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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
| EE] „Związku Techników Wiertniczych", połączone z wycieczką do TIruskawca, EE] 
| odbędzie się w Borysławiu, w sali „Sokoła* dnia 8. września o godz. 2. popoł. 

PORZĄDEK DZIENNY: 
1) Zagajenie. Od godz. 4—4!/, przerwa celem wspólnej toto- 
2) Sprawa Szkoły wiertniczej w Borysławiu. orafiii poczem, po podwieczorku, dalszy ciąg 

| 3) Użycie płuczki na nowych terenach. obrad do godz. 6-tej popołudniu. 
| 4) Zmiana statutu Związku. O godz. 6-tej gremialny odjazd na wycieczkę 

5) Sprawy wydawnictwa „Ropy*. lo Trusk 
6) Wybory uzupełniające: Skarbnika oraz 2 nów mda 

| członków Sądu polubownego. O godz. 8-mej wiecz. wspólna kolacya. — Po- 
1) Wnioski i interpelacye. wrót do Borysławia około godz. 12 w nocy. 
| Zapraszamy P. T. Kolegów do jak najliczniejszego współudziału tak w Zgromadzeniu 
jak i w Wycieczce — zarówno ze względu na ważność obrad Walnego Zgromadzenia, jakoteż ce- 
lem nawiązania sciślejszych stosunków koleżeńskich. 

Koszta udziału w wycieczce do Truskawca z pojazdami oraz wieczerzą 
wynoszą Kor. 10. które nadesłać należy najpózniej do dnia 2. września br. 

Punkt zborny dla P. I. Kolegów zamiejscowych w cukierni „Nowości w Borysławiu, gdzie oczekiwać będzie Komitet. | 

| WYDZIAŁ Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 
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- ROPA a 5 Nr. 10 
ZAMYKANIE WODY W SZYBACH. NAPISAŁ 

INZYNIER JAN SKOMOROWSKI. 

III. Woda dolna. 

/ eko tu wody dolnej jest naogół zadaniem da- 
leko trudniejszem, niż zamknięcie wody górnej, 
o którem pisałem w jednym z poprzednich nu- 

merów (Ropa Nr. 3.) w gruncie rzeczy nie wyszło 
dotąd ze stadyum prób mniej lub więcej szczęśli- 
wych. Rozróżnić należy metody, zmierzające do wstrzy- 
mania wody wdzierającej się po za rurami do 
poziomu warstw roponośnych, i metody, służące do 
zamknięcia wodzie dostępu do wnę- 
trza rur czyli zamknięcie wody wt. 
zw. „bucie'. Jeżeli mamy zamiar eks- 
ploatowania ropy, którąśmy niebacz- 
nie pominęli, szukać drugiego jej 
horyzontu i zamiast niego, natrafi- 
liśmy na wodę, najczęściej musimy 
przedtem wykonać obie operacye, 
t. |. i zarurami i w rurach wodę zam- 
knąć. Dopiero po uskutecznieniu te- 
go możemy pomyśleć o eksploatowa- 

DIE WASSERABSPERRUNG IN ROHÓL- 
SCHACHTEN VON INGENIEUR JOHANN 

SKOMOROWSKI. 
II. Tiefenwasser. 

ie Absperrung des aus tiefer gelegenen Schichten 
auitretenden Wassers gestaltet sich bedeutend 
schwieriger als die des Oberwassers, — iiber 

welche Arbeit ich bereits in dieser Zeitschrift ge- 
schrieben habe (Ropa Nr. 3.) — und ist man hier 
iiber das Stadium der mehr oder wenig giinstige 
Resultate ergebenden Versuche eigentlich nicht hin- 

ausgekommen. Es miissen in diesem 
Falle zwei Arbeitsmethoben unter- 
schieden werden, die eine hat den 

| 

1 Zweck, das von hinter der Róhren- 
, 42% . . .. .. + ISS kolonne in die rohólfiihrenden Schich- 

WN 5 . 
Śr oe, ten dringende Wasser aufzuhalten, 

IRSSE: die andere dient, dem Wasser den 
KJ Ź Weg in die Róhren, bezw. das 

IRR Wasser im sogenannten „Róhren- 
schuh* abzusperren. Wenn wir nun 
beabsichtigen, das Rohól, das wir 

niuropy, którą z za rur dobywa- | | unbedachterweise, einen tieferen Hori- 
my, przekłuwając w nich instrumen- 
tem dziury w miejscu, w którem prze- 
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zont aufsuchend, vorrohrt haben zu 
exploitieren, bei der Aufsuchung des 

chodzą przez pokład roponośny. tieferen Horizontes, aber auf Wasser 

NMECCINJ ARE KOZA 

Gdy ten ostatni jest w ropę obfity BZAKZIE: gestossen sind — miissen wir beide 
NE 0. ! ZkZZAJIZ |£ | już po przebiciu parę zaledwo dziur ma- Ź Żżack Arbeitsmethoden anwenden, d. h. das 
my w szybie ropę, niekiedy przy sil-- 4 Że ŻH Wasser sowohl innerhalb als auch 
nych gazach uderza nawet fontanna. ZA ŻA ausserhalb der Róhrenwdnde absper- 
Dziś mamy udoskonalone przyrządy, ad Z ŻŹ 32 ren. Erst nach erfolgter Durchfiihrung 
pozwalające na przebicie, względnie ECEŻZĆŻE dieser Arbeiten kónnen wir an die 
na przeborowanie dziur już kilka CE ŻF Exploitierung des bereits verrohrten 
nawet dymenzyj rur odrazu. Przy wy- Z ŻZŹ Z ZE Rohóles schreiten, indem wir in die 
borze sposobu postępowania co do GE ŚL ZŻŻ Róhren an jener Stelle Lócher durch- 
ewent. zamknięcia wody, należy dobrze Z ZZA ZZ stechen, wo sie die rohólfiihrenden 
zastanowić się, przez jakie pokłady ASY e Ż ZZ Schichten passieren. Das Rohól wird 
rury przeszły po wyjściu z ropo- SWO 2 nun, wenn es reichlich vorhanden 
nośnego pokładu, jeżeli to były gliny Z Ź (sy, ist, schon nach Durchsteehung eini- 
lub margle i przestrzeń między ho- Ź ger Lócher zu Tage treten, ja sogar, 
ryzontem ropnym i wodą niżej na- LL wenn es unter starkem Gasdruck 
potkaną jest dość znaczna, to rury 
zwykle zer na tyle w glinach ob- 
ciśnięte, że wprowadzenie cemen- 
tu po za rury, mającego utworzyć 
przegrodę między ropą i wodą, 
jest zbyteczne i wystarczy zamknąć 
wodę w „bucie' co uskutecznia się 
przy pomocy t. zw. „łatarni'. Są to dwa okrągłe 
denka drewniane około 1'/, cala grube o dymenzyi 
trochę mniejszej, niż dymenzya rur, połączone ze 
sobą trzema drążkami o przekroju np. 27<2' długości 
1—3 zwykle sążni. W górnem denku pośrodku jest 
otwór zwykle 2" średnicy, zaopatrzony w mufkę lub 
flowię rurową 2", ale z lewy m gwintem. Otwór u dołu 
jest zamknięty wentylem ze skóry, otwierającym się 
ku dołowi i przyciśniętym sprężyną spiralną, niezbyt 
tęgą. Skutkiem tego wentyl ten otwiera się ku do- 
łowi dopiero pod naciskiem z góry, np. słupa ce- 
mentu. Górne denko nakoniec jest zaopatrzone 
w pierścień skórzany, tworzący uszczelnienie latarni 
w rurach. Latarnię spuszcza się do szybu na zwy- 
kłych rurkach gazowych 2', z których ostatnia ma 
gwint dolny lewy i jest wkręcona we flowię latarni 
o tyle, aby wentyl skórzany był nieco otwarty, ina- 
czej Jatarnia nie przeszła by przez wodę przy o- 
puszczemiu. lak przygotowaną „latarnię* opuszcza- 

steht, aus dem Bohrloch hinausge- 
schleudert werden. Stehen uns doch 
heute technische Hilfsmittel zur Ver- 
fiigung, die uns leicht ermóglichen 
mehrere Róhrenkolonnen gleichzeitig 
zu perforieren. Es muss bei der Wahl 
der Absperrungsmethode genau be- 

riicksichtiigt werden, welche Schichtenformationen 
wir unter der rohólfiihrenden Verlagerung passiert 
liaben, weil die Róhren in Letten und Mergelschich- 
ten besonders bei einer grósseren Entfernung der 
Rohól und Wasserschichten, derart vom Gebirge 
umklammert sind, dass eine Einfiihrung von Cement, 
welcher eine Scheidewand zwischen Rohól und 
Wasser bilden soll, iiberfliissig wird und geniigt es 
das Wasser im sog. „Schuh* abzusperren, was mit 
Hilfe einer „Laterne* vorgenommen werden kann. 
Diese besteht aus 2 runden cca 1'/," dicken Holz- 
bóden, deren Querschnitt etwas kleiner ist, als der 
der Róhren und die miteinander mit 3 Stidben von 
einem Querschnitt von 2'X2" und einer Linge von 
1—3 Klafter verbunden sind. lm oberen Deckel be- 
findet sich ein 2" Loch, das mit einer Muffe oder 
mit einer linksgewindigen 2* Róhrenflausche ver- 
sehen ist. Das Loch im unteren Deckel ist mit einem 
Lederventil abgesperrt, das sich nach unten hin 
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my więc na 2' rurkach tak głęboko aby dolna jej 
część wyszła 3—10 stóp (zależnie od warunków) 
pod but, górna zaś część pozostała w rurach. Po 
zapuszczeniu w ten sposób latarni, sypie się do 
otworu wiertniczego naokoło 2' rurek piasek lub gli- 
na, która siadając na latarni, po zalaniu cementu 
I odkręceniu i wyciągnięciu rurek — nie pozwoli 
latarni swoim ciężarem, spłynąć ku górze, wogóle 
zmienić miejsca. Cementu używa się czystego, lub 
najwyżej na 2 cz. cementu dajemy 1 cz. piasku. 
Ilości cementu tu obliczyć nie można, pod ciśnieniem 
bowiem słupa cieczy w rurkach zostaje on wtłoczo- 
ny pod rury i wypełnia pustą przestrzeń około buta 
wznosząc się nawet po za rurami do pewnej wy- 
sokości. Po zalaniu cementu t. j. gdy 
więcej na dół nie spływa, odkręcamy 
rurki, kręcąc je w prawo i wyciągamy. 

kórzany wentyl w latarni skutkiem te- 
go zamknie się natychmiast i cementu 
po nad latarnię nię wypuści. Wysokość 
zasypu ponad latarnią bywa różna, 
przy szybie spokojnym dajemy : około 
10 sążni, przy gazach 25—50 sążni. 
Po wyciągnięciu rurek czeka się parę 
dni na stwardnienie cementu i ostroż- 
nie wyrabia się zasyp. Zamknięcie buta 
przy pomocy latarni jest pewniejszem 
niż zwykłe zalanie kilku beczek cemen- 
tu wprost na dno otworu nb. przez 
rurki, co się także niekiedy praktykuje. 
Nie jest to jednak zamknięcie zupełnie 
trwałe, przy następnem przebiciu dziu- 
rek w rurach, łyżkowanie przybywają- 
cej wody skutkiem ciągłego ssania wy- 
wołanego żełonką (łyżką) i nieunik- 
nionych uderzeń tą ostatnią o dno, ce- 

óffinet und mit einer nicht allzustarken Spiral- 
feder zugefalten wird. Das Ventil kann sich daher 
nur infolge eines von oben wirkenden Druckes óffinen, 
so z. B. unter dem Drucke des Cementes. 

