványok.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. #
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die Ungarische Maschinenfabrik weist in ihrer Bilanz 
für das Jahr 1914 einen Reingewinn von 13.835 K 
gegen 2372 K im Vorjahre.

Danek’sche Maschinenfabrik. Die Generalversamm
lung der Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Danek 
beschloss, aus dem Reingewinne per 2,052.529 
(— 344.43S) K, 18 K oder 9 pCt. Dividende gleich
1.188.000 K (gegen 24 K oder 12 pCt. im Vorjahre) 
zu verteilen. Für eventuelle Kriegäverluste wurden
400.000 K reserviert. Alle Werke sind, wie der Ge
schäftsbericht mitteilt, direkt oder indirekt mit Kriegs
lieferungen für die Dauer des Krieges versehen.

Perei Sl Schacherer A.-G. weist in ihrer Bilanz 1914 
bei einem Ak ienkapitale von 800.000 Kronen einen 
Reingewinn von 44.495 K aus, gegenüber 56.152 K 
im Jahre 1913.

Die Schlick-Nicholsonsche Maschinenfabrik A.-G.r
welche jetzt unter der Kontrolle der Pester Ungarischen 
Kommerzialbank steht, schliesst ihre Bilanz über das 
Jahr 1914 bei einem Aktienkapitale von 8 Millionen 
Kronen mit einem Reingewinn von 4986 K, gegenüber 
197.846 Kronen im Vorjahre. Es gelangt heuer keine 
Dividende zu Verteilung, vielmehr wird der Gewinn, 
auf neue Rechnung vorgetragen.

Galizische Erdölproduktion. Genaue Besichtigungen 
der Erdölfelder zeigen doch einen grösseren Schaden 
auf denselben, als ursprünglich angenommen, vör
Verlassen der Gruben kamen boshaftes Anzünden der 
Gruben und Reservoire vor, so dass in BorysLaw- 
Tustanowice zirka 200 Bohrtürme und zahlreiche 
Reservoire ausgebrannt sind und mehrere Schachte 
jetzt noch brennen. Es ist aber alles vorgekehrt, um 
auch diese zu löschen und eine neue Betriebsaufnahme 
in die W ege zu leiten. Es dürften in den Boryslawer 
Revieren noch immer 500.000 Tonnen Erdöl vorrätig 
sein und den Betrieb der intakten Raffinerien er^ 
möglichen, bis neue Produktion geschaffen werdtia 
kann.

(870| 52) BANYAZEHEKA10K
felszerelése tekinteté
ben legalaposabb tájé
kozást nyújt iigy a 
hangszerek minősége, 
mint mennyiségére vo
natkozólag a * Zenekari 
felszerelések táblázata“ 
cimü irodalmi munka, 
melyet a szerkesztője 
és kiadója: $UnAerg 
Anniit és Testveré cs. és 
kir. udvari hangszer
gyáros cég Budapest, 
VII., Rákóczi-ut 60. sz. 
érdeklődőknek ingyen 
és béimentve megküldi.
Ugyanott bányába* ti ég 
automobil jelző kürtőkről és 
jelző hangszerekről a külön
leges képes árjegyzék is 
megjelent, »melyet a cég 
szintén bérmentve bOldi.

Ha érdeklődik, -am 
vagy ha rendel, 
hivatkozzék „A Bányádra


