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Háború és osztalék.
A világháborúnak gazdasági nehézségeit többé- 

kevésbé megérzik bánya- és kohóvállalataink is.
A háborúval járó gazdasági megpróbáltatás nem 

éppen kedvező esztendő után jött, a hatása tehát 
vállalatainkra annál inkább érezhető.

A Balkán-háború és az annak nyomán kelt 
európai feszültség kemény két esztendőnek nehéz
ségeit zúdította bánya- és kohóiparunk üzleti életére.

Vannak vállalatok, amelyek a kezdet nehézségeivel 
küzködtek s alig várták, hogy a külpolitikai horizont 
kiderüljön, amikor egyszerre ebből a sötét látóhatár
ból előtört a népek legnagyobb összecsapása és az 
üzleti életnek eddig legnagyobh gazdasági háborúja.

A háborút megelőző bizonytalanság talán még 
sokkal nagyobb kárt okozott egyes vállalatunknak, 
mint a háború kétségtelen bizonyossága. A háború 
kitörése után legalább látjuk, hogy hanyadán vagyunk.

Meg tudjuk tenni a szükséges intézkedéseket. 
A háború előtti bizonytalanság' miatt nem tudtunk 
sem egyik, sem pedig másik irányban határozni.

Magára a vállalati részvénytőkére "is kevésbé 
veszedelmes a háború bizonyossága, mint a háborút 
megelőző bizonytalanság.

A háborút megelőző, majdnem két éven át ránk 
nehezedő gazdasági válságot hogy általában nagyobb 
megrázkódtatás nélkül kibírták, bánya- és kohó
vállalataink, annak legfőbb okát a helyes vezetésben 
és előrelátásban kell keresnünk.

Ennek a helyes politikának az eredménye volt 
az, hogy a gazdasági válság alatt igen kevés válla
latunk jutott szorult helyzetbe.

Alig akadt vállalat, amely ne tudott volna éppen 
olyan magas osztalékot biztosítani részvényeseinek, mint 
a megelőző, gazdaságilag kedvezőbb esztendőkben.

Megtette ezt igen sok vállalat anélkül, hogy 
tartaléktőkéihez kellett volna nyúlnia.

Már az év első felében voltak azonban egyes 
vállalatok, amelyek a bizonytalan helyzetre való tekin
tettel nem fizettek olyan osztalékot, mint amilyet a 
ténylegesen elért üzleti eredmény alapján fizethettek 
volna. Most, hogy a háborúban benne vagyunk, több 
vállalatunk követte ezt a politikát.

Ilyen módon egyes vállalatoknak jóval több tartalék
tőkét sikerült félretenniök, mint a kedvezőbb években.

A részvénytársaságnál az üzleti haszonnak hova- 
forditását a részvényesek szavazata dönti el. Ha tehát 
a részvényesek többsége nem veszi fel a felvehető 
hasznot osztalék gyanánt, hanem annak jelentékeny 
részét félreteszi a vállalat tartalékalapja számára, ez 
ellen senkinek semmi ellenvetése sem lehet.

Köztekintetből csak örülni lehet azon, hogy a 
részvényesek a maguk pillanatnyi érdekeit készséggel 
feláldozzák a vállalat tőkeerejének emelésére.

Mert közérdek az, hogy a háború gazdasági 
megpróbáltatásai alatt bánya- és kohóvállalataink 
minden nagyobb zavar nélkül tudják teljesíteni két
szeresen fontos közgazdasági működésűket. Csakis 
bölcs előrelátásnak nevezhetjük tehát azt, hogy válla
lataink vezetői jóelőre gondolkoznak, hogy a veze
tésük alatt levő vállalatok még kisebb nehézségbe 
se jussanak. Sokkal helyesebb politika a részvénye
sektől is, hogy a mai helyzetben kevesebb haszonnal 
is megelégszenek, hogy a vállalat üzletmenete, még 
ha oly kevéssé is, meg ne zavartassák.

A háború már idestova egy negyedéve tart.
Azt már tudjuk, hogy milyen károkat okozott 

eddig vállalatainknak a hadakozással járó megzavart 
üzemmenet.

Meddig fog tartani a háború és milyen áldoza
tokra lesz még ezután szükségünk, hogy üzemeink 
a béke idején a jövedelmezőség minden reményében 
kezdhessenek újra munkához, nem tudjuk egyelőre. 
Hanem feltétlen bizonyos, hogy vállalataink előrelátó 
politikája úgy a magán-, mint a közgazdaság szem
pontjából örvendetes dolog.

Azt ma megmondani, hogy a vállalatok egyiké
nek vagy másikának milyen tartalékra van szüksége, 
hogy a folyó kiadásokat még jövedelmei be nem 
folyása esetén is képes legyen fennakadás nélkül 
teljesíteni, semmiképpen sem lehet.

Ma lehet egyik-másik vállalat üzemmenete ked
vező és haszonnal kecsegtető, de ki mondhatja meg, 
hogy az úgy fog tartani, amig a békés és za
vartalan munka, fokozottabb termelés ideje elérkezik ?

Teljesen helyes az a felfogás is, hogy a háború 
dacára is merjünk élni.

A háború okozta gazdasági válság legyőzéséhez 
is bátorság kell.

De kell megtakarított tőkeerő és helyes gazda
sági politika is.

Ezenkívül kell rendületlen bizalom is a győze
lemhez. Ha pedig a részvényes kisebb osztalékkal is 
megelégszik, az annak a jele, hogy bizik vállalata 
jövőjében.

Ne keseregjünk tehát azon, hogy vállalataink 
elég kedvező kilátások és meglehetősen kedvező 
üzletév mellett is kevesebb osztalékot fizetnek.

A mai helyzet óvatosságra és előrelátásra int.
Úgy a köz-, mint a magánérdek azt követeli, 

hogy vállalataink, számolva minden eshetőséggel, 
olyan összegeket vigyenek át tartalékba, amilyen 
nagy összegeket csak nélkülözni tudnak.
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^  HAZAI HÍREK. #
Előfizetési felhívás.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetésük lejárt, hogy a már 
birtokukban levő befizetési lap felhasz
nálásával az esedékes összeget bekül
deni szíveskedjenek.

Kitüntetés. A hivatalos „Wiener Zeitung" jelenti, 
hogy őfelsége Skoda Károly lovagot, a Skoda-gyár 
részvénytársaság vezérigazgatóját, a haditechnika 
terén teljesített kitűnő szolgálatainak elismeréséül 
bárósággal tüntette ki.

Személyi hírek. Az északi harctéren súlyosan 
megsérült Erpf Ede dr. tart. hadnagy, m. kir. bánya
esküdt kartársunk sérüléséből felépülve, legközelebb 
ismét bevonul az oroszok ellen küzdő csapatához. 
Jelenleg mint üdülő, a budapesti tüzérség létszámá
ban a legénységi kiképzésnél tesz szolgálatot. — Biró 
Lóránt dr. m. kir. bányaesküdt folyó hó 3-án kato
nai szolgálatra jelentkezett s ez időtől mint önkén
tes közkatona, fegyverrel kezében szolgálja édes 
hazánkat s harcol szabadságunkért. — Tirscher Géza 
m. kir. bányakapitány, a pénzügymin. bányahatósági 
főosztályának vezetője, rendkívül súlyos betegségéből 
felgyógyulóban van. Jelenleg még szolgálatot nem 
teljesíthet. Akik sokat szenvedett bányakapitányünk 
jó szivét és páratlan szorgalmát közelebbről ismerik, 
mély részvéttel voltak s osztatlan örömmel kívánják 
mielőbbi teljes felépülését.

Hőseink. Fekete Lajos tartalékos honvédhadnagy, 
m. kir. kohómérnök kartársunknak erős kezéből a 
Kárpátok északi lejtőjén, amidőn a hazánkba betört 
orosz hordákat túl a határon üldözték, hullott ki győ
zelmes fegyvere s a Beszkídek alján, Galícia Tuchla 
nevű községében helyezték örök nyugalomra. A há
ború kitörése előtt Zalatnán, majd Budapesten teljesí
tette felettesi osztatlan elismerése és bizalmával ékesí
tett kötelességét, az orosz betörés ellen pedig az elsők 
között küzdött szabadságunkért és győzelmesen verte 
az ellenséget határainkon túl is, mig a halál fagyos 
k^ze életének virágában s telterejének teljében győ
zelmes harcok viharai közepeit a dicsőség mezején 
törte le erejét s ragadta ki kezéből a fegyvert. Halála 
megdicsőülés, mert szabadságunkért harcolva, ennek 
örök eszméjét hagyta nekünk örökségbe s vitézségé 
vei visszatartotta és megsemmisítette azt a könny
záport, mely az ellenség betörése és pusztításai nyo
mán kitörendő volt. — Prilisaner Miksa bányamérnök, 
losonci 25-ik gyalogezredben tartalékos hadapród, 
.szeptember hó 19-én a szerbiai harctéren hősi halált 
halt. Emléküket hálás kegyelettel őrizzük.

Kérelem bánya- és kohóüzemeink vezetőségeihez.
A harctéren elesett vagy megsebesült hős katonáin
kat, kartársainkat érdemük szerint megbecsülendő, 
tisztelettel kérjük a bányász- és kohász-nagyközön 
séget, elsősorban pedig az üzemvezetőket, hogy 
mindazon bányászkohómunkások, altisztek és mér
nökök neveit, akiknek megsebesüléséről vagy hősi 
haláláról biztos tudomásuk van, közlés végett jelent
sék be. Legyen azoknak neve megörökítve, akik 
vérük hullatásával biztosítják jövő boldogulásunkat 
és eredményes munkánkat.

Sikeres feltárás. Környei levelezőnk értesít, hogy 
a „Hungária kőszénbánvák r.-t. Kör<»yett cégű bánya 
vállalat üzeme, a vitormis földek nevű dülőrészb«jn 
környei földbirtokosok földje ala*t elterülő s vájást 
érdemlő barnaszenet tárt föl oly mérvben, hogy annak 
adományoztatását legközelebb kérelmezni fogja.

A Gróf Csáky László prakfalvi vas- és acélárugyár r.-t.
1914 junius 30-án lezárt mérlegében 49.296 K tiszta 
nyereséget mutat ki, az előző évi 7683 K-val szemben. 
Az igazgatóság az októbor 31-re összehívott közgyűlés
nek azt fogja ajánlani, hogy részvényenként 5 K =  2 V2% 
osztalékot fizessenek,-mig eddig a társaság osztalékot 
nem fizetett. A 625.000 K alaptőkével biró vállalat 
bányáit és egyéb ingatlanait 1,337.950 K-ra (1912— 
1913-bán 1,303'.634 K-ra), gépeit és berendezését 
462.991 (348.953) K-ra, szerszámait 59.516 (56.728) K-ra 
és uj beruházásait 61.844 (43.536) K-ra értókeli, ami
vel szemben az értékcsökkenési tartalék 918.174 
(812 266) K.

Állami szénbányák és állami üzemek. Az állami szén
bányák fejlesztése következtében azok termelőképes
sége évről-évre emelkedik s ennek folytán mind több 
és több szenet kép1 sek a piacra }iozni. Ezáltal az 
állami szénbányászat létesítése alkalmával kitűzött cél, 
hogy az »állami üzemeknek szénnel való ellátása a 
magánvállalkozástól függetlenittessék és egyszersmind 
a szénárak megfelelően szabályoztassanak, mindinkább 
megközelittetik. Hogy az állami szénbányák eme fel
adatuknak teljes mértékben megfelelhessenek és az 
egyes állami üzemek, hatóságok és hivatalok hazai 
származású szénre kiirt árlejtésein résztvehessenek, a 
pénzügyminiszter felszólította az összes kincstári 
erdészeti igazgatási hivatalokat, hogy hazai szén be
szerzésére irányuló ár-lejtési hirdetményeiket az állami 
szénbái^ák központi igazgatóságának minden egye3 
esetben k ildjék át, mire az állami szénbányák köz
ponti igazgatósága a hirdetmény alapján a megfelelő 
ajánlat beadása iránt intézkedni fog.

Szénszállítás a fővárosba. F. hó 4-én jelent meg a 
statisztikai hivatal összefoglaló jelentése a januártól 
kezdve mostanig eszközölt szénszállításról. A jelentés 
az idei adatot a tavalyival hasonlítja össze s azt álla- 
pitja meg, hegy az idén lényegesen több szenot szál
lítottak a fővárosba, mint tavaly. Ez az adat azért 
érdekes, mert ugv látszik, hogy a szén ára a hozatal
tól függetlenül alakult. Itt említjük meg, hogy a ma-

í  5 Z 1 U R T T Y U K R T  É 5  Í D É R L E S E K E T  |

I  gyárt mint különlegességet és legnagyobb raktárt tart épület- és I
|  öiaphragma-sziuattyukban e  es Árjegyzék ingyen és bérmentue ■

I  B a r u e n s u / e r k e  U U i e n ,  1 1 . ,  H a n ö e l s q u a i  1 3 0  I
____________________________________________ ( m 38)_____________________________________________jB



1914 november 8. (45. szám:) A B Á N Y A 3

gyár királyi államvasutak igazgatóságától vett értesü
lés szerint a múlt hét folyamán az összes budapesti 
állomásokra vasúton és vizen, az önkezelés céljára 
szolgáló küldeményeken kivül 34.450 mm. porosz és 
145.770 mm. hazai szén érkezeit Budapestre. A cs. 
kir. szab. kassa-oderbergí vasút közli, hogy miután 
Oderhenr állomáson a forgalmi torlódás megszűnt, a 
szénküldeményeket ezen állomáson november 2  ától 
kezdve ismét akadálytalanul átveszik és továbbítják.

Állami kedvezmények. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter a pénzügyminiszter hozzájárulásával a Lang
felder V. budapesti cég ipartelepének faipari gépeket 
előállitó üzemága részére engedélyezett állami kedvez
ményeket azonos feltételek mellett és azonos lejárati 
időpontig a cég jogutódára, a Langfelder V. pépgyár 
részvénytársaság budapesti cégre átruházta, valamint 
a Győri olajgyár Meller Ignác és Társai részvénytár
saság győri bejegyzett cég ipartelepének lenolajat és 
ennek mel ékterméneit előállitó üzemága részére az
1913. évi december hó 31-éig terjedő időre engedé
lyeztettek, a légi gyártelep leégése folytán azonban 
az 1911. évi október hó 10 tői szüneteltek, az üzem- 
szünetelés idejével, vagyis egy évvel és 81 nöppal 
meghosszabbította.

A német nagy gazdasági érdekképviseletek a magyar 
gyáriparhoz. A Magyar Gyáriparosom Országos Szövet
sége elnökének, Chorin Ferencnek javaslatára meleg
hangú átiratban üdvözölte a német közgazdaságnak a 
Szövetséggel rokon gazdasági érdekképviseleteit abból 
az alkalomból, hogy a két államnak hadseregei az 
északi harctéren vállvetve döntő küzdelembe indultak. 
A Szövetség üdvözletére eddig az £sszPs érdekkép
viseleteket magában foglaló „Kriegsausschuss der 
Deutschen Industrie“ és a „Handelsvertragsverein“ 
válaszoltak. Az a szoros egymáshoz tartozás — mondja 
a Handelsvertragsvorein — bizonnyal a legfőbb bizto
sítéka annak, hogy a mi áldozataink nem maradnak 
meddők és hogy e két ország, amely most igaz ba
rátságban és hűséges fegy vérszövetség ben ily ered
ménnyel ellentáll az ellenséges túlerőnek, a béke 
idejében is ugy gazdaságilag, mint politikailag még 
szorosabban fogja sorsát egymáshoz kapcsolni. Ez 
nekünk különös megelégedésünkre szolgál, amikor az 
önök átiratában kifejezve látjuk, hogy az öhök hazájá
ban is milyen tudatosan és tervszerűen dolgoznak 
azon, hogy a velünk való közösséget jó és rossz 
napokban a jelenben és a jövőre - megszilárdítsuk 
Abban a bizalomteljes reményben köszöntjü* önöket, 
hogy már nem messzi időben egy kedvező békekötés 
megengedi nekünk, hogy áldásteljes gazdasági kultur-

munkára fogjunk kezet egymással. A „Kriegsausschuss 
der Deutschen Industrie14 levele nem kevésbé meleg 
hangon üdvözli a magyar gyáripart.

Szállítás. A griesheimi polgármesteri hivatal 13.000 
folyóméter 25—50 centiméter átmérőjű és 4000 folyó
méter 1 0 — 2 0  centiméter átmérő.ü kőanyagé ő szán tá 
sára hi/det pályázatot. A szállítási feltételek 3 már
káért megszerezhetők. Az ajánlatok legkésőbb novem
ber 16 áig nyújthatók be.

Gyáráthelyezés. Fairbanks mérleg- és gépgyár r. t. 
gyárát áthelyezte I., Fehérvári ut ÍOO. sz. alá, egy 
tetemesen nagyobb helyiségbe, melyet uj, modern 
gépekkel rendeztek be.

Csak magyar munkakönyv érvényes. Az utóbbi idő
ben többször megtörtént, hogy a munkaadók külföldi 
vagy megtelt magyar munkakönyvvel segédet fogadtak 
föl és dolgoztatták, sőt a megtelt munkakönyvbe tol
dalékot ragasztottak s igy jelentették be a segédet az 
iparha1 óságnál. Minthogy azonban a külföldi s ezek 
között az osztrák munkakönyvek is, Magyarországon 
nem érvényesek, báró Harkányi János kereskedelem
ügyi miniszter rendeletben értesítette az összes ipari 
érdekeltséget, hogy a külföldi vagy megtelt munka
könyvvel alkalmazott segédet ugy kell tekinteni, mint 
akit munkakönyv nélkül fogadtak fel, vagyis a munka
adó, aki segédet igy alkalmaz, ipari kihágást követ el. 
Külföldi munkakönyvvel segédet egyáltalában nem 
szabad alkalmazni, megtelt munkakönyv esetében pe
dig utas tani kell a segédet, hogy folytatólagos munka- 
könw et váltson s csak annak átadása után szabad őt 
foglalkoztatni.

A nyersolajszükségletek biztosítása. A legközelebbi 
napodban Bécsben tanácskozásra gyűlnek össze az 
osztrák és magyar petróleumfinomitók, hogy meg
beszéljék, miltyen módon biztosítsák a szükséges nyers
olajat a finomítók részére. A terv az, hogy a román 
nyersolajbehozatalt megkönnyítsék és lehetőleg m érsé
keljék a nyersolajra kivetett vámot. De talán erre nem 
is lesz már szükség, mert a biztató jelekből Ítélve, a 
galicai nyersolajforrások termékei rövid időn belül újra 
rendelkezésre fognak állani a finomitógyáraknak.

Szakülés. A Magyarhoni földtani társulat november 
4-én szakülést tartott a m. kir. Földtani intézet előadó
termében, melyen előadást tarto ttak : Kormos Tiva
dar d r . : „Pleisztocén korú teknősök Dunaalmásról“ ; 
Vigh Gyu’a d r . : „Földtani megfigyelések az észak
nyugati Kárpátokban“ ; Wachner Henrik : „A fogaras- 
persányi hegység kapcsolódása“ cimen.

Közlemény. A magyar királyi államvasutak igaz
gatóságától nyert értesülés szerint a „Kombinált vasúti 
és hajózási forgalom Fiúmén á t“ 1910. évi junius hó
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1-étől érvényes díjszabási füzetének 1914. évi szep
tember hó 1-ével való uj kiadása folyó évi december 
hó 1-ére halasztatott. Ezen időponttól kezdve a már 
kihirdetett változások mellett a tengeri fürdőket fel
kereső közönség kényeimére a már eddig is kiadásra 
került közvetlen jngye^en kivüt Budapest és Zagreb 
MÁV. állomásokról Arbe, Brioni, Cirkvenica, Lus- 
sinpiccolo és Ravenna hajóállomásokra is közvetlen 
jegyek, továbbá azonkívül Äncona. Ravenna és Venezia 
hajóállomásokkal való forgalomban 60 napig érvényes 
mérsékelt áru menettérti jegyek kerülnek kiadásra.

Felhívjuk egyúttal az utazó közönség figyelmét 
arra is, hogy a magyar királyi államvasutak összes 
állomásairól — kivéve a Budapest-nyu^oti p. u.-on át 
irányuló forgalmat — fentebb felsoro t hajóállomásokra 
és viszont az úti podgyász közvetlenül szállítható.

Sabác bevétele. Ferenc József azt üzente. Fel fel vitézek 
a csatára. Tábori mise. Rákóczi induló. Zenés őrség felvál
tása vezényszavakkal. Gotterhalte. W acht am Rhein. Heil 
dir im Siegeskranz. Prinz Eugen-Marsch. Radetzki induló. 
Katonai temetés. Ferenc József-induló. Magyar Himnusz. 
Szózat. Katonanóták egyvelege. A hires 44-es hősök rukko- 
lása. Ferenc József felment a hegytetőre Kossuth Lajos 
azt üzente . A honvéd várta felváltása Zimonyban. A 
sedáni ütközet vezényszavakkal. Honvédek csatája magyar 
vezényszavakkal. Fenti felvételek megjelentek kétoldalú 
hanglemezeken, melyek darabja 2 korona 50 fillér és meg
rendelhetők Sternberg Ármin és Testvére cs. és kir. udvari 
hangszergyárában Budapest, VII., Rákóci-ut 50. számu 
zenepalotájában. Vidékre csomagolás díjmentes. Rendelés 
összege előzetesen küldendő.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Die Petroleum Einfuhr nach Deutschland im ersten 
Halbjahr 1914. Die Petroleumeinfuhr von Petroleum und 
seinen Produkten nach Deutschland stellt sich ver
gleichsweise für die ersten sechs Monate 1914 und 
1913 folgendermassen:

6 Monate 1914 6 Monate 1913 
T o n n e n

Raffiniertes Petroleum 350.109 363.622
Rohöl 317 617
Robbenzin 81.741 74 335
Schweres Benzin 41.955 39.712
Schmieröle 122.897 118.003
Leichte Mineralöle 4.453 4.571
Rückstände 6.123 5 854

Die Einfuhr von Leuchtöl und Rohöl hat dem
nach abgenommen, die von Benzin und Schmieröl 
zugenommen.

Die Einfuhr von Leuchtöl verteilt sich folgender
massen auf die Ursprungsländer:

6 Monate 1914 6 Monate 1913 
T o n n e n

Vereinigten Staaten 269.625 271.697
Oesterreich-Ungarn 56.427 67.853
Rumänien 18.468 193.430
Russland 5.502 10.536

Nach obigen Ziffern ist also nur die Einfuhr aus 
Rumänien gegen das Vorjahr gewachsen, im übrigen 
ist' der Rückgang allgemein.

Die Benzin-Einfuhr verteilt sich folgendermassen 
auf die Ursprungsländer:

6 Monate 1914 6 Monate 1913 
T o n n e n

Rumänien 39.536 24.107
Ru sland . . . 14.919 12.871
Holändisch-Indien Í3.005 9.554
Vereinigte Staaten 11.755 28.585
Oesterreich-Ungarn 2.416 4 086

Hieraus ist bemerkenswert, dass Rumänien an die 
erste Stelle getreten ist.

Schmieröl gin^ in folgendem Verhältnis aus den 
einzelnen Ursprungsländern zu :

6 Monate 1914 6 Monate 1913 
T o n n e n

Vereinigte Staaten 49.744 49.411
Russland . . 43 698 43.376
Oesterreich Ungarn 19.489 18.124
Rumänien 8.774 5.115

Die Schmieröl-Einfuhr hat sich gegen das Vor
jahr kaum verändert.

Die Ungarische Kupferwalzwerke A.-G. vorm. Gustav 
Chaudoir & Co. weist in ihrer am 30. Juni 1914 abge
schlossenen feilanz bei einem Übertrag von 6012 K 
(9746 K im Vorjahre) einen Bruttogewinn von 564.065 
K (694 457 K) aus. Abschreibungen betrjgen 258.164 
K (283 987 K), so dass sich ein Reingewinn von 
305.901 K gegenüber 410.470 K im Vorjahre ergibt. 
Das Aktienkapital beträgt 3,000.000 K.

Die Sabaria Eisenwarenfabrik A.-G. in Szombathely 
in Liquidation, hat infolge ihrer am 6. September 1914 
anlässlich einer ausserordentlichen Generalversamm
lung ausgesprochenen Liquidation beschlossen, die 
Prokura: der folgenden Herren zu streichen: Josef 
Thonet, Karl Prybila, Samuel Rosenberg, Anton Kimla, 
Baron Otto Stenkhir, Felix Abel. Die Herren Josef 
Thonet, Karl Prybila, Samuel Rosenberg, Dr. Ludwig 
Schnürer und Kail Maly wurden in ihrer Eigenschaft 
als Liquidatoren bestätigt und den letzteren zwei 
Herren die Prokura erteilt.
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