Am oberen Deckel bildete ein Lederring die 
Abdichtung der Laterne gegen die inneren Róhren- 
wadnde. Die Łaterne wirdin das Bohrloch an 2' Gas- 
róhren eingelassen, deren letzte ein linkes Gewinde 
hat und derart indie Laternenflausche eingeschraubt 
ist, dass das Lederventil etwas offen bleibt, da sonst die 
Laterne beim Einlassen durch Wasser nicht hindurch- 
gehen kónnte. Die so hergerichtete Laterne wird nun, 
wie bereits erwaihnt, auf 2* Gasróhren so tief ein- 
gelassen, dass ihr unterer Teil 3-10 Fuss (je nach 

Bedarf) unter dem Schuh hinabreicht, 
wihrend der obere Teil in den Róhren 
bleibt. In das Bohrloch — rings um die 
2* Gasróhren herum — wird nun Sand 
oder Lehm geschiittet, der sich auf der 
Laterne festlegt und nach erfolgter Ce- 
mentierung und Wegschaffung der Gas- 
róhren der Laterne unmóglich macht, 
dass sie sich nach oben hinverschiebt 
oder sonstwie ihren Platz verdndert. 
Es wird hiezu reiner Cement verwendet 
doch wird diesem zuweilen auch 1/5 
Sand beigemischt. Das zur Ańwendung 
gelangende Quantum kann nicht vor- 
herbestimmt werden, da er unter dem 
Drucke der in den Róhren befindlichen 
Wassersdule unter die Róhren gelangt, 
den Leerraum um den Schuh ausfiillt 
und sich sogar hinter den Róhren bis 
zur einer gewissen Hóhe erhebt. Nach 
erfolgter Cementierung werden die Gas- 
róhren nach rechts abgedreht und her- 

ment kruszeje i zaczyńa wodę prze- 
puszczać. Czy odrazu woda okaże się 
niezamkniętą, czy też po jakimś czasie p 
się otworzy, nie pozostaje nic innego 
do zrobienia, jak całe zacementowanie 
wraz z latarnią zwiercić i cementować 
po raz drugi. 

ł ausgezogen, was zur Folge hat, dass 
Z sich das Lederventil sofort schliesst 
ZH und der Cement nicht iiber die Laterne 
WZ hinausgelangen kann. Die Hóhe der 
zżE Aufschiittung iiber der Laterne ist ver- 

schieden, bei normalen Schdchten be- 
trigt sie 10 Klafter, bei gashaltigen 
Schichten 25—50 Klafter. Nachdem der _ Autor niniejszego jest w posiadania 

przyrządu swego pomysłu, który może 
służyć we wszystkich wypadkach, gdy 
chodzi o zamknięcie buta rur. Cemen- 
towanie przy jego użyciu staje się 
zbyteczne, daje się umieścić w rurach 
w dowolnem miejscu, w razie zamiaru 
pogłębiania otworu, może być łatwo 
wyciągnięty przyczem zniszczeniu nie ulega. Bliższego 
opisu konstrukcyi na razie nie umieszczam. 

Z kolei przechodzimy do opisu uszczelnienia 
po za rurami, niezbędnego w wypadku, gdy grunta 
leżące powyżej wody dolnej nie dają dostatecznej 
rękojmi obciśnięcia rur (kamień, piasek przepuszcza- 
Jący wodą i t. d.) Pomagamy sobie wtedy wpro- 
wadzaniem cementu poza rury przez dziurki uprzed- 
mo nakłóte w tem miejscu, w które chcemy cement 
wprowadzić. T. j. w przestrzeń między horyzontem 
ropnym i wodnym. 

_Na spód otworu daje się pewną ilość zasypu 
do żadnej wysokości, na zasypie ustawia się latar- 
nię taką samą, jak. poprzednio opisana i z góry 
daje się znów zasypu 10—30 sążni. Latarnia tworzy 
w tym razie pustą przestrzeń w rurach w miejscu, 
w którem poprzednio nakłóliśmy dziurki mające słu- 
żyć do wprowadzenia cementu (nb. w ropnym ho- 

Cement gut verhdrtet ist, was einige 
Tage dauert, wird die Aufschiittung 
vorsichtig ausgearbeitet. Diese Methode 
bewirkt viel sicherer die Absperrung 
des Schuhes, als das einfache Hinein- 
schiitten eines grósseren Cementquan- 
tums, durch Gasróhren auli die Bohr- 

lochsohle, wie dies hie und da praktiziert wird. Es 
ist dies jedoch keine vollstindige und dauernde Ab- 
sperrung, da schon beim nichsten Durchstechen von 
Lóchern und Auslóffeln des zufliessenden Rohóles 
der Cement, infolge der unvermeidlichen Reibungen 
und der Saugtatigkeit des Lóltiels, abbróckelt und 
das Wasser durchldsst. 

Ob dies nun sofort oder erst nach einiger Zeit 
geschieht, es bleibt doch nichts anderes iibrig, als 
die ganze Cementierung und die Laterne zu zer- 
bohren und eine nochmalige Cementierung vorzu- 
nehmen. 

Ich bin im Besitze eines'von mir erfundenen 
Apparates, der in Fallen, wo es sich um die Ab- 

sperrung des Róhrenschuhes handelt, angewendet 
werden kann. Die Cementierung wird iiberfliissig, 
der Apparat lisst sich an beliebiger Stelle in den 
Róhren anbringen und kann bei beabsichtigter Ver- 
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ryzoncie powyżej dziur nie przebija się, póki cemen- 
towanie nie jest skończone). Po ustawieniu latarni 
zalewa się cement, wypełniwszy ją, przechodzi przez 
dziurki tworzące za rurami uszczelnienie. Potrzebnej 
ilości cementu obliczyć nie można, niekiedy po za- 
laniu paru beczek cement już nie spływa, niekiedy 
pójdzie kilkanaście beczek (cała procedura musi być 
wykonana jednorazowo, więc trzeba mieć w szybie 
zapas cementu pod ręką). Zalewa się zawsze czys- 
tym cementem. Rurki po zalaniu natychmiast trzeba 
odkręcić, przemyć wodą i wyciągnąć. Zasyp wyrabia 
się po kilku dniach, gdy cement stwardniał. O ile 
latarnia się trzyma, niech sobie siedzi, część zasypu 
także można zostawić, byleby nie sięgał do horyzontu 
ropnego w którym następnie przekłówamy dziurki 
i eksploatujemy ropę. | 

Pewniej jest zamknięcie wody w bucie rur zro- 
bić osobno sposobem poprzednio opisanym, a po- 
tem dopiero sposobem drugim uszczelnić przestrzeń 
po za rurami. Cementowanie przez rury jest bronią 
obosieczną, w razie bowiem nieudania się, sami 
otworzyliśmy wodzie dostęp do wnętrza rur przez 
dziurki, choćby nawet w bucie była dobrze zam- 
kniętą. 

Nie zawadzi też powiedzieć kilka słów, jak na- 
leży postąpić, chcąc usunąć z otworu kolumnę rur 
zalaną cementem, np. przy zamiarze pogłębiania szy- 
bu dymenzyą już chwyconą przez cement. O wydobyciu 
zalanych rur w całości mowy być nie może; część 
górującą ponad cementem można obciąć i wyciąg- 
nąć, resztę trzeba nożem do ucinania rur pociąć na 
kawałki około dwie stopy długie, poczem łowić po 
kolei każdy kawałek rakiem lub stalową gwintow- 
nicą i wydzierać z cementu świdrami, blokiem lub 
przy pomocy pompek. Robota bardzo żmudna. Tra- 
fia się też niekiedy, że po zacementowaniu buta 
w ten czy inny sposób cement przyjdzie ponad la- 
tarnię np. gdy zasyp był za lekki a latarnia LIE 
szczelna i trzeba go wyrobić jak zwykły zasyp i to 
jaknajprędzej, póki nie skamienieje. Jest to robota 
bardzo niebezpieczna, bo cement twardniejąc może 
przytrzymać świder, łyżkę lub pikę, któremi pra- 
cujemy. | | 

Jeżeli w ostatnim wypadku usiłowania wy- 
darcia instrumentu siłą nie doprowadziły do celu, 
można jeszcze puścić frezez pierścieniowy na rurach 
takiej dymenzyi, aby mogły się naokoło instrumentu 
obracać. Tym sposobem obracając trezez maszyną 
przy pomocy jakiegoś dodatkowego urządzenia ob- 
wiercamy schwytany instrument i wówczas łatwo go 
wydrzeć. 

Wyspa Czelekiew, w lipcu 1911 r. 

tiefung des Bohrloches, oline Schaden zu erleiden, 
herausgezogen werden. lch unterlasse vorldufig die 
naihere Beschreibung dieses Apparates. | 

Wir gelangen nun zur Beschreibung der Ab- 
dichtung des Raumes hinter den Róhren, die in dem 
Falle notwendig wird, wenn die iiber dem Tieten- 
wasser gelegenen Schichten (Stein, wasserdurch- 
lissige Sandsteine etc.) keine geniigende Gewdhr 
dafiir bieten, dass sie sich auch gehórig an die. 
Róhrenwadnde anlegen. 

Wir helfen uns nun in der Weise, dass wir 
hinter die Róhren zwischen Rohól- und Wasserhori- 
zont durch Lócher, die in die Róhren an eben diesen 
Stellen gebohrt werden, Cement einfiihren. 

Der Boden wird bis zu einer -gewissen- Hóhe 
verschiittet, auf die Aufschiittung wird die eingangs 
beschriebene Laterne gestellt und auf diese wieder 
10—30 Klafter hoch Sand oder Lehm geschiittet. 
Die Laterne bildet somit in den Róhren an jener 
Stelle einen freien Raum, an welcher vorher die 
Lócher gebohrt wurden, durch die der Cement ein- 
gefiihrt werden soll. (Im Rohólhorizonte werden in- 
solange keine Lócher gebokrt, bis die Cemeatierung 
nicht beendet ist.) Nach erfolgter Aufstellung der 
Laterne wird der Cement eingegossen, der die Laterne 
ausfiillend, durch die Lócher dringt und den Raum 
hinter den Róbren abdichtet. Auch hier ist es un- 
móglich, die Cementquantitit vorher zu bestimmen, 
da es vorkommt, dass schon, nach einigen Fassern 
Cement, dieser nicht weiter abfliesst, wdhrend in 
anderen Fallen gróssere Mengen aufgebraucht werden, 
wobei reiner Cement verwendet werden muss und 
die Arbeit nicht unterbrochen werden darf. Hieraułf 
werden die Gasróhren abgedreht, mit Wasser durch- 
oespiilt und herausgezogen. Der Nachłall wird erst 
nach einigen Tagen, wenn der Cement geniigend 
hart geworden ist, ausgearbeitet. Insoferne die Laterne 
festsitzt, kann sie und auch ein Teil der Anschiittung 
belassen werden, letzterer insbesondere dann, wenn 
er nicht bis zum Rohólhorizont hinaufreicht, inner- 
halb welchem die Lócher gebohrt und das Rohól 
exploitiert werden soll. 

Gróssere Sicherheit bringt die Absperrung des 
Wassęrs im Róhrenschuh und hierauf die Anwendung 
der zweiten Methode, d. i. die Absperrung des 
Raumes hinter den Róhren. Die Cementierung durch 
die Róhrenwinde ist ein zweischneidiges Schwert, 
da wenn sie nicht gelingt, wir dem Wasser den Zu- 
tritt durch die Lócher in die Róhren geófinet haben, 
auch wenn es im Róhrenschuh gut abgesperrt ist. 

Wir wollen nun auch einige Worte dariiber 
sagen, wie wir bei beabsichtigter Vertiefung des 
Schachtes die durch den Cement festgepackte Róhren- 
kolonne wieder freimachen kónnen. Es muss von 
vorneherein betont werden, dass von einem Heraus- 
ziehen der Róhren zur Gdnze keine Rede sein kann; 
der ober der Cementierung gelegenen Róhrenteil 
kann abgeschnitten und entiernt werden, der Kest 
muss in cca. 2 Fuss lange Stiicke geschnitten werden, 
die der Reihe nach mit einem Krebs oder einem 
Stahl-Dorn gezogen werden miissen mit Hilfe von 
Schrauben, mehriachen Flaschenzuges oder hydrau- 
lischer Pumpen. — Es ist dies eine sehr miihselige 
und zeitraubende Arbeit. 

Es trifft sich zuweilen, dass der Cement nach 
erfolgter Cementierung des Róhrenschuhes auf irgend- 
eine Weise iiber die Laterne hinauskommt — z. B., 
wenn die Aufsehiittung zu leicht cad die Laterne 
nicht genug dicht ist —; in diesem Falle muss der 
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Cement wie gewóhnlicher Nachfall. so rasch als 
móglich ausgearbeitet werden, da er sonst verhartet. 
Diese Arbeit ist diusserst gefihrlich, da sich im hart- 
werdenden Cementder Meissel, der Lóffel oder der 
Speer, mit dem gearbeitet wird, festkeilen kann. 

Gelingt es in einem solchen Falle nicht, das 
Instrument herauszureissen, muss eine Ringfraise- 

maschine an Róhren solcher Dimension eingelassen 
werden, dass sich diese um das Instrument voll- 
standig frei bewegen kónnen. Auf diese Weise wird 
der Cement mit Hilfe irgendeiner noch hinzukom- 
menden Einrichtung zerkleinert und das Werkzeug 

Ireigemacht. 
Insel Tschelekew, im Juli 1911. 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU 
WODNEGO ODBYTEGO W URZĘDZIE 
GMINNYM W BORYSŁAWIU DNIA 20. 

LIPCA 1911 O GODZ. 3 POPOŁUD. 
Przewodniczący : Mokry Juliusz, naczelnik Urzę- 

du górniczego. 
Członkowie komitetu: 

Brugger Franciszek, dyrektor kopalń, 
Chłapowski Tadeusz, dyrektor kopalń, 
Leniecki Paweł, właściciel kopalń, 
Longchamps Mieczysław, dyrektor iwłaść. kopalń, 
Meszaros Jerzy, dyrektor kopalń, 
Minski Kazimierz, inżynier, 

dalej członkowie komisyi wykonawczej pp. Włodar- 
_czyk i Żuławski, p. kierownicy zagrożonych kopalń: 

Dunka, Łącki, Podoski, I. Sroczyński, Steiner i Żaha- 
czewski, oraz kilku interesowanych zastępców ko- 
palń jak pp.: Dunin, Kaan, Pirnitzer i Sommer. 

Protokół obrad prowadził Oczosalski Edward 
sekretarz Tow. Galicya. 

Po zagajeniu posiedzenia przez p. Przewodni- 
czącego i odczytaniu protokołu z posiedzenia z dnia 
5 lipca br. który komitet przyjmuje do wiadomości, 
p. Włodarczyk odczytuje sprawozdanie komisyi wy- 
konawczej o stanie zawodnionych szybów za czas 
od 5. do 20. lipca 1911 włącznie. 

Szyby po lewym brzegu Łoszenia. 
Jawa tłokowała intenzywnie z 12 godzinnemi 

przerwami świątecznemi z głębokości 1280 m. tj. 
od spodu rur. Produkcya 5 cystern dziennie czystej 
ropy. Podobno zanieczyszczenie chwilami się wzmaga, 
i nawet dochodzi do 109%, emulsyi, wody nie widać. 

Hadwiga tłokuje stale z 12 godzinnemi przer- 
wami świątecznemi od spodu rur, tj. z głębokości 
1250 m. Do.10. lipca tłok wynosił prawie czystą 
wodę, tak że w wytłokowanym płynie było co naj- 
wyżej 10% ropy, od tego zaś dnia zawartość pro- 
centowa ropy nieznacznie stale wzrasta. Od dnia 
14. lipca poprawa znaczna, tłok wynosi płyn, w któ- 

„Tym jest więcej ropy niź poprzednio bo 50%, Płyn 
opadł, gazy stosunkowo bardzo silne, zaznaczyć 
jednak należy, że od 13. lipca sąsiedni szyb ,Kismet 
z powodu naprawy haspla przestał tłokować. Od 
tego czasu na Hadwidze tłok wynosi czasem więcej 
wody, lecz tylko chwilowo, poczem znów wynosi 
ropę. Sytuacya obecna bez porównania lepsza, ani- 
żeli w poprzednim okresie sprawozdawczym. Czy 
na tę poprawę nie wpłynęło chwilowe zastanowienie 
tłokowania na Kismecie, wykaże mające się tamże 
wkrótce na nowo rozpocząć tłokowanie. Dzisiaj tłok 
wynosi zupełnie czarny płyn. 

Kismet. Do 13. lipca tłokowano bez przerwy 
stale z tej samej głębokości, i w szybie tym zwier- 
ciadło płynu trzyma się ciągle w 1000 m. a nawet 
dłuższe stójki zupełnie nie wpływają na zmianę tego 

zwierciadła. Tłok wynosił przeważnie wodę, słabo 

PROTOKOLL UBER DIE AM 20. JULI 1911 
UM 3 UHR NACHMITTAGS STATTGEFUN- 
DENEN WASSER-KOMITEE-SITZUNG IM 

GEMEINDEHAUSE IN BORYSŁAW. 
Vorsitzender : 

Herr Mokry Julius, Vorstand des Revierbergamtes. 
Komitee-Mitglieder : 

Brugger Franz, Grubendirektor 
Chlapowski Tadeusz > 
Leniecki Paul, Grubeneigentiimer 
Longchamps Mieczysław, Direktor u. Grubenbes. 
Meszaros Georg, Grubendirektor 
Minski Kasimir, Ingenieur. 

ierner die vollziehenden Komitee-Mitglieder die 
Fierren Włodarczyk und Żuławski, die Betriebsleiter 
der getihrdeten Gruben: Dunka, Łącki, Podoski, 
l. Sroczyński, Steiner und Zahaczewski, ausserdem 
einige interessierte Grubenbesitzer wie die Herren: 
Dunin, Kaan, Pirnitzer und Sommer. 

Das Beratungsprotokoll fiihrte Oczosalski Edu- 
ard, Sekretir der Gesellsch. „Galicia*. 

Nach Eróffnung der Sitzung und Verlesung des 
Protokolles durch den Herrn Vorsitzenden iiber die 
Sitzung vom 5/7 1. j, welches das Komitee zur 
Kenntnis nimmt, verliest Herr Włodarczyk den Be- 
richt des Exekutiv-Komitees iiber den Stand der 
vom Wasser heimgesuchten Gruben vom 5. bis zum 

20. Juli 1911. 
Die Gruben | 5 
Jawa kolbte intensiv mit 12 stiindiger Feier- 

tags-Unterbrechung aus einer Tiefe von 1280 Mtr. 
d. ii vom Róhrengrund. Produktion 5 Zister- 
nen tdglich reinen Rohóls. 
| Die Verunreinigung steigt manchmal sogar bis 
10%, Emulsion. Wasser zeigt sich nicht. . 

Hadwiga kolbt bestindig mit 12stiindiger 
Feiertags-Unterbrechung vom Boden der Róhren aus 
einer liefe von 1250 Mtr. Bis zum 10/7 kolbte man 
łast reines Wasser, so dass in der Fliissigkeit hóch- 
stens 10%, Rohól enthalten. Von diesem Tage 
an steigt zwar stets, aber nur unmerklich der per- 
zentmdssige Rohólinhalt. Am 14/7 ist die Besserung 
merkbarer. Die durch den Kolben heraufgeiórderte 
Fliissigkeit enthalt mehr Rohól wie friiher, manchmal 
sogar 50'/,. Die Fliissigkeit ist gefallen, die (iase 
sind verhdltuismissig starker. — Es jst jedoch zu 
bemerken, dass am 13/7 der Nachbarschacht Kismet 
zułolge Haspelreparatur zu kolben aufhórte. Seit 
dieser Zeit bringt der Kolben aut der Hadwiga 
manchmal mehr Wasser heraus. Dies ist jedoch nur 
voriibergehend, worauf derselbe neuerlich Rohól 
heraufbefórdert. Die gegenwartige Situation ist ent- 
schieden besser als zur Zeit der vorigen Berichter- 
stattung. Ob auf diese Besserung nicht etwa die 
momentane Kolbeneinstellung auf der Grube Kismet 
einwirkte, wird sich bei dem in Kiirze neuaufzuneh- 
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zabarwioną ropą, gazy Średnio silne, poprawa zaś 
widoczna była w tem, że od czasu do czasu tłok 
wynosił także prawie czystą ropę, że ropa pojawiała 
się w płynie wytłokowanym coraz częściej, i że na- 
wet zabarwienie ropą, stale choć nieznacznie po- 
większało się. Dziś od 8 rano zaczęto tłokować, 
tłok wyniósł 5 razy ropę, poczem ropę z wodą. Płyn 
podniósł się około 30 m. 

Nowina. Do 6. lipca zabito 25 m. spodu 
jamy iłem, i od 7. lipca zaczęto tłokować płyn (ro- 
pę) z głębokości 950 m. o składzie 507, ropy a 50% 
wody i emulsyi. Płyn opada szybko, gazy słabsze. 
Cały płyn stłokowano do 5. lipca rano, co jest do- 
wodem, że zabiciem wstrzymano zupełnie przypływ, 
tak ropy, jak wody i emulsyi. Poczem wyrabiano 
od 8. lipca do 16. lipca włącznie, 5 m. z zabitej 
jamy iłem, by przypływ ropy otworzyć, następnie 
zaczęto tłokować, a zwierciadło płynu podczas wy- 
rabiania było stale w głębokości 400 metrów. Płyn 
(ropę) stłokowano stosunkowo bardzo szybko do 
rur dziurowych tj. do głębokości 350 m. i od 16. 
lipca tłokują stale dalej, lecz przypływ ropy jest 
słaby, a próbki wzięte wykazują następujące zanie- 
czyszczenia: dnia 15. lipca a więc z początku tło- 
kowania 407/, wody, 5%, błota a 45'/, ropy dnia 17. 
lipca było 15%, całego zanieczyszczenia, w tem mało 
wody a przeważnie błoto i 85%, ropy — dnia 18. 
lipca zanieczyszczenie wynosiło już tylko 5%, 1 to 
przeważnie błoto bez wody a 95'/, ropy. Przypływ 
ropy jest jednak znacznie słabszym, tak że dziennie 
wytłokowują */, do I cysterny, gdy poprzednio wy- 
ttokowywano przeszło 3 cysterny. Dziś próbki brane 
z otworu zawierają 0.27, a potem 0.697 emulsyi, 
produkcya dzienna 1 cysterna. Szyb Nowina dał 
więc dowód, że przez zabicie Hem spodu jamy, 
wstrzymano zupełnie przypływ wody iropy, a więc, 
że woda w tym szybie przypływała w 20m. od 
spodu. 

Annen. Od dnia 4. lipca wieczorem zaczęto 
tłokować z haspla z głębokości 1000 m. przyczem 
tłok wynosił 50%, ropy a50'/, wody, często jednak 
i czystą wodę. Dnia 8. lipca w nocy zepsuł się 
haspel, więc od 10. lipca zaczęto zmieniać koronę 
wieży dla tłokowania z rygu, dnia 12. lipca tłoko- 
wano z bębna, ale już 13. ipca dano bęben łyżkowy 
do naprawy i w obec tego stójka aż do 18. lipca, 
w którym to dniu zaczęto na nowo tłokować z bębna, 
lecz tłokowania tego nie można nazwać intenzyw- 
nem, i więcej jest stójek, aniżeli tłokowania. 

Trystan. Do dnia 11. lipca ttokowano, w pły- 
nie wytłokowanym było jednak mało ropy ledwo 
20 do 25%,, reszta emulsyi i wody. Od 11. lipca do 
15. lipca wyrobiono zasypu 31 m. a jeden metr za- 
Sypu pozostawiono, i dnia 16. lipca zaczęto tłoko- 
wać. Zwierciadło płynu przez czas wyrabiania za- 
sypu podniosło się do 500 m. i stale w tej głębo- 
kości się utrzymywało. Za 12 godzin tłokowania 
zczerpano płyn do spodu rur tj. do 1150 m. tłok 
wynosił płyn, w którym było coraz to więcej i czyś- 
ciejszej ropy, przypływ jednak płynu znacznie osłabł, 
tak, że przed wyrobieniem zasypu wytłokowy- 
wano 3 cysterny płynu dziennie, a obecnie po wy- 
robieniu zasypu tłokuje się */, do 1 cysterny płynu. 
Dowodziłoby to podobnie jak na Nowinie, że po 
ubiciu zasypu na I metr od spodu, zamknięto pra- 
wie zupełnie przypływ wody, ale też i przypływ 
ropy się zmniejszył, zatem, że i w tym szybie woda 
przypływała od samego spodu. Dziś lepiej, mniej 
wody, przypływ wogóle słaby. 

_ROPA Nr. 10 
menden Kolben auf der letztgenannien Grube zeigeń. 
Heute bringt der Kolben eine ganzlich schwarze 
Fliissigkeit heraus. 

Kismet. Bis zum 13/7 wurde ununterbrochen 
aus derselben Tiefe gekolbt und befindet sich der 
Fliissigkeitsspiegel in diesem Schachte stets auf 1000 
Mtr. Die lingeren Arbeitsunterbrechungen sogar be- 
einflussen nicht die Anderung der Lage dieses Spie- 
gels. Der Kolben brachte vorwiegend mit Rohól 
leicht gefirbtes Wasser heraus. (Gase sind mdssig 
stark, die Besserung ist jedoch darin zu erblicken, 
dass der Kolben von Zeit zu Zeit auch reines Rohól 
brachte, dass in der herausgekolbten Fliissigkeit 
immer mehr Rohól zum Vorscheine kam und dass 
die Rohólfirbung obwohl unmerklich jedoch standig 
sich vergrósserte. Heute wurde um 8 Uhr friih zu 
kolben begonnen. Der Kolben brachte 5 mal reines, 
sodann mit Wasser gemengtes Rohól heraus. Die 
Fliissigkeit stieg zirka um 30 Mtr. 

Nowina. Bis zum 6/7 hat man 25 Mtr. des 
Bohrlochbodens mit Schiefer verstopft und ab 7/7 
aus einer Tiefe von 950 Mtr. zu kolben begonnen. 
Die heraufbefórderte Fliissigkeit bestand aus 507/, 
Rohól und 507/, Wasser und Emulsion. Die Fliissig- 
keit fAllt schnell, die Gase sind schwicher. Die 
ganze Fliissigkeit wurde bis zum 8/7 friih ausge- 
kolbt, was den Beweis liefert, dass man durch die 
Verstopfung des Schachtes auch den Zufluss sowohl 
des Rohóls wie auch des Wassers und Emulsion 
eingehalten hat. Sodann wurde vom 8/7 bis inklusive 
16/7 5 Mtr. des mit Schiefer verstopften Bohrloches 
zum Zwecke des Rohólzuflusses ausgearbeitet und 
dann mit dem Kolben angefangen. Der Fliissigkeits- 
spiegel hielt sich stindig wahrend der Ausarbeitung 
der Verschiittung auf einer Tiefe von 400 Mtr. Die 
Fliissigkeit (Rohól) wurde verhdltnismissig sehr 
schnell in die gełlochten Róhren, d. i. bis zu einer 
Tiefe: von 850 Mtr. abgekolbt und wird ab 16/7 
permanent weiter gekolbt. Der Rohólzufluss ist je- 
doch schwach, und die gezogenen Muster wiesen 
folgende Verunreinigungen auf: Am 15/7 (bei Beginn 
des Kolbens) 40%, Wasser, 59%, Schmutz (Kot) und 
45", Rohól. Am 17/7 betrug die ganze Verunreinigung 
15'., darin sehr wenig Wasser und vorwiegend Kot, 
und 85, Rohól. Am 18/7 betrug die vorwiegend 
aus Kot bestehende Verunreinigung bloss 5% und 95" 
Rohól. Der Rohólzufluss ist jedoch bedeutend 
schwicher. Es werden tadglich bloss 3/4 bis 1 Zis- 
terne, wahrend friiher mehr als 3 Zisternen heraus- 
gekolbt. Das heute gezogene Muster betrdgt zuerst 
2, sodann 6,9 Emulsion, die Tagesproduktion I 
Zisterne. Der Schacht Nowina lieferte daher den 
Beweis, dass man durch die Verschiittung des 
Bohrlochbodens mit Schiefer den ganzlichen Zufluss 
von Wasser und Rohól eingehalten hat und somit, 
dass das Wasser aus einer Tiefe von 20 Mtr. vom 
Boden zułfliesst. 

Annen. Ab 4/7 abends wurde mit dem Kol- 
ben vom Haspel aus einer Tiefe von 1000 Mtr. be- 
gonneń, wobei der Kolben 50%» Rohól und 50» 
Wasser, oft jedoch reines Wasser heraufbefórderte. 
Am 8/7 versagte der Haspel und hat man ab 10/7 
die Turmkrone zwecks Kolbens vom Righ gewech- 
selt« Am 12/7 wurde von der Trommel gekolbt, 
jedoch hat man schon am 13/7 die Lóffeltrommel 
zur Reparatur gegeben und es entstand daher eine 
Arbeitsunterbrechung bis zum 18/7. An diesem Tage 
fing man neuerlich an von der Trommel zu kolben, 
jedoch kann dieses Kolben nicht intensiv genannt 
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Tschuschima tłokuje stale z małemi przer- 
wami z powodu pruszenia ropą po tłoku, ito z głę- 
bokości 1000 do 1100 m. Tłok wynosi raz płyn 
czarny, na oko zupełnie czystą ropę, to znów płyn 
czekoladowego koloru, który wykazuje 30, emulsyi 
I 50 wody a zanieczyszczenie to oddziela się bardzo 
trudno. Dnia 14. i 15. bm. tłok wynosił stosunkowo 
więcej płynu i to ropy znacznie czyściejszej niż 
poprzednio, lecz znów z powodu stójki niedzielnej 
we wszystkich prawie szybach, sytuacya do 19. lipca 
gorsza, poczem znowu się poprawia. 

Napoleon. Dnia 6., 7. i8. bm. do6-tej rano 
tłokowano z głębokości 1100 m. płyn wolno opa- 
dał. Z powodu trzech godzin stójki (7/7) podniósł 
się płyn o 150 m. a tłok wynosił coraz więcej ropy 
to znów więcej wody. Od dnia 8. lipca zaczęto wy- 
rabiać zasyp, a obecnie wiercą w spód. Zaznaczyć 
przytem trzeba, że zwierciadło płynu trzyma się 
w głębokości 6060 m. a w ostatnich dniach wolno 
opada. Dzisiaj wierci, uwiercono jeden metr, płyn 
opadł do 900 m. 

ladeusz-Alfa. Szyb ten tłokuje najinten- 
zywniej ze wszystkich i bez żadnych przerw nie- 
dzielnych, wykazuje też największą poprawę. Dnia 
6. lipca instrumentowano 18 godzin za liną, w obec 
czego 7. lipca trochę więcej było wody, a tłoko- 
wano z tej samej głębokości 1200 m. Od 11. lipca 
sytuacya widocznie się polepsza, tłok wynosi coraz 
częściej i więcej czystej ropy, gazy silniejsze, a za 
48 godzin stójki z powodu zmiany liny płyn podniósł 
się zaledwo 20 do 30 metrów. Dnia 13. lipca przez 
parę godzin tłok wynosił płyn czekoladowy (tj. dużo 
emulsyi) a w czasie 4-godzinnej stójki poziom płynu 
podniósł się zaledwo o 10 m. Sytuacya znów się 
poprawia, dnia 14. lipca wzięto dwie próbki, które 
wykazują, jedna: 20%, wódy, 20%, emulsyi a 60%, 
ropy, druga: 10%, wody, 3070 emulsyi 1 60, ropy. 
Dnia 15. i 16. bm. tłokowano przeważnie ropę, dnia 
17. lipca sytuacya gorsza, pokazała się woda, ale 
też żaden prawie szyb nie tłokował w niedzielę (16/7). 
Dnia 17. lipca wieczorem sytuacya poprawia się tak, 
że 19. lipca wody już na oko nie widać, a tłokują 
z głębokości 11000 m. Dodać muszę, że 1 w tym 
szybie polepsza się widocznie w mniej więcej dwa 
dnie po zastanowieniu tłokowania na Napoleonie, 
a w celu przekonania się o łączności wskazanem 
by było polecić chwilowo dalsze tłokowanie przez 
3 do 6 dni jeszcze na Napoleonie, gdyż możliwem 
jest, że tak szyb Napoleon jak i Kismet mogły przez 
ttokowanie przyciągnąć wodę, która z tych szybów 
rozlewała się po dalszych sąsiednich szybach. laka 
kontrpróba dałaby nam tę pewność, że szyby te są 
poniekąd przyczyną zawodnienia innych, ! że one są 
łącznikami między podziemnymi zbiornikami solanki 
a szybami sąsiednimi, a wówczas ratunek byłby 
ułatwionym. Dzisiaj lepiej, zawartość płynu większa 
niż 60%, ropy, produkcya 3 cysterny czystej TOPY: 

Złotka. Od dnia 6. lipca zaczęto wyrabiać 
zasyp, którego skonstatowano 23 m. Do dnia LI. 
lipca wyrobiono go, poczem wiercono w spód 
i rozszerzano jamę, a przez cały ten czas zwierciadło 
płynu trzymało się stałe w głębokości 600 m.i w ja- 
mie jest prawie zupełnie czysta woda, która zaczęła 
się pojawiać w miarę wyrabiania zasypu. Otwór ten 
więc dał dowód, że woda przychodzi od spodu. 
Obecnie osiągnięto głębokość 1340 m. zarurowano 
do 1330 m. Ropy ani gazów obecnie nie ma zupeł- 
nie. Dnia 16. lipca tj. w niedzielę tłokowano na 
próbę z haspla, tłok wynosił czystą wodę, a poziom 

werden, da die Arbeitsunterbrechungen die Arbeits- 
zeit iibersteigen. 

ITrystan. Bis zum 11/7 wurde gekolbt. Die 
ausgekolbte Fliissigkeit enthielt jedoch kaum 20—25', 
Rohól, Rest Emulsion und Wasser. Vom 11/7 bis 
zum 15/7 wurden 31 Mtr. der Verschiittung ausge- 
arbeitet, 1 Mtr. desselben zuriickgelassen und fing 
man am 16/7 neuerdings zu kolben an. Der Fliissig- 
keitsspieger hob sich wadhrend der Ausarbeitung der 
Verschiittung bis zu 500 Mtr. und verblieb standig 
in dieser Tiefe. Waihrend des i2stiindigen Kolbens 
schópite man das Wasser bis zur verrohrten Stelle 
d. i. bis zu 1150 Mtr. Der Kolben brachte immer 
mehr Rohól heraus, der Fliissigkeitszufluss ist jedoch 
bedeutend gefallen, so dass gegenwartig nach Aus- 
arbeitung der Verschiittune */,—1l Zisterne, wihrend 
friiher 3 Zisternen tiglich gekolbt wurden. Dies be- 
weist analog mit der Grube Nowina, dass man nach 
Verstampfung der Verschiittung wohl den Wasser- 
zutluss fast gidnzlich abgesperrt hat, aber man ver- 
minderte auch dadurch den Rohólzutfluss, somit kam 
auch in diesem Schacht das Wasser von der unter- 
sten Tiefe. Heute ist die Lage giinstiger, weniger 
Wasser, der Zufluss im allgemeinen schwach. 

Ischuschima kolbt stindig mit kleinen Un- 
terbrechungen zufolge Rohólspritzens, und dies aus 
einer Tiete von 1000—1100 Mtr. Der Kolben bringt 
cinmal eine ganz schwarze, beinahe reines Rohól 
enthaltende Fliissigkeit, ein anderesmal eine choco- 
ladfarbige Fliissigkeit, welche 30”, Emulsion und5, 
Wasser enthadlt und ldsst sich diese Verunreinigung 
sehr schwer auflósen. Am 14. und 15. d. M. brachte 
der Kolben verhaltnismissig mehr Rohól enthałtende 
Fliissigkeit heraus, zufolge der auf beinahe allen 
Schdchten herrschende Sonntagsruhe, war die Situ- 
ation bis 19/7 schlimmer, sodann besserte sich die- 
selbe wieder. 

Napoleon. Am6, 7. und 8.d. M. wurde 
bis 6 Uhr friih aus einer Tiefe von 1100 Mtr. ge- 
kolbt, die Fliissigkeit fiel langsam zufolge einer 3- 
stiindigen Arbeitsunterbrechung (7/7) stieg die Fliis- 
sigkeit um 150 Mtr. und brachte der Kolben ab- 
wechselnd mehr Rohól und Wasser heraus. Seit 8/7 
arbeitete man die Verschiittung aus und wird gegen- 
wartig gebohrt. Dabei ist zu bemerken, dass der 
Fliissigkeitsspiegel sich in einer Tiefe von 600 Mtr. 
halt und in den letzten Tagen langsam falit. Heute 
wurde I Mtr. gebohrt, die Fliissigkeit fiel bis zu 
900 Mtr. 

ladeusz-Alfa. Dieser Schacht kolbt am 
intensivsten ohne Sonntagsunterbrechungen und 
wcist daher die grósste Besserung auf. Am 6/7 
wurden 18 Stunden instrumentiert und war daher 
am 7/// etwas mehr Wasser vorhanden. Es wurde 
aus einer liefe von 1200 Mtr. gekolbt. Am 11/7 
bessert sich die Situation wesentlich. Der Kolben 
bringt immer reineres Rohól heraus, die Gase 
sind stirker und wahrend der zufolge Seilwechsels 
entstandenen Arbeitsunterbrechung stieg die Fliissig- 
keit kaum um 20—30 Mtr. Am 13/7 brachte der 
Kolben durch einige Stunden eine chocoladefirbige 
Fliissigkeit (viel Emulsion) und waihrend einer 4- 
stiindigen Unterbrechung hob sich das Fliissigkeits- 
niveau um kaum 10 Mtr. Die Situation besserte sich 
weiter, von den am 14/7 gezogenen 2 Mustern ent- 
halt das eine 20, Waszer, 20%, Emulsion und 60', 
Rohól und das zweite 10', Wasser, 30 „ Emulsion 
und 607», Rohól. Am 15. u. 16. wurde vorwiegend 
Rohól gekołbt, am 17/7 ist die Situation wegen wie- 
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płynu nie obniżył się. Dzisiaj wierci, poziom. płynu 
ten sam. 

Józef. Sytuacya bez zmiany, tłokuje ropę 
z głębokości 500 m. zanieczyszczenie 50 a nawet 
50%/,. Dzisiaj stójka dla braku miejsca na ropę na 
kopalni. 

Zastanawiając się nad ogólną sytuacyą w szy- 
bach po lewym brzegu Łoszenia, musimy stwierdzić 
stanowczą chociaż wolną poprawę. 

Poprawa ta przedewszystkiem okazuje się 
w szybach do niedawna najgorszych, a to: Iadeusz- 
Alfa, Napoleon, Kismet i Hadwiga. I tak na Tade- 
uszu-Alfa i Hadwidze dopatruję się zwrotu ku lep- 
szemu w tem, że o ile oba te szyby w końcu 
czerwca tłokowały zupełnie czystą wodę, słabo 

- tylko zabarwioną ropą, to obecnie płyn na Tadeu- 
szu-Alfa dochodzi do 60% ropy, a Hadwiga, która 
miała w czerwcu 13 cystern produkcyi, powinna jej 
mieć w lipcu około 30. Dalsze dwa szyby Kismet 
i Napoleon w czasie sprawozdawczym nie tłoko- 
wały zupełnie, bo Kismet naprawia haspla a Napo- 

"leon wierci, przypuszczenia zaś moje co do nich 
powiedziałem już pierwiej. 

Poprawę ogólną mojem zdaniem widać i w tem, 
że najpierw obecne przypływy płynu (wody) z po- 
wodu jakichkolwiek stójek są znacznie mniejsze, 
dadzą się łatwiej i w coraz to krótszym czasie 
ściągnąć, a chwilowe pogorszenia z powodu tych 
stójek już po parogodzinnem tłokowaniu wywołują 
stan lepszy, a dalej w tem, że we wszystkich prawie 
szybach poziom płynu trzyma się obecnie stale 
w pewnej. głębokości i w czasie stójęk mało podcho- 
dzi, a w razie intenzywnego tłokowania nieznacznie 
się obniża. Jako wyjaśnienie tego dodać sobie po- 
zwolę, że w początkach tłokowania poziom płynu 
we wszystkich szybach wahał się nieraz bez wi- 
docznej przyczyny między 200 a 400 m. i wówczas 
niektóre ze szybów dochodziły z tłokiem do spodu 
rur, a obecnie w szybach tych, płyn mimo inten- 
zywnego tłokowania utrzymuje się prawie stale 100 
do 200 m. od spodu. W obec tego odnoszę wra- 
żenie, a nawet niemal mam pewność, ze przy dal- 
szem intenzywnem tłokowaniu we wszystkich Szy- 
bach, sytuacya by się zupełnie wyjaśniła. 

Ponieważ jednak tłokowania tak jak obecnie 
mimo widocznych rezultatów, do nieskończoności 
polecać nie można, szczególniej w obec małego za- 
interesowania się ogółu całą tą sprawą, a co gorsze 
w obec tu i ówdzie widocznych niechęci do dal- 
szej akcyi ratunkowej a przedewszystkiem do tłoko- 
wania, a brak jednolitości i jedności uniemożliwiają 
dalszą racyonalną w tym kierunku pracę, przeto 
musimy sobie koniecznie postawić pytanie co mamy 
dalej robić. . 

Niektórzy twierdzą, że należy solankę obecną 
zamykać w spodzie osobną kolumną rur, a wiercić 
niżej. Otóż nad tem zagadnieniem trzeba się zasta- 
nowić, gdyż mojem zdaniem nie mamy pewności, że 
produktywną ropę niżej nawiercimy. Ale nawet gdy- 
byśmy to za pewnik przyjęli, to w dalszym ciągu 
nie wiemy czy zamknięcie solanki na spodzie da się 
w ogóle wykonać, czy rury mające zamknąć wodę 
wytrzymają, czy każdy z obecnych szybów o względ- 
nie małej dymenzyi, zamknięcie wody w ogóle prze- 
prowadzić potrafi, i wreszcie czy przez zamknięcie 
tej solanki przy dalszem wierceniu, woda choćby 
idealnie nawet zamknięta, nie przedrze się pokłada- 
mi pod nią będącymi do ropy i t. p. jednem słowem 
czy zamknięcie solanki będzie w ogólności korzystne, 

derholten Wassererscheinens schlimmer. Dies ist 
darauf zuriickzufiihren, dass am Sonntag (16/7) 
beinahe kein Schacht gekolbt hat. Am 17/7 abends 
besserte sich die Situatiofń detart, dass am 19/7 beim 
Kolben aus einer Tiefe von 1100 Mtr. beinahe kein 
Wasser sicli zeigte. 0abei muss ich bemerken, dass 
die Besserung der Situation in diesem Schachte 
sich nach 2 Tagen nach der Kolbeneinstellung aut 
„Napoleon* zeigte und wdre daher angewiesen, zur 
Uberzeugung das weitere Kolben bei „Napoleon fiir 
3 oder 6 Tage anzuordnen, da die Móglichkeit nicht aus- 
geschlossen ist, dass die Schdchte „Napoleon* und 
„Kismet* durch das Kolben Wasser zugezogen 
haben und dass sich dasselbe von diesem Schachte 
in die Nachbarschichte ergossen hat. Diese Probe 
konnte uns den -bestimmten Beweis liefern, dass 
die Schichte gewissermassen die Ursache der Ver- 
wisserung der anderen Schichte undzdię Verbindung 
zwischen den unterirdischen Behalłiern==>des Salz- 
wassers mit den Nachbarschichten bildem; wodurch 
die Rettungsarbeiten wesentlich erleichtert werden 
kónnten. Heute ist die Situation besser, der Fliissig- 
keitsinhalt betrigt 60%, die Tagesproduktion 3 Zis- 
ternen reinen Rohóls. 

Złotka. Vom O/7/ fing man an die:23 Mir. 
betragende Verschiittung auszuarbeiten. Bis 11/7 
wurde derselbe ausgearbeitet, sodann wurde ge- 
bohrt und das Bohrloch erweitert. Durch diese ganze 
Zeit hielt sich der Fliissigkeitsspiegel stdndig in 
einer Tiefe von 600 Mtr. auf. lm Bohrloch ist fast 
reines Wasservorhanden und kam dasselbe wiihrend der 
Ausarbeitung der Verschiittung zum Vorscheine. 
Dieses Bohrloch lieferte den Beweis, dass das Was- 
ser von der untersten Schichte stammt. Gegenwartig 
erreichte man eine Tiefe von 1340 Mtr., wovon 
1330 Mtr. verrohrt sind. Weder Rohól noch Gase 
sind gegenwartig vorhanden. Am 16/7 (Sonntag) 
wurde probeweise vom Haspel gekolbt. Der Kolben 
brachte reines Wasser und das Wasserniveau ver- 
blieb in derselben Tiefe. Heute wird gebohrt, das 
Wasserniveau ist dasselbe. Sh 

Josef. Die Situation ist unverdnderlich. Es. 
wird aus einer Tiefe von 500 Mtr. gekolbt, die Bei- 
mengung betrigt 30—50%. Zufolge Raummangels 
fiir Rohól wurde die Arbeit heute unterbrochen. | 

Wenn man die allgemeine Situation der am 
linken Ufer des Loszenibaches gelegenen Schdchte 
betrachtet, muss eine wesentliche obwohl langsame 
Besserung konstatiert werden. że 

Diese Besserung zeigt sich vor allem in den 
bis zur jiingsten Zeit schlechtesten Schdchten u. zw. 
Tadeusz-Alfa, Napoleon, Kismet und Hadwiga. Die 
Besserung in den Schaichten Tadeusz-Alfa und 
Hadwiga ist daraus merklich, dass die Fliissigkeit 
im Schachte Tadeusz-Alfa gegenwartig zirka 60% 
Rohól enthalt, wahrend dersełbie mit Ende Juni bloss 
eine leicht mit Rohól gefarbte Fliissigkeit kolbte; 
und die Produktion der Grube Hadwiga im [uli ca. 
30 Zisternen betragen wird, wdhrend sie im Monate 
Juni eine von 13 Zisternen autwies. Die weiteren 2 
Schichte Kismet und Napołeon haben wahrend der 
Zeit der Berichterstattung gar nicht gekolbt, weil 
Kismet den Haspel reparierte und Napoleon in 
Bohrung begriffen ist. Die allgemeine Besserung ist 
auch darin zu erblicken, dass erstens der gegen- 
wiartige, zufolge Arbeitsunterbrechung entstandene 
Fliissigkeits-Zufluss (Wasser) viel geringer ist und 
leichter ausgeschópit werden kann; und weiters, 
dass das Fliissigkeitsniveau sich gegenwartig tast in 

. 
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Sądzę, że pytanie to jest w tej chwili najważ- 
niejszem zadaniem komitetu i proponuję przeprowa- 
dzenie nad niem dzisiaj gruntownej dyskusyi, tymcza- 
sem jeszcze bez uchwalania stanowczych wniosków, 
odkładając je do przyszłego posiedzenia. Na razie 
zaś może poświęćmy jeszcze jakiś czas dalszej do- 
kładnej obserwacyi szybów zawodnionych, intenzyw - 
nemu tłokowaniu Złotki i Annen, i kontrpróbie z tło- 
kowaniem Napoleona i Tadeusz-Alfa, oraz Kismetu 
1 Hadwigi. . > 

Szyby po prawym brzegu Łoszenia. so > śe r 1 wietai 16 godzin; a przez 8 go- 
dzin częściowo łyżkuje wodę i tłokuje ropę. Przypływ 
płynu jest wprawdzie coraz to słabszy i daje się 
z łatwością zczerpać, ale i przypływ ropy jest słaby. 

Szujski. Do dnia 8. lipca wymieniano wał 
korbowy, poczem po stłokowaniu częściowem płynu 
przystąpiono do pomiaru jego przypływu. lego sa- 
mego dnia o godzinie 11.30 przed południem odmic- 
rzono górne zwierciadło płynu w głębokości 834.50 m. 
Zwierciadło wody było wtedy 847.50 m. czyli że 
w jamie był słup wody 194.70 m. Nad wodą znaj- 
dował się słup ropy 13 m. Dnia 10.lipca o godzinie 
11.45 a zatem po 48 godzinach 1 15 minutach, skon- 
statowano poziom płynu w odmierzonej głębokości 
477 m. a więc przypływ płynu w tym czasie wyno- 
sił 357.50 m. Następnie łyżką specyalną odmierzono 
dokładnie zwierciadło wody o godzinie 7.45 wieczorem 
w głębokości 439.60 m. licząc od spodu, a więc w 56 
godzinach i 15 minutach przypływ wody wynosił 
244.90 m. czyli na godzinę 4.36 m. Przypływ zatem 
bardzo znaczny, lecz na twierdzenie kierownika p. Po- 
doskiego, że cały ten przypływ jest w stanie zczer- 
pać w krótszym czasie, poleciłem 12 godzin wiercić, 
a 12 godzin łyżkówać wodę od spodu, by się prze- 
konać o ile to twierdzenie jest prawdziwe. Niestety 
drugiego pomiaru nie pozwolono zrobić, a wody nie 
Ściągano lub bardzo mało, podobno dlatego, że 
w szybie silnie sypało, w obec czego chciano niżej 
zarurować, by to silne sypanie zamknąć. Dzisiaj do- 
dają rurę, poóczem mają zacząć łyżkować. 

Karpaty Nr. 7. Wyciągnięto sześcio- i sied- 
miocalowe rury zupełnie i obecnie robią się przygo- 
towania do zamykania wody szybem kopanym. 
Dziś stójka. 

Jan Kanty VIII. Od 6. do 11. b. m. łyżko- 
wano wodę z haspla, przypływ jej był słabszy, 
ściągnięto ją na dwie sztangi od spodu t. j. na 23 m. 

I2. lipca zapuszczano rurki płuczkowe, celem 
wypłukania tłoka wraz z ciężarkiem, poczem przy- 
gotowywano się do płukania i rozszerzania 5' rur. 
Dzisiaj stójka. , 

Belicyań 1. Od. do 12. Di IISKUBIEN- 
tacya za rozszerzaczem, ropa płynie na wybuchy. 
Od 12. b. m. do dzisiaj tłokują stale ropę, wody nie 
zczerpują. Produkcya półtrzecia cysterny ropy dzien- 
nie, pomiar wody 4 sztangi od spodu. 

Felicyan 2 tłokuje stale ropę, produkcya 
spadła na 3i 1/2 cysterny, zanieczyszczenie 10', 
czasami ropa płynąca ze szybu jest koloru czekola- 
dowego. Ropa oddawana na tłocznie ma 0.6 do 2% 
zanieczyszczenia. 

, Renata wierci, gazy silniejsze, wybuchy rop- 
ne co trzy dnie, wody rzekomo nie ma, dolewają ją 
przy wierceniu. Ogólna głębokość 1150 m. 

Felicya wierci, częściowo ztłokowuje ropę 
z wierzchu, a wodę łyżkuje ze spodu, przypływ wody 
podobno słaby. 

allen Schdchten in unverinderter Lage beiindet. Zur 
Erliuterung des Obangefiihrten erlaube mir hinzu- 
zutiigen, dass zu Beginn des Kolbens das Wasser- 
niveau in allen Schichten ohne wesentliche Ursache 
sich in einer Tiefe von 200—400 Mtr. befand, indes 
gegenwartig die Fliissigkeit trotz intensiven Kolbens 
iast standig in einer Tiete von 100—200 Mtr. sich 
aufhadlt. Es ist daher mit Sicherheit anzunehmenq, dass 
sich die Situation bei weiterem intensiven Kolben 
gdnzlich kliren wiirde. 

Nachdem aber die gegenwartige Art des Kol- 
bens trotz der ersichtlichen Resultate bis ins Unend- 
liche fiihrt, und dies hauptsachlich zufolge kleinem dieser 
Angelegenheit entgegengebrachten Interesse, und was 
noch drger ist, durch hie und da auftretende Abnei- 
gung zur weiteren Rettungsaktion, speziell zum wei- 
teren Kolben — nicht empfohlen werden kann, da* 
die Meinungsverschiedenheiten die weitere rationelle 
Rettungsaktion unmóglich machen, so miissen wir 
uns unbedingt die Frage vorlegen, was weiter ge- 
schehen soll ? 

Manche behaupten, dass das gegenwartige 
Salzwasser mit separaten Róhren unten abzusperren 
und unterhalb derselben zu bohren ist. 

Dieser Antrag ist in Erwdgung zu ziehen, da 
meines Wissens nach keine Sicherheit besteht, ob 
wir beim Bohren unterhalb der Róbhren auf eine 
Produktion stossen werden. Wenn wir aber auch 
diese Sicherheit hdtten, so kónnen wit nicht wissen, 
ob die untere Absperrung des Salzwasstrs iiberhaupt 
durchgefiihrt werden kann, ob die zum Wasserab- 
schlusse bestimmten Róhren ausschalten werden, ob 
jeder gegenwartige, eine durchwegs kleine Dimension 
autweisende Schacht iiberhaupt das Wasser absper- 
ren kónnen wird, und schliesslich ob durch das 
Absperren des Salzwassers das Wasser beim wei- 
teren Bohren nicht etwa durch die unten gelegenen 
Erdschichten in das Rohól eindringen wird, mit 
einem Worte, ob das Absperrewm des Salzwassers 
von Nutzen sein wird. | | 

Ich glaube, dass diese Frage gegenwartig die 
wichtigste Frage des Komitees ist und beantrage 
daher, heute dariiber eine griindliche Diskussion zu 
eróffnen. Bei derselben sind jedoch keine diesbeziig- 
lichen Antrige zu genehmigen, sondern dieselben 
bei der nichsten Sitzung zur Erórterung vorzulegen. 
Vorldufig widmen wir noch einige Zeit der Obser- 
vation der verwasserten Schichte, dem intensiven 
Kolben der Schichte Złotka und Annen, und der 
Gegenprobe des Kolbens der Schichte Napoleon u. 
Tadeusz-Alfa wie auch Kismet und Hadwiga. 

Schachte am rechten Ufer des 
Loszenibaches. 

Nordstern. Es wird daselbst 16 Stunden 
gebohrt und durch 8 Stunden abwechselnd Wasser 
gelóltelt und Rohól gekolbt. Der Fliissigkeitszufluss 
ist wohl immer schwadcher und leicht abschópfbar, 
jedoch hat sich auch der Rohólzufluss wesentlich 
vermindert. 

Szujski. Bis zum 8/7 wurde die Kurbelwalze 
ausgetauscht und sodann schritt man nach teilweisem 
Abschópłen der Fliissigkeit zur Abmessung des Zu- 
ilusses. Am selben Tage um 11:30 vormittag wurde 
der obere Spiegel der Fliissigkeit in einer Tiefe von 
83450 Mtr., vermessen. Der Wasserspiegel betrug da- 
mals 847:50 Mtr., was einer Wassersżiule von 19470 Mtr. 
gleicht. Oberhalb des Wassers befand sich eine 
Rohólsdule von 13 Mtr. Am 10/7 um 11:45, somit 
48 Stunden und 15 Minuten spiter konstatierte man 
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Iris. Zanieczyszczenie znaczne, ropa oddawana 
na tłocznie wykazywała od 5 do 12%, emulsyi. Gazy 
słabsze, produkcya samopłynąca 8 cystern dziennie. 
Wedle zapewnień p. Goldmanna ropa w ostatnim 
czasie ma być podobno znacznie czyściejsza. 
| Tadeusz-Galicy awierci, świder pracuje 

w głębokości 1315 m. zarurowano do 1310 m. bardzo 
słaby przypływ wody, który złyżkowują. 

A nn i. Od6. do 18. b. m. stójka, ludzie szybowi 
zajęci na Liwii, od 18. lipca w południe zaczęto łyż- 
kować wodę na zmianę przez całą dobę. 

Liwia. Od 6. do 12. b. m. wyciągano 4" rury, 
poczem zaczęto wiercić. Przez 16 godzin wiercą, 
a przez 8 godzin tłokują wodę z haspla, której przyp- 
ływ jest mniejszy niż się daje w 8 godz. zczerpać. 

W: szybach P tasGz'O© pes URI EP ZeWm 
wody prawie że nie ma wcale, a dwie do trzech 
łyżek zczerpuje ją zupełnie. 

W otworach na prawym brzegu Łoszenia przyp- 
ływ wody jest coraz to słabszy, i tylko w szybach 
Annen i Szujski sytuacya dotychczas niewyjaśniona. 

P. Przewodniczący otwiera dyskusyę nad spra- 
wozdaniem, p. Włodarczyka, a p. Miński prostuje 
dane co do zanieczyszczenia na Felicyanie 2. 

Z powodu zrobionej w sprawozdaniu propozy- 
cyi kontrpróby dalszem jeszcze tłokowaniem przez 
3 do 6 dni Napoleona, wywiązuje się długa i oży- 
wiona dyskusya. 

P. Meszaros zapytuje p. Bruggera jakie jest Jego 
zdanie o łączności Napoleona z Tadeuszem-Alła, na 
co p. Brugger wyłuszcza obszernie swoje pod tym 
względem zapatrywania. 

P. Miński proponuje żeby po skonstatowaniu 
łączności próbować raz Napoleona, to znów Annen 
tłokować na przemian. 

P. Dunka daje wyjaśnienie co do szybu Napoleon, 
i oświadcza, że jest zamiar z powodu że dziura jest 
za wielka, przedewszystkiem podwiercić 10 m. zale- 
pić lepem jamę, wsunąć 5' rury, zamknąć niemi wo- 
dę, i wiercić dalej. Przy tej sposobności podnosi 
z naciskiem, że skoro dotychczas tylko jedna firma 
Premier robiła to cojej polecono, to obecnie nie 
powinno się tej firmie stawiać trudności z tego po- 
wodu, że chce się chwycić innego środka ratunku. 

To samo oświadcza i p. Brugger, i dodaje że 
nie zgodzi się nigdy na robienie na jego Towarzy- 
stwie eksperymentów i poddawanie kontrpróbie otworu 
Napoleon, a na zapytanie p. Longchamps w jaki spo- 
sób będzie zamykana woda, który proponował by 
ją można zamknąć po za rurami 30 do 40 m. od 
spodu tak, ażeby nie dostawała się do warstw ropo- 
dajnych wyższych, nie wnikała do spodu, i nie prze- 
chodziła do sąsiednich szybów, — odpowiada, że 
zamykanie to musi być pozostawione prywatnej 
inicyatywie, gdyż czynność powyższa zależną będzie 
od pokładów, i od tego jak w ogóle robota pójdzie 
a co do kontroli to jest zdania, że zwykłe w podo- 
bnych wypadkach komisyonowanie Urzędu górniczego 
wystarczy najzupełniej. 

P. Włodarczyk zastrzega się, że nie chodziło 
mu wcale o zmuszanie Napoleona do tłokowania, 
lecz tylko proponował, żeby tłokować jeszcze 3 do 
6 dni na Napoleonie na to, by się przekonać czy 
jest łączność między nim a Tadeuszem-Alfą, tak sa- 
mo jak mu chodziło o zbadanie łączności między 
Hadwigą a Kismetem. 
_. P. Przewodniczący w obec ostro*'ścierających 

się zdań za i przeciw tłokowaniu, w dłuższem prze- 
mówieniu objawia także i swoje zapatrywanie, Mimo 

das Fliissigkeitsniveau in einer vermessenen Tiete 
von 477 Mtr. Der Fliissigkeitszufluss betrug somit 
in dieser Zeit 357:50 Mtr. Sodann wurde mittels 
eines speziellen Lóffels um 7:45 abends der Wasser- 
spiegel in einer Tiefe von 439.60 Mtr. von der un- 
tersten Schichte an gerechnet, vermessen. Der Was- 
serzufluss betrug somit in der Zeit von 56 Stunden 
und 15 Minuten 244.90 Mtr., was einem stiindlichen 
Zuflusse von 4.36 Mtr. entspricht. Der Zufluss ist 
daher sehr bedeutend, jedoch beauftragte ich, zułolge 
der Behauptung des Betriebsleiters Herrn Podoski 
dieser Zufluss sich in kurzer Zeit abschópfen ldsst, 
ein 12stiindiges Bohren und ein 12 stiindiges Was- 
serschópfen. Durch dieses Vorgehen bezweckte ich 
die Richtigkeit der Behauptung des Betriebsleiters 
festzustellen. Leider gestattete man nicht die zweite 
Vermessung. Das Wasser wurde entweder gar nicht 
oder in kleinererń Masse abgezogen und dies angeb- 
lich aus dem Grunde, weil im Schachte starke Ver- 
schiittungen vorkommen und man zwecks Verntef- 
dung derselben weiter verrohren wolite. Heute waga 
gebohrt und sodann soll gelóffelt werden, 

Karpat Nr. 7. Die 6' und 7' Róhren waręcm 
gdnzlich heraufgezogen und Anstalten zur Abspefreag 
des Wassers mittels gegrabenen Schachtes getrofiea. 
Heute herrscht Stillstand. i 

Jan Kanty Nr. VII. Vom 6. bis zum 4. 4. 
M. wurde vom Haspel gelóffelt, der Zufluss ist 
schwicher. Das Wasser wurde auf 2 Stangen vom 
Boden, das ist auf 23 Mtr., abgezogen. Ab Ł2/f 
wurden Pumpróhren zwecks Auspumpens des Kol- 
bens eingelassen und sodann zum Pumpen und zur 
Erweiterung der 5' Róhren geschritten. Heute wird 
nicht gearbeitet. 

Felician I. Vom 6—12. d. M. instrumentierte 
man. Das Rohól fliesst ausbruchweise; vom 12 d. 
M. bis zum heutigen Tage wird standig Rohól ge- 
kolbt und das Wasser nicht abgeschópit. Die tdg- 
liche Produktion betrigt 21/, Zisternen, der Wasser- 
stand 4 Stangen vom Boden. 

Felician IL kolbt stindig Rohól, die Pro- 
duktion fiel auf 31/, Zisternen, die Verunreinigung 
betrigt 10%, das vom Schachte kommende Rohól 
ist manchmal chocoladefdrbig. Das zum Abdrucken 
iibergebene Rohól weist eine Verunreinigung von 0:6 
bis 2/, auf. 

Renata bohrt, die Gase sind stdrker, die 
Rohólausbriiche jeden dritten Tag, Wasser angeblich 
keines vorhanden. Allgemeine Tiefe 1150 Mtr. 

Felicie bohrt, kolbt teilweise Rohól von 
oben und lóffelt das Wasser vom Boden. Wasser- 
zufluss angeblich schwach. | 

Iris. Die Verunreinigung ist gross, das zum 
Abdrucken iibergebene Rohól enthalt 5—12/ Emul- 
sion. Die Gase sind schwicher, die selbstfliessende 
Produktion betrigt 8 Zisternen tadglich. Laut Versi- 
cherung des Herrn Goldmann soll das Rohól be- 
deutend reiner sein. 

Tadeusz-Galicia bohrt in einer Tieie von 
1315 Mtr, wovon 1310 Mtr. verrohrt sind. Der 
Wasserzufluss ist sehr schwach und wird derselbe 
ausgeschópft. 

Anni. Vom 6—18 d. M. Arbeitsunterbrechung. 
Die Arbeiter sind beim Schachte Livia beschaftigt. 
Vom 18/7 mittags wurde das Wasser abwechselnd 
durch den ganzen Tag gelółtelt. 

Livia. Vom 6—12 d. M. wurden 4" Róhren 
hinaufgezogen und sodann gebohrt. Die Bohrung 
dauert 16 Stunden, wdhrend die restlichen 8 Stunden 
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ciągłych nawoływań: że jest poprawa, warto się 
przecież zastanowić czy można dziś przyjąć jako 
pewnik, że tłokowanie da ostatecznie dodatnie wy- 
niki, bo to że szyby, które intenzywnie tłokowały 
okazują poprawę, trzeba uważać jako zupełnie natu- 
ralne, ale czyi za kilka miesięcy stan otworów świ- 
drowych będących w tłokowaniu nie będzie taki sam 
jak dzisiaj, tego przewidzieć niepodobna, a trudno 
przecież tłokować w nieskończoność. Woda jest spo- 
dnia, przyszła wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 
temi samemi szczelinami co i ropa, I nadpływa obec- 
nie razem z ropą. Fundusze którymi komitet rozpo 
rządza wnet się wyczerpią, że zaś nie ma dobrych 
danych żeby trwać ciągle przy temsamem zdaniu, że 
to jest woda w ograniczonych ilościach, która da się 
zczerpać, bo dotąd niestety mimo miesięcy zczerpać 
się nie dała, przeto należy jak najrychlej próbować 
innych środków, któreby ewentualnie zastosowac na 
leżało, by — w razie stwierdzenia, że woda nie da 
się zczerpać, a ze względu na słaby przypływ ropy 
tłokowanie się nie opłaci, — można było ewentua nie 
opuścić ten horyzont, a pójść szukać głębszego Na 
ryzontu, o ile takowy istnieje. Dlatego też mie m 
powodu do stawiania przeszkód w zamykaniu WOCY 
i wierceniu w spód firmie, która najlojalniej ze a 7 
kich stosowała się do wskazówek komitetu i Pe ryić 
Urzędu górniczego, owszem należy jej to nawet ułatwić. 

P. Meszaros nie może się w zupełności Ra 
dzić z wywodami p. Naczelnika Mokrego, pe CE 
iść jeszcze dalej na drodze hipotez o których U SIĘ 
już tyle rozprawiało, przeczy jakoby tlokow O 
wszędzie od kilku miesięcy, może chyba na kil dni 
onie, bo gdzieindziej tłokuje się ledwie od kil ER 
lub może tygodni, patrzy się na położenie Jag 
i jest zdania, że fakt przyjścia ropy na Tadeuszu- ia 
powinien dać do myślenia i przemówić za tem, e 
poprawa jest widoczna. Mowcaj tę poprawę ak 
strzega nadto i w tem, że woda się nie rozszerza a 
dawniej i uważa to za dodatni skutek tłokowar r 
Zgadza się na wszystkie ustępstwa dla firmy Prenkr. 
która całem postępowaniem od samego „począć : 
dowiodła swej lojalności, ałe przemawia równie c” 
rąco za jednolitością akcyi, a przeciw temu o), a 
demu pozostawić wolną rękę i możność dowolneg 
czynienia tego, co sam uzna za stosowne. 

P. Brugger chcąc dać dalsze dowody pore 
woli swego Towarzystwa oświadcza, że celem ok r 
próby będzie jeszcze kilka dni na Napoleonie: DO 
wał, a komitet uchwala wniosek p. Meszarosa: _50" 
dzić się na zamknięcie wody na Napoleonie I na 
dalsze jego wiercenie, z tem jednak zastrzeżeniem, 
że gdyby okazały się tego ujemne dla sąsiednich otwo- 
rów skutki, to natenczas woda ta zostanie ponownie 
otwartą, a szyb będzie tłokował dalej. O. 

P. Włodarczyk przypomina, że Złotka również 
przestała tłokować i w spód wierci. 

P. Brugger podaje do wiadomości komitetu, że 
właściciel Złotki p. Goldhamer zachęcony przykładem 
Tadeusza-Alfa i rezultatem tłokowania w tym otwo- 
rze, oświadczył w obec p. Naczelnika Mokrego, że 
przestanie wiercić i będzie dalej tłokować. W obec 
tego p. Meszaros stawia wniosek: Zakazać Złotce 
dalszego wiercenia i polecić jej na nowo tłokowanie 
(z poprawką p. Lonchamps) aż do porozumienia Się 
z komitetem. 

Uchwalono. | o | Wyłania się wreszcie sprawa kilkomiesięcznej 
bezczynności Annen, a kilku członków komitetu za- 
biera głos w tej dyskusyi. P. Przewodniczący wyka- 

zum Wasserkolben vom Haspel verwendet werden. 
Der Wasserzufluss ist schwacher als er in 8 Stunden 
ausgeschópft werden kónnte. , 

In den Schichten Piast, Opeg II. und Eli- 
zeum istbeinahe kein Wasser vorhanden und wird 
dasselbe mit 2--3 Lóffel ganzlich ausgeschópft. 

In den am rechten Ufer Loszenibaches gelegenen 
Schdchten, ist der Wasserzutluss immer schwiicher 
und bleibt nur, in den Schichten Annen und Szujski 
die Situation noch nicht aufgekliirt ist. 

Der Herr Vorsitzende eróffnet die Diskussion 
iiber den Bericht des Herrn Włodarczyk u. Herr 
Minski stellt die Verunreinigungsdaten aut Felician II. 
richtig. 

Zutolge der im Berichte gestellten Proposition 
wegen ciner Probe durch das weitere 3—6 tagige 
Kolben auf Napoleon, entwickelt sich eine lange 
und lebhafte Diskussion. 

lierr Meszaros befragt den Herrn Brugger iiber 
seine Meinung wegen des Vorhdltnisses zwischen 
Napoleon und Alfa, worauf Herr Brugger seine 
diesbeziiglichen Anschauungen ausfiihrlich erórtert. 

Herr Minski stellt den Antrag, man móge nach 
Feststellung dieses Verhiltnisses, abwechselnd auf 
Napoleon und Annen kolben. 

Flerr Dunka gibt Aufklirung wegen des Schach- 
tes Napoleon und teilt mit, dass zufolge sehr ZTOSSEr 
Dimension des Bohrloches die Absicht besteht vor- 
erst dasselbe 10 Mtr. zu unterbohren, sodann dasselbe 
zu verschiitten, 5" Róhren hereinzulassen mit den- 
selben das Wasser abzusperren und weiter zu bohren, 
Bei dieser Gelegenheit hebt er mit Nachdruck hervor, 
dass mit Riicksicht darauf, dass bis nunzu die ein- 
zige Firma „Premier* die ihr erteilten Auftrige genau 
bełolgte derselben gegenwartig keine Schwierigkceiten 
gemacht werden kónnen, wenn sie sich eines ande- 
ren Rettungsmittels bedienen will. 

Dasselbe erklirt auch Herr Brugger, und gibt 
noch zu, dass er es nicht erlauben werde, dass bei 
seiner Gesellschaft Experimente und Proben aut 
Napoleon gemacht werden. — Auf die Frage des 
Herrn Longchamps, auf welche Weise das Wasser 
zur Absperrung gelangen wird — erklirt Herr Brugoer 
dass diese Angelegenheit der privaten Initiative iiber- 
lassen werden muss, da diese Handlung von den 
Erdschichten abhdngig ist. Was den Arbeitsgang und 
Arbeitskontrolle anbetrifft so glaubt er, dass die 
iiblichen Kontrollen des Revierbergamtes vollkommen 
ausreichend sind. 

Herr Włodarczyk vorwehrt sich gegen die Be- 
hauptung, als ob er Napoleon zum Kolben gezwun- 
gen hdtte, er proponierte bloss 3—6 Tage nur des- 
halb noch zu kolben, um konstatieren zu kónnen, 
inwiefern eine Verbindung zwischen ihm und Tade- 
usz-Alfa bestehe, gerade so wie es zwischen Had- 
wiga und Kismet der Fall war. 

Der Herr Vorsitzende bringt angesichts der 
Scharfen Auseinandersetzungen pro und kontra des 
Kolbens auch seine Meinung zum Ausdruck. | 

Trotz der wiederholten Versicherungen, es sei 
eine Besserung eingetreten, sollte man doch dariiber 
nachdenken ob man das Kolben als zuverlissig und 
Erfolg bringend betrachten kann, denn dass die 
Schachte, welche intensiv kolben cine Besserung 
autweisen ist ganz natiirlich, ob aber in einigen 
Monaten der Stand der im Kolben begriffenen Bohr- 
lócher derselbe sein wird das kann man nicht vor- 
aussehen und man kann auch nicht bis ins Unendli- 
che kolben. 



— Neal 
zuje przedstawicielowi firmy p. Pirnitzerowi, że to 
jedyny otwór, który nigdy nic nie robił, tak że mu- 
siano na ostatniem posiedzeniu uchwalić zaprowa- 
dzenie na nim przymusowego zarządu, i wzywa p. 
Pirnitzera do wyjaśnienia dlaczego tam dotąd się 
nie tłokuje. Ł 

P. Pirnitzer przyznaje, że haspel był zły i za 
słaby, lecz że go dano naprawić i zapewne za dwa 
lub trzy tygodnie będzie gotów, a gdyby jeszcze oka- 
zał się nieprzydatnym (co zresztą już niektórzy po- 
przedni mowcy z góry podnieśli) to w takim razie 
zamówi nowy haspel. 

P. Przewodniczący stawia wniosek: Przyjąć 
oświadczenie p. Pirnitzera do wiadomości i równo- 
cześnie zwrócić się do Niego żeby wpłynął na swój 
centralny zarząd by tenże zamówił jak najprędzej 
nowy haspel i wziął się raz do energicznego tłokowania. 

Uchwalono. | 
P. Longschamps po tem wszystkiem co tu sły- 

szał o tłokowaniu, dalej w obec tego, że Napoleo- 
nowi pozwolono zamykać wodę, że Złotka nie tło- 
kuje lecz dalej wierci, że Annen zgoła nic nie robi 
i prawdopodobnie i za kilka tygodni nic jeszcze robić: 
nie będzie, że p. Dunin chciałby przestać tłokować 
na Kismecie i przystąpić tam do instrumentacyi, że 
wreszcie fundusze się wyczerpują, a niepodobień- 
stwem jest żądać jeszcze naten cel dalszych opłat 
od tych samych firm, które już tyle złożyły, bo inne, 
które nic dotąd nie dały, nie dadzą w przyszłości — 
jest zdania, że należałoby postawić jakiś prekluzyw- 
ny termin, dwóch lub najwyżej trzech miesięcy do 
tłokowania, a następnie komitet rozwiązać. 

P. Miński podnosi, że sprawa jest zanadto ważną 
by ją w obec tak małej liczby członków komitetu 
rozstrzygać i wnosi ażeby się wstrzymać do naj- 
bliższego posiedzenia komitetu. 

"P. Brugger przypomina, że genezą zawiązania się 
komitetu była myśl solidarnego prowadzenia wspól- 
nej akcyi ratunkowej, której niestety nie przeprowa- 
dzono tak jak należało, a więc w obec tego, i w obec 
topniejących ciągle funduszów przychyla się zupełnie 
do zdania p. Longchamps, a nawet byłby za tem, 
żeby komitet zaraz rozwiązać. 

P. Longchamps stawia wniosek : Na najbliższem 
posiedzeniu komitetu postawić na porządku dziennym 
jako punkt pierwszy rozwiązanie komitetu wodnego. 

Uchwalono. 

Na tem posiedzenie o godzinie szóstej popo- 
łudniu ukończono i protokół zamknięto. 

| 368 | a > ROPA. 
Das Wasser befindet sich in den untersten 

"Schichten und kam wahrscheinlich durch dieselben 
Spalten wie das Rohól, und kommt jetzt mit dem- 
selben zusammen. Der Fond, iiber welches das Ko- 
mitee verfiigt, ist bald erschópft, da es aber keine 
Gewissheit besteht, um bei derselben Ansicht, als ob 
das Wasser in beschrdnktem Masse vorhanden sei, 
bleiben zu kónnen und dass sich dasselbe aus- 
schópfen lasse (denn bis jetzt konnte man es leider 
trotz der Monate nicht ausschópfen), so muss man 
raschestens andere Mittel probieren, welche sich 
eventuell anwenden liessen. Sollten diese, im Falle 
sich das Wasser nicht ausschópfen liesse und mit 
Riicksicht auf den schwachen Ronólzufluss sich nicht 
auszahlen, — so miisste man diesen Horizont ver- 
lassen, und einen tieferen Horizont, falls ein solcher 
existiert, suchen. Deshalb sollte man der Gesellschaft, 
welche loyal sich allen Anweisungen des Komitees 
und des Revierbergamtes gefiigt hatte keine Schwie- 
rigkeiten im Wasserabsperren und Bohren stellen, 
im Gegenteil, man sollte es der Gesellschaft noch 
erleichtern. 

Herr Meszaros kann den Ausfiihrungen des 
Herrn Vorstandes Mokry nicht gdnzlich beistimmen, 
will weiter den Weg der hier schon so olt erórterten 
Hypothesen nicht betreten, negiert die Behauptung, 
als ob iiberall seit einigen Monaten gekolbt wurde, 
denn mit Ausnahme des Schachtes Napoleon kolbt 
man bloss einige Tage hóchstens einige Wochen. Er 
betrachtet die Lage als eine giinstigere und ist der 
Meinung, dass der Rohólerguss auf Tadeusz-Alia 
die Besserung kennzeichnet. Uberdies erblickt der 

. Redner die Besserung auch darin, dass das Wasser 
sich nicht mehr im friiherea Masse verbreitet und 
betrachtet dies als positive Folge des Kolbens. Er 
stimmt allen, der Firma Premier, welche durch ihre 
ganze Handlungsweise seit Anfang die Loyalitit be- 
wiesen hat, bei, befiihrwortet die Gleichheit der Aktion 
und widersetzt sich der Uberlassung einer freien 
Handlungsweise jeder Partei. 

Herr Brugger erkldrt, zwecks Beweis des guten 
Willens seiner Gesellschaft, dass er zur Probe noch 
einige Tage kolben wird und genehmigt das Komitee 
folgenden Antrag des Herrn Meszaros: Es ist das 
Wasserabsperren und das weitere 'Bohren aut 
Napoleon zu bewilligen, jedoch mit dem Vorbehalte, 
falls es die Nachbarschachte beeintrichtigen sollte, 
so miisste das Wasser neuerlich geóffnