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Robbantószerek raktározása.
A hadviselés a maga különleges viszonyaival 

mindenre ránehezedik.
Mindenre rákényszeríti a maga ellentmondást 

nem ismerő rendjét.
így van ez rendjén, mert ma fontossága minden

nek csak a hadvjselés sikere érdekében van.
Ezen a helyen mi a háború kitörése óta méltat

tuk azokat a kivételes intézkedéseket, amelyeket bá
nyászatunk és kohászatunk érdekében meg kel
lett tennünk.

Dicséretére legyen mondva a mi hatóságunknak 
és üzemeink vezetőinek, bánya- és kohóüzemeinknél 
minden szükséges intézkedés fdejébea megtörtént.

A kivételes viszonyoknak megfelelő üzemrend 
vezetőinek előrelátása és igyekezete következtében 
mindenütt életbelépett, ugy, hogy nagyobb zavar a 
termelésben sehol sem keletkezett.

Ezt bizonyítja az is, hogy egyes szénbányáink
nál, még a rendkívül nehéz munkásviszonyok dacára 
is, emelkedett a termelés.

Igaz, hogy ez csak néhány üzemnél volt lehet
séges, de még ez a néhány eset is bizonyítja szén
bányáink helyes és lelkiismeretes vezetését, amely 
lehetőleg azt eredményezi, hogy a fenyegető szén
szükség a legkisebb mérvet fogja ölteni.

Ezen a helyen most a hadiállapot követelte 
egyik rendkívüli intézkedésről kell szótanunk.

A háborúval járó előre nem látható eshetőségek 
szükségessé és megokolttá tették azt, hogy a bá
nyáknál, különösen a szénbányáknál készenlétben 
levő robbantóanyagok elraktározására nagyobb és 
különösebb gond fordittassék, mint békeidőben.

A robbantóanyagok raktározásának szigorúbb 
ellenőrzését megokolja elsősorban az, hogy a háború 
olyan óriási mennyiségű robbantóanyagot fogyaszt 
és a gyártott mennyiséget, amely polgári használatra 
szükséges, a leggondosabban meg kell óvni esetle
ges elromlástól.

A robbantóanyagok közül, tudjuk, a dinamit ki 
van téve különösen a téli évszakban a megfagyás 
veszélyének. A fagyott dinamit legnagyobb része el
veszett az üzemre.

Békeidőben a robbantóanyag megsemmisülése 
csak tulajdonosát érinti érzékenyebben. A közérdek 
azonban ezzel nem szenved, mert a robbantószert 
készítő gyárak minden nagyobb megerőltetés nélkül 
el tudják látni a fogyasztást.

Háborús időben azonban minden kilogramm 
robbantóanyagra szükség van.

Különösen a mai modern háború emészt fel 
rengeteg mennyiségű robbantóanyagot.

Ha tehát a polgári fogyasztás nem takarékos
kodik a robbantószerekkel, ugy megeshet, hogy be
áll a robbantóanyagok hiánya.

Aki a modern szénbányászatot ismeri, az tudja, 
hogy elegendő repesztőanyag nélkül, különösen a 
mostani rendkívüli viszonyok között, nagyon alá- 
hanyatlana széntermelésünk.

De különös gondot kell fordítani a repesztő- 
szerek megőrzésére azért is, hogy azok hozzáférhető
ségét a lehetőség szerint megnehezítsük.

A harc mezeje különböző országrészekre terjed
het ki, a mérkőzés szintere eljuthat a különböző 
bányavidékekre is.

Azért különösen fontos, hogy a bányáknál ké
szenlétben levő robbantóanyag minden eshetőségre 
biztos és kellően védett raktárakban őriztessék.

Bizonyosan ezekből a szempontokból származott 
az a felső rendelet is, amely a szénbányászatnál ké
szenlétben levő robbantóanyagok elraktározásáról szól.

Ez a rendelet meghagyja, hogy a bányaüzemek
nél levő repesztőanyagokat lehetőleg a bányában 
levő, földalatti raktárakban helyezzék el.

Amint tudjuk, a bányarendészeti szabályok meg
határozzák, hogy különösen a robbanó szénpor és 
bányagáz veszélyének kitett szénbányákban csak bi
zonyos mennyiségű robbantóanyagot szabad a bányá
ban levő raktárakban tartani.

Most ez a felsőbb rendelkezés felfüggeszti a 
háború idejére ezt a rendet.

Amint tudjuk, ezt a rendeletet egyes bányáknál 
minden különösebb nehézség nélkül végre lehet 
hajtani.

Vannak azonban szénbányák, amelyeknél a bá
nyába helyezni a robbantószerraktárt minden igyeke
zet mellett sem lehet és nem is tanácsos.

Vannak olyan szénbányák, amelyekben olyan 
magas állandóan a hőmérsék, hogy azokban nagyobb 
mennyiségű robbantóanyagot tartani huzamosabb ideig 
nem lehet anélkül, hogy a repesztőanyagnak robbanó 
természetét ne tennénk ki káros változásoknak.

Vannak szénporos és gyakori gázfelgyülemlések
nek kitett szénbányák, amelyekben nagyobb menyi- 
ségü robbantószert raktározni egyenesen veszedelmes.

Mi azt hisszük tehát, hogy a robbantóanyagnak 
bányában való elraktározását csakis ott kell szorítania 
a hatóságnak és üzemvezetőségnek, ahol megfelelő, 
nehezen hozzáférhető, külszíni, földalatti raktár 
nincsen.

Ahol megfelelő külszíni, földbevájt raktár van s 
az megőrizhető, ott a robbantóanyag megóvható anél
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kül, hogy azt a bányába vinnénk le, különösen ha a 
levitellel a robbantóanyagot és a bányát is veszélynek 
tesszük ki.

Ha pedig az ellenség elől kellene a robbantó
szert megmenteni, akkor is kár a bányába vinni, ahol 
úgyis felkutatható.

Ilyenkor legjobb a robbantóanyagot idejében el- 
szállittatni biztosabb vidékre.

A bányában épített raktárakkal nem érjük el 
a kívánt célt. Ahol azt nem lehet egykönnyen és 
veszély nélkül megcsinálni, ne erőszakoljuk, mert 
nincs célja.

HAZAIJ3IREK . ^

Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetésük lejárt, hogy azt meg
hosszabbítani szíveskedjenek, nehogy a 
lap további szétküldésében fennakadás 
történjen.

Házasság. Aknaplatinai György Albert magán
bányamérnök és neje Radig Sarolta bájos és kedves 
leánya: György Giziké és Herczeg József dr. okleve- 
veles bányamérnök, az Urikány-zsilvölgyi magyar 
kőszénbányavállalat üzemi bányamérnöke, folyó hó 
21-én délelőtt 10 órakor esküdtek egymásnak örök 
hűséget a budapest-tabáni róm. kath. templomban. 
A diszes esküvőn bányászatunk sok kiválósága vett 
részt. Esküvő után az uj párt és örömszülőiket szám
talan ismerősei, jóbarátai és kiterjedt rokonsága 
részint személyesen, részint táviratban valósággal el
halmozták jókívánságaikkal.

Adományozási bányajárás. Az Egeresein Icőszénbánya 
részv. társ. központi bányaigazgatósága által Heves 
vármegye pétervásári járásának Szucs, Bekölee és 
Egercsehi községe határában a Beniczky György és 
nője Csiky Antónia egercsehi lakosok tulajdonát ké
pező földbirtokon, a Lipót és Ödön lejtősaknai bánya- 
mivelések utján eszközölt sikeres feltárások alapján 
Lipót, Etel, Viktor, Ödön, Márkus, Zoltán és Károly 
védnevek alatt fölkért s összesen 28 kettős bánya
mértékből álló hét bányatelek adományozási bánya
járását a budapesti m. kir. bányakapitányság az 1913. 
évi 3483—3489. számu hirdetményeivel folyó évi no
vember hó 4-ik eapjának délelőtt 9 órájára a helyszí
nére tűzte ki azzal, hogy a bányajáráson minden érde
kelt fél részlvehet s a találkozási hely az „Egercsehi 
kőszénbánya részvénytársaság“ egercsehi bányaigazga
tósági irodája leend.

A magyar bányahatóságiak adománya. Lapunk 
előző számaiban megemlékeztünk róla, hogy a magyar 
bányászatnak mostohagyermekei: a bányahatósági

tisztviselők, kicsi kenyerüknek egyrészét, fizetésük 
2%-át nemes önmegtagadással felajánlották a háború 
egész tartamára egyrészt a Magyar vöröskereszt egy
let, másrészt a Hadbavonultak orsz. segélyzö-bizott
sága céljaira. A világháború okozta nyomor enyhíté
sét célzó magasztos társadalmi akcióban tehát a 
bányahatóságiak derekasan kiveszik részüket. Föl
emelő hatást gyakorol ez az egész magyar bányá
szati karra, amidőn tudjuk, hogy e legmagasabb 
képesítésű tisztviselők több tagja a háború alatt már 
eddig is vérzett édes hazánkért.

Folyó évi szeptember és október havára a kö
vetkező adományokat juttatták a bányahatóságiak 
fenti célra a Pesti Hírlap kiadóhivatalához:

1. Budapesti bányakapitányság
2. Zalatnai bányakapitányság
3. Miskolci bányabiztosság. 

Oravicai bányakapitányság 
Zágrábi bányakapitányság 
Pécsi bányabiztosság . 
Rozsnyói bányabiztosság 
Abrud bányai bányabiztosság 
Petrozsényi bányabiztosság. 
Gölnicbányai bányabiztosság

11. Weisz Lajos iglói bányakapit.

4.
5.
6 .

7.
8. 
9.

10.

93 K — f 
67 K 52 f 
51 K 96 f 
47 K 72 f 
46 K 50 f
27 K 78 f 
16 K 58 f
28 K 47 f 
22 K 68 f 
18 K 66 f
4 K 50 f

Együtt 425 K 67 f.
Cégjegyzési hirek. Várpalotai Ipartelepek r.-t. Az 

alapszabályok 8. §-ának az 1914 junius 26-án megtar
tott rondkivüli közgyűlésen elhatározott, az eddigi be
jegyzéseket érintő az a módositás, hogy a társaság 
alaptőkéje 1,650.000 korona, amely 5500 darab egyen
kint 300 korona névértékű teljesen befizetett részvényre 
oszlik; úgy az alapszabályok 43. § ának az eddigi 
bejegyzésekkel nem érintő módosítása bejegyeztetett.
— Hazai Automobil r.-t., főtelep Budapest, legutóbbi 
közgyűlés által elhatározott alapszabálymódositások 
bejegyeztettek. — Magyar Oxygén értékesítő szövetkezet, 
főtelep Budapest. AItmann István dr. és Barabás Oszkár 
dr. igazgatóságé tagoknak ebbeli minőségük és cég
jegyzési jogosultságuk" valamint Fenyves Leó és Fried- 
mann Ödön igazgatósági tagok ebbeli minőségüknek 
és cégjegyzési jogosultságuk megszűnése bejegyez
tetett. — Hazai Kőolajipar r.-t. Fellner Frigyes dr. 
igazgatósági tagnak ebbeli minősége és cégjegyzési 
jogosultsága, továbbá az 1914. évi március hó 22. nap
ján tartott rendes közgyűlés által elhatározott alap
szabály módosítások bejegyeztettek.

A téglakartel közgyűlése. A Magyar Tégla- Mész- és' 
Agyagárugyárosok Országos Egyesülete e hó 18-án 
tartotta közgyűlését Lőwy Sátnuel elnöklete alatt. Egy
hangúlag elhatározták, hogy az egyesület vagyonából 
kihasítanak 6000 koronát az egyesületi tagok bevonult 
alkalmazottainak családja támogatására, ezenkívül a 
Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Magyar Építő
mesterek Országos Szövetsége hadikórházainak 300— 
300 koronát szavaztak meg.

A német Solvay-müvek állami felügyelet alatt. A Német 
Solvay-miivek r.-t. bernburgi gyárát állami felügyelet 
alá helyezték. Bár a vállalat cégében németnek nevezi 
magát, az igazgatóság tagjai belgák és kettő közülük 
a biüsszeli dúsgazdag Solvay család tagja. A felügyelő- 
bizottság tagjai közül Querton és Kulin brüsszeli ügy-

l
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gyárt mint különlegességet és legnagyobb raktárt tart épület- és 
öiaphragma-sziuattyukban e  ei árjegyzék ingyen és bérmentue
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védek a harctéren küzdenek Németország ellen. A vál
lalat alaptőkéje 40 millió márka. A társaság ezenkívül 
kibocsátott 1 0  millió márka elsőbbségi kötvényt is, 
melyet a német piacon helyeztek el. — Nálunk is van 
egy Magyar Solvay-müvek nevű tízmilliós ipari vál
lalat, melynek Marosujvárott és Tordán van a telepe, 
de ennek az igazgatóságában kizárólag magyar emberek 
ülnek. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság névsorá
ból nem is lehet következtetni, hogy valami kapcsolat 
lenne a Magyar Solvay-művek ós a hasonló nevű 
német-belga vállalat közt.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. ^
IN DU STRIE UND V OLKSW IRTSCH A FT.

Internationale Petroleumindustrie. Die Regierung 
von Salvador hat durch Regierungsdekret vom 18. Juni 
1914 an einen österreichischen Staatsangehörigen na
mens Alfred Leo Schlesinger eine Konzession zur 
Ausbeutung aller Lager von Erdöl, Kohle, Asphalt, 
Petroleum, Gas und anderen Mineralien in der gesam
ten Republik erteilt. Die Konzession ist derart erteilt, 
dass ein Jah r zur Aufsuchung der Mineralien freige
geben wird und die während dieser Zeit als mineral- 

‘haltig nachgewiesenen Terrains auf 30 Jahre konzes
sioniert werden. Die Regierung erhält 25 Prozent^der 
Produkte und nach 30 Jahren fallen die Werke dem 
Staate anheim. — Nach Berichten des Generalkonsuls 
Georg H. Scidmore in Yokohama (Japan) soll die 
Ergiebigkeit der Oolfelder der Nippon Oil Co. im 01- 
kita Kenfelde so bedeutend sein, dass die Gesellschaft 
nicht nur den Vertrag der Bahnen mit der Standard
Oil Co. übernehmen konnte, sondern bereits an den 
Export denkt. — Die mexikanisch© Pfftroleumindustrie 
hat auch im laufenden Jahre, trotz Hemmnisse durch 
die Kriegswirren, an Ausdehnung zugenommen. Die 
Förderung betrug in den letzten Jahren in B arre ls: 
1904 200.000,1905 300.000,1906 500.000, 1907 1,000.000, 
1903 3,481.410, 1909 2,765.742, 1910 4,099.632, 1911 
13,655.488, 1912 16,844.065 und 1913 24,174.929, 
während man die Pxoduktion pro 1914 schon auf
3 0 -4 0  Millionen Barrels annimmt. Der Export betrug 
im Jahre 1913 3,991.178 Barrels. — Der amerikanische 
Mineralölexport betrug für das am 31. Juni endende 
Fiscaljahr 2,269.218.273 (gegen 1.947,746.303 1912/13) 
Gallonen im W'erte von 15,087.985 (gegen 13,451.310) 
Dollar. Der Leuchtölexport betrug hingegen 1,155,809.430 
(gegen 1.046,954.019) Gallonen im Werte von 74,374.091 
(gegen 66,039.790) Dollar. Durch- den Krieg rechnet ... 
man den Rückgang an Export auf zirka 10 M illionen^. 
Dollars monatlich. Das Rohöl häuft sich riesig an u n d j |  
stieg in einem Monat um 4 7 2  Millionen Barrels. Sk

Die Ergebnisse
gestalteten sich im 
Vorjahre, wie fo lg t:

Steinkohlen
Eisenerz .
Schwefelkies
Manganerz
Kupfererz
Bleierz
Zinnerz
Zinkerz
Wolfram erz

der britischen Bergwerksindustrie
Jahre 1913, verglichen mit dom

1913 1912
Tonnen 

292,029.361 264,582.989
16,253.285 

11.610 
5.479 
2.776 

24.671 
8.489 

17.571 
185

14,011.037
10.690
4.237
1.964

25.816
8.297

17.987
196

Die Steinkohlenförderung ist sonach gegen 1912 
um rund 27.05. Millionen Tonnen oder 10.4<Vo gestiegen.

A világ gyémánttermelése. Az egyik legnagyobb 
amerikai gyémántkereskedő cég a világ jelenlegi gyó- 
mánttermelését évi nyolcmillió karátra teszi, amelyet 
negyedmilliárd koronára értékel. A gyémántlermelés 
túlnyomó többsége Brit-Délafrikára esik, amelynek 
termelése tavaly 5,887.000 karát volt. Második helyen 
Német-Délnyugatafrika áll 1,010.006 karát termeléssel. 
Brazília, mely a délafrikai gyémántmezők felfedezése 
előtt a világ gyémánttermelésének az élén állott, a 
harmadik helyre szorult évi 1 0 0 .0 0 0  karát termelésé
vel. A többi ország gyémánttermése kerek egymillió 
karátot tesz ki. A német hivatalos kimutatás szerint 
Német-Délnyugatafrikában 1910-ben 34,643.000 korona 
értékű nyers gyémántot hoztak napvilágra, ez a szám 
1911-ben 27,640.000 koronára esett, de 1912-ben ismét
36,497.000 koronára szökkent.

A nyers gyémánt köszörülésével és forgalomba- 
hozatalával igen sok ember foglalkozik és keres hihe
tetlen összegeket. Az említett amerikai gyémántkeres
kedő cég szerint a feldolgozott gyémánt elhelyezésének 
legkiválóbb piaca az északamerikai Egyesült-Államok, 
amelynek milliárdosai évente kerek negyedmilliárd 
korona értékű gyémántékszerrel kedveskednek felesé
güknek, leányaiknak, hozzátartozóiknak. Mivel ez az 
összeg megegyezik a világ egész gyémánttermelésé
nek értékével és mivel korántsem tehető fel, hogy ez 
az egész termelés Északamerikába vándorol, elképzel
hető, hogy nagy haszon jut a gyémántkereskedőkuek 
és az ékszereseknek.
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2472—1914. szám. Sz. b. ig.

Versenytárgyalási hirdetés.
Alulirt központi igazgatóság a m. kir. állami kőszénbányahivatalok 1915. évi üzemi anyagszükség

létének szállítására ezennel nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A megközelítő évi szükséglet a következő:

A) Vasanyagok.
I. A petrozsényi m. kir. köszénbányahivatalnál:

(Bérmentve Petrozsény vasúti állomásra szállítva.)

4.000 kg.
3.000 

20.000 „
Acél sin heveder 7, 8, 9’3, 12 kg-os . 
Acél sin heveder csavar 7 ,8 ,9'3, 12 kg-os 
Sinszeg 7, 8, 9 3, 12 kg-os . .
Horganyozott vaslemez 2 m X 1 m X 1 

m/m, 1 m X 1 m X 2 m/m, 2 m X 1 
m X 2 m/m, 2 m X l mX0'5m/m, 
0'5 m X 0 5 m X 1 m/m, 2 m X 1 -6 
X 1 m/m

Angol ó n ...............................
Rétegfém 6‘42 % ón, 11'58% antimon, 

1-3% réz és 80 70% ólomtarta
lommal . . . . . . .  

Gömbvas 1/2, 3/4, 5/8, 7/8, 1, 1/4 . 
Laposvas és ráfvas 5, 6,10,40/10,50/10, 

5/40, 5/50, 10/60, 10/70, 15/50, 
15/60,15/70,5/80,5/70, 26/10 m/m 

Abroncsvas 50/2 5, 35/2, 50/2 m/m 
Váltólemez hengerelve 1000X720X15 

m/m, 1000X800X15 m/m, 1000X 
1000X15 m/m

Fedél pép szeg ..........................
Vassodrony, lágyított 1, 2, 3, 4, 5 m/m 
Sodronyszeg 28/80,31/80,42/100,60/160, 

50/150 m/m .
Patkószeg 4. sz., 5. sz.
H. sarok 6., 8 sz......................................
Kazán szegecs-13/35,14/50,13/30, 16/55, 

13/50, 14/60, 14/35 m/m 
Lemez szegecs 6., 7. sz.
Lakat P/s, 2, 21/*
Fejsze 150 dgk-os . . .
Horganyzott vizes veder 300 m/m felső 

átm, 210 m/m alsó átm. és 300 
m/m mély 

Fürészreszelő ^  6"
Szénlapát, kovácsolt .
Széncsákány, kéthegyü

II. Komlói m. kir. köszénbányahivatalnál:
(Bórmentve Komló vasúti állomásra szállítva.)

12.000
300

1.000 n
23.000 n

9.400
1.800

120 drb
300
700

10.000 n
150 C S .

50

4.000 kg.
150 C S .

250 drb
600

60 n
1 000

500
500

Fürészreszelő 100 m/m 50 drb
125 100 „
150 „ 100

Fafuró 6 —30 m/m átm. . 100
Kapa, győri alak, 112 deka 200
Ásó, „ „ 112 „ 20 „
Patkószeg, saazi 4. és 5, szám 6.000 „
Angol Őn rudakban 30 kg.
Égetett vassodrony 50 „
Sárgaréz sodrony 5 m/m 5 ,
Sodronyszeg 22/45 m/m 50 cs.

31/65 200
34/70 200
34/80 200
46/100 „ 100
.5 4 /reo 50 „

Sinszég 8/70 m/m “ 2.000 kg.
Tetőlemez szeg 25/25 m/m . . . 100 cs.
Takaréktüzhely lemez, 12"X 18" karikákkal 50 drb
Acélteknő..................... 100 ,,
Vaslemez 1, 2, 3 és 5 m/m 500 kg.
Csavaranya, 6 szegi., különféle átm. 1.000 drb
Bányasin, 9 kg-os 200

„  12 „  . . . 100 „
Horganyzott sodrony, 2. és 5 m/m 50 kg.
Szénlapát, magdeburgi 21 D 100 drb
Staufer-olajozó 3, 4, 5 és 7 30
CsíIIekerék 200

III. A vrdniki m. kir. köszénbányahivatalnál:
(Bérmentve Vrdnik szénrakodóra szállítva.)

Rudvas, különféle méret 
Cservágó fűrész . .

6.000 kg. 
100 drb

Bányafürész 110cm h. (keresztvágó fűrész) 60 drb
Szénlapát (kovácsolt) 100
Bányászkapa 30 „
Rudvas, különféle gömbölyű 1.000 kg.

O-es 500
Keréktalpvas 34/15 m/m-es 500
Sodronyszeg, különféle 1.700
Vashuzal, horganyozott, lágy 3 m/m v. 200

„ 5, 2, 1 m/m-es 50
Sinszeg 7 m/m v., 70 m/m h., 9 m/m

v., 90 m/m h. 2.500
Rétegfém 50% óntartalommal (csapágy

fém) ................................................... 50 „
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B) Kenő, világító és tisztító anyagok.
I. A petrozsényi m. kir. köszénbányahivatalnál:

(Bérmentve Petrozsény vasúti állomásra szállítva.)

Égő benzin, adózott, 0 690 
—0-70 fajsullyal 

Gépolaj 
Dynamo olaj 
Turbina olaj .
Kőolaj, három keresztjegyü 
Vulkán olaj 
Hengerolaj . .
Merev kenőcs, (kenő zsir) 

csillék kenésére 
Tavotte kenőcs . . 
Tarka-tisztitógyapot, kártolt 

tisztított pamutfonalakból 
Kenderkóc 
Faggyú

K ölcsönhordókban  
szállítva, m elyek 8

_____  héten bellii bér-
2 2 . 0 0 0  k g .  m entve v isszak ül- ̂QQQ Hofnolr n (aIaHA_

4.000 
3.400
3.000 
7.600 
2.500

20 000
5.000

5.000
3.000 

150

detnek a feladó- 
állomásra.

Ingyen hordókban.

II. Komlói m. kir. köszénbányahivatalnál:
(Bőrmentve Komló vasúti állomásra szállítva.)

Megadózott égő, világitó benzin
Csillekenőcs
Dynamo olaj
Gépolaj
Hengerolaj
Gőzturbina olaj .
Transformator olaj
Olvasztott gépfaggyu
Tavotte kenőcs
Tisztitó gyapot
Petroleum I-a, egycsillagos
Repceolaj
Compressor olaj

7.000 kg. 
5 000 „ 
1.C00 
3 000 

600 „ 
600 
500 „ 
400 
200 

1.200 
500 „ 
400 
500

111. A vrdniki m. kir. köszénbányahivatalnál:
(Bérmentve Vrdnik szónrakodóra szállítva.)

Adóment. motorbenzin cca 0'720 fajsullyal
Calcium Carbid
Gépolaj. II. rendű
Gőzturbina olaj
Gnomolaj
Tavotte kenőcs
Csillekenőcs . . .
Tisztitó gyapot,
Csiszolóvászon,

színes, jobb minőségű 
00, 0, 1, 2 és 3?as sz.

Kátrányfedéllemez 2. sz. 800 cs.
Csiszoló vászon, 00, 0, 1, 2, 3-as sz. 4.500 iv
Kőmivesmeszelő fej, nyéllel 100 drb
Csákány nyél, vasalva 3.000

II. Komlói m. kir. köszénbányahivatalnál:
(Bórmentve Komló vasúti állomásra szállítva.)

20.000 kg.
3.000
4.000
2.000 

600 
300

1.200 
1.000 „ 

600 drb

Portlandcement 20.000 kg.
Románcement . . 10 000 ,
Kátrányos tetőlemez, II-ős sz. 200 tk.
Gipsz, alabaster 200 kg.
Lenolaj k e n c e ........................... 200 „
Linoleum padlómáz (1 kg doboz) 2., 3. sz. 60 „
Horganyfehér porfesték . 20
Satinober világos és sötét 50
Miniumporfesték . . 100
Terpentinolaj, I finomított 50 „
Kenderkötél, 7 mtr. h., 15 m/m átm. 25 drb

15 „ 20 15
Kender istráng 60 *
Varrószij, dupla cserzésü 25 kg.
Kőszénkátrány 300
Carbolineum 500 „
Saxol . . . . 300 „
Vizállásmutató üveg 20/320 m/m 50 drb
Benzinlámpa üveg, 60X60 m/m . . . 1.000
Villanykörte szénszálas, Edison 150 V.

16 gyertyás . . . . . . 50
Villanykörte szénszálas, Edison 110 V.

16 g y e r t y á s ...................................... 100
Villanykörte szénszálas, Edison 100 V.

16 és 25 gyertyás . 200
Lámpafoglalat, Edison-féle 50 „
Leclanche-elem üveg 17 cm. 20

henger 17 cm. 50 „
„ horganyrud 17 cm. 100 „

Ablakkitt 100 kg.
Benzinlámpa, vászonszalaggyutacsos frik-

ciósgyujtókészülékhez (per 12 szalag) 1.800 drb
Csiszoló vászon, 00, 1-es 500 lap
Cirokseprü, 3 kötésű . . . . 50 drb
Faggyuzsinór 8,12,15, 18 és 22 m/m átm. 100 kg.
Festőecset 8—18. számig 50 drb
Faszén 2 500 kg.
Gummilemez, 3 és 5 m/m 50 „
Hővédőzsinór, 18 m/m átm. 500 fmt
Papír reszelőnyél, 8— 13-as sz. 50 drb
Salmiáksó, pp 10 kg.

A vrdniki m. kir. köszénbányahivatalnál:
(Bérmentvo Vrdnik szónrakodóra szállítva.)

C) Különféle anyagok.
I. A petrozsényi m. kir. köszénbányahivatalnál:

(Bórmentve Petrozsény vasúti állomásra szállítva.)

Portlandcement . 4.500 q
Carbolineum, világos 4.000 kg.
Kőszénkátrány 300 „
Istráng, 2’50 m. h. . . 1 0 0  drb
Benzinlámpa üveg, 60 m/m magas, 60

m/m kül. átm., 5 m/m faivastagsággal 12.000

Szab. csákány nyél (Acme Pick-féle, pec
kes ékhez) . • . 200 drb

Szab. csákány nyél, Universal hüv. csák. 250 „
Citromsav • • 400 kg.
Fedőlemez (10 m. h. és 1 m. sz. tek.) 150 tk.
Portlandcement 20.000 kg.
Románcement # 2.000
Kence (firasz) I. a. minőség 200
Gipsz (fősz.) 200
Üvegragasz 300
Gyanta 30
Minium 70 „

Pályázók felhivatnak, hogy magyar nyelven szerkesztett, ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott és
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sértetlen borítékba zári ajánlataikat „Ajánlat a 2472/1914. sz. versenytárgyalási hirdetésben kiirt különféle 
anyagokra“ felírással legkésőbb

1914. évi november hó 3-án d- e- 10 óráig
ezen központi igazgatóság segédhivatali irodájában (I., Vár, Pénzügyminisztérium) adják be.

A nyilvános versenytárgyaláson, mely 1914. évi november hó 3-án délelőtt 11 órakor fog  megtar
tatni, az ajánlattevők vagy azoknak igazolt képviselői jelen lehetnek.

Bánatpénz fejében a szállítás összértékének 5°/o-a készpénzben vagy állami letétre alkalmas érték
papírokban ezen hirdetés számára való hivatkozással a m. kir. állami szénbányák főpénztáránál (m. kir. 
központi állampénztár Budapest, 1. kerület, Vár) a főkönyvelőség által előzetesen számfejtendő okmány 
alapján letétbe helyezendő és a letéljegy az ajánlathoz csatolandó.

Egyéb tudnivalók az ezen hirdetés kiegészítő részét képező általános feltételekben foglaltatnak, 
melyek az ajánlat mintájával együtt alulirt igazgatóság segédhivatali irodájában 2 korona lefizetése ellené
ben megkaphatok.

Az olajnemüekre vonatkozó minőségi feltételekről közvetlenül alulirt központi igazgatóság műszaki 
osztálya ad felvilágosítást.

Ajánlattevő ajánlatában kijelenteni köteles, hogy az említett feltételekben, valamint az ajánlati min
tákban foglaltakat ismeri és magát azoknak aláveti.

Budapest, 1914 október hó 14-én.

E  kir. állami szénbányák központi igazgatósága.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

40796/914. szám.

Pályázati hirdetmény.
A magyar kir. állami vasgyárak központi igazgatósága az ügykörébe tartozó gyárak részére az 1915. 

évben szükségelt és megközelítő mennyiségben alább felsorolt tűzálló anyagok szállítására ezennel nyilvános 
pályázatot hirdet.

E
N

2
3
4
5 
G
7
8 
9

10
11
12

13
14

Az anyag megnevezése

Közönséges tűzálló agyag

I. rendű tűzálló agyag 
Caolinföld (sovány)
Caolinföld (kövér)
Elsőrendű kovakő . .
Elsőrendű chamotte (darabos)
Teljesen kiégetett magnesit .
Magnesit-tégla normal- és ékalaku 
Magnesit-liszt
Dynas-tégla normal- és ékalaku 
Üst-tégla I. min. chamotteből . . . . 
Sajtolt I-ma chamotte regenerator-tégla 320X160X 

80 és 320X100X100 mm. méretű 
Tölcsértégla sajtolt horonnyal 
Dugórud csőtégla sajtolt h oron n ya l.....................

A f o g y a s z t ó  g y á r  n e v e
M. kir. 

vas- és acél
gyár 

Diósgyőr

M. kir. 
vasgyári 
hivatal 

Z.-Brézó

M. kir. 
vasgyári 
hivatal 
Kudsir

M. kir. 
vasgyári 
hivatal 

V.-Hunyad

szükségelt mennyiség métermázsa.

25.000

15.000 
2.000

12.000 
20.000
6.000

25.000
4.000

9.100

fehér
1.200
fekete
3.200

8.000
4.000 

800
8.000
3.000

3.000
5.000 
1.500

600

1.700

1.000
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Az anyagok a szállítónak legalább 4 héttel a szállítási határidő előtt megküldött megrendelési leve
lekben meghatározott mennyiségben az előirt szállítási határidők és módozatok pontos betartása mellett 
szállitandók.

A megrendelési levelekben előirt szállítási határidők be nem tartása esetén minden heti késedelemért 
a be nem szállított mennyiség értékének 0'5°/o-a (egy fé l százaléka) a vonatkozó számlaösszegből bírság
képpen Ievonatik. Négy heti késedelem esetén ezenfelül a megrendelő gyárnak jogában áll az esedékes 
mennyiséget a szállító terhére bárhol és bármily áron beszerezni.

Az anyagok szállítására nézve a fennálló általános szállítási feltételek határozmányai, — melyek a 
pályázó cégeknek dijtalanul átengedtetnek, — a minőségre nézve pedig a következők köttetnek k i:

1. A közönséges tűzálló agyagnak lehetőleg nagy kötőképességgel kell bírnia, minden más idegen 
anyagtól mentnek s lehetőleg száraznak kell lennie. Ezenkívül a 26. sz. Seger-féle kúpnak a megfelelő hő- 
mérséknél égetve, az olvadásnak nyomát sem szabad mutatnia.

Ha ezen anyag nem szállítható oly szárazon, hogy azt azonnal őrölni lehessen, akkor kitüntetendő 
a maximális víztartalom, mellyel a tűzálló agyag szállíttatnék.

2. Az I. rendű tűzálló agyag teljesen száraz s őrlésre alkalmas állapotban szállítandó. Kötőképessége 
nagy és timföld- (AlaOs) tartalma legalább 38% legyen, továbbá a 33. sz. Seger-féle kúpnak a megfelelő 
hőmérséknél égetve, az olvadásnak nyomát sem szabad mutatnia.

3. A caolinföldnek lehetőleg száraznak és idegen testektől mentnek kell lennie. Ha nem szállítható 
teljesen száraz állapotban, akkor a víztartalom közlendő.

4. A teljesen kiégetett magnesit legfeljebb 3% Sí O2, 8%  (FeiCh +  AbOt), 2%  CaO és legalább 
86%  MgO t tartalmazzon.

5. A kovakő legalább tojásnagyságu és ennél nagyobb darabokban s földrészektől, valamint olva
dástól előidézhető csillám és vasrészektől menten szállítandó. Kovasav- (SiOa) tartálma legalább 99 5% legyen.

Fenti anyagok a kovakő kivételével fedett kocsikban szállitandók. Minőségileg meg nem felelő anyagok 
az átvételből kizáratnak s a vett értesítéstől számított 14 napon belül kifogástalan anyaggal pótlandók.

A minőség megállapításánál kizárólag a fogyasztó gyár vegyelemzése mérvadó.
A fizetés a havonként beszállított mennyiségek után kiállított s közvetlen a megrendelő gyárhoz 

beküldendő szabályszerűen bélyegzett számlák s nyugták alapján mindenkor a szállítást követő hó folyamán 
központi pénztárunknál (Kőbányai-ut 2l!) — kivételes esetekben a megrendelő gyár pénztáránál — kész
pénzben történik, mely alkalommal a számlaérték 2%-a pénztári engedmény címen le fog vonatni.

A fentiek figyelembevételével szerkesztendő s ivenként 1 koronás okmánybélyeggel ellátandó ajánlat 
lepecsételi s „Ajánlat tűzálló anyagok szállítására 40.796. számhoz“ külcimmel ellátott borítékban bérmentve 
legkésőbb

folyó évi november hó 5-én déli 12 óráig
alulírott központi igazgatósághoz (Kőbányai-at 21. SZ.) benyújtandó, ahol az ajánlatok aznap déli 12 órakor 
nyilvánosan fognak felbontatni.

Az ajánlott anyagnemekből 5—5 kg. mintaképpen bérmentve legkésőbb folyó évi november hó 5-éig 
beküldendő, és pedig közvetlenül azon gyárba, mely részére az illető anyagok ajánltatnak. Ha tehát egy és 
ugyanazon anyag több gyár részére ajánltatik, úgy minden egyes gyár részére külön-kűlön minta küldendő. 
Minden egyes mintadarabon feltüntetendő az ajánlattevő cég neve és az anyag megnevezése. Később érkező, 
vagy cég- és megnevezés nélküli mintákat nem veszünk figyelembe.

Bánatpénz gyanánt az ajánlott anyag értékének 5%-a (öt százaléka) készpénzben vagy állami leté
tekre alkalmas értékpapírokban az'állami vasgyárak központi pénztáránál (Kőbányai-ut 21.) legkésőbb folyó 
évi november hó 4-éig a hivatalos pénztári órák alatt (d. e. 9—11-ig) leteendő, mely bánatpénz a szállítás 
elnyerése esetén az erre vonatkozó értesítés vétele után legkésőbben 8 nap alatt 10%-os biztosítékra lesz 
kiegészítendő.

Azon ajánlattevő, akinek az elől felsorolt cikkekre jelenleg is kötése van, a kötéséhez nálunk letét
ben levő biztosítékát, ha az saját tulajdona, a leteendő bánatpénzbe betudhatja. Ezt azonban ajánlatában 
határozottan kijelenteni tartozik.

A letéti-jegy az ajánlathoz nem csatolandó.
Az egységárak 100 kg.-ként helyt feladó állomás és ezenkívül az anyagnak bérmentve a diósgyőri 

vasgyári, zólyombrézói, vajdahunyadi, illetve kudsiri vasúti állomásra való szállítása mellett is megadandók.
Az ajánlettevő ajánlatával annak elintézéséig kötelezettségben marad s a részére kiutalt megrende

léseket az ajánlott árak mellett köteles elfogadni.
Ezen feltételektől eltérő, a fent kitűzött határidőre be nem érkezett, táviratilag tett, továbbá oly aján

latok, melyeknél lényeges részükben vakarások vagy javítások észlelhetők s végül, melyekre nézve a bánatr 
pénz az előirt határidőre le nem tétetett, vagy a minta idejére be nem érkezett, figyelembe nem vétetnek.

Alulírott központi igazgatóság fentartja magának a jogot, hogy a benyújtott ajánlatok között, tekintet 
nélkül az ajánlott árakra, szabadon választhasson, továbbá hogy az ajánlattevőt tetszésszerinti részmeny- 
nyiség szállításával is megbízhassa, melynek szállítását az ajánlattevő cég az ajánlott árak és feltételek 
mellett elfogadni köteles, ha csak ajánlatában ennek ellenkezőjét világosan ki nem kötötte s végül, hogy a 
cél elérésére belátása és tetszése szerint bármely más intézkedéseket is tehessen.

Budapest, 1914 október 17-én.

M. kir. állami vasgyárak központi igazgatósága.
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LANGEM É S  WOLF I
B udapest, VI-, V ácz i-k ö ru t 59 a  i  Wien, X., L a x e m b u rg e rs tr . 53

Kérje azonnal díjtalan prospektusunkat a világhírű

eredeti „ O T T O “ benzin-lohomoíMrúI eredeti „ O T T O “ - m o t o r o k r ó l .
■ bánya, erdei és iparvasutak számára. ■ ■ Tüzelőanyag: nyersolaj, benzin, benzol, szivógáz stb. ■

!!Elsőrangú gyártmány!! 
Leggazdaságosabb üzem! 
Négyszáznegyvenkét ki
tüntetés, köztük negyven- 
■ négy állami.

(1171 |47|II)

Zahnräderfabrik AUGSBURG I
(v o r m a ls  : JOH.

RENK A. G.) 
A U G S B U R G .  ^

S z á l l í t  minden fajta 
fogaskerekeket bármily 
formában és nagyságban, 

különösen komplett 
gyorsaság-mórsókelőt.

Képviseli:

30KEL S BílCHnaOi
mérnöki iroda $  

Wien, ll/i. Gastellezgasse 2.
(■20915)________

Első magyar precíziós fogaskerékgyár

Benkő és Gyémánt
Gyár és iroda: BUDAPEST, Angyalföld, 

Jász-utca 33. szám.
= TELEFON 114-36. =

Gyárt automatikusan mű
ködő gépekkel: Nyersbőr
kerekeket. Homlokkerekeket 
fogasruddal. Kúpkerékpáro
kat. Csavarkerékpárokat. — 
Csigakerekeket. — Elvállal 

keréktestek praciziós marását és gyalulását a leg
olcsóbb árak mellett. — Kívánatra költségvetéssel 
készséggel szolgálunk és mérnökünket díjtalanul kiküldjük.

Transmissióhat
a legmodernebb kivitelben, 
gyűrűs kenésű olajtakarék 
Calypsol és golyós csap
ágyakkal. :::: Szab. Lefiler

dörzsttopcsolóh
Tervez és szállít legolcsóbb 

= árban =

Kronberger József
oki. gépészmérnök

Bpest, 9 ., E rzsébet-tér Z.
mérnöki látogatás, költség- 

vetés díjtalan. = 

Telefon 146—63.

S p e z i a l i t ä t :

Gabd-khduíeHpaíen-
Rechen-Hammer-Stiele

sowie Alle Stielarien 
liefert billigft

H olz-Industrie
Ludwig Müller

Neuiladl
(RheinpfaLi.)

(1132|41)

w niN IH A X “ kézi tüzoltó-készülékre 
b án yák b an f b án ya
ü z em ek b en  okvetle
nül szükség van, mert 
csak ezek segélyével 
lehet a kitörő tüzet még 

keletkezésében elfojtani. Az összes bel- és külföldi nagy 
bányavállalatok készülékeinkkel vannak felszerelve, tp (1110|36)

Prospektussal és felvilágosítással készséggel szolgál a

Magyar „Minimax“ R.-T.
=  B udapest. =
Gyár, iroda: VI., Bózsa-u. 85. =  Telefon 37-31.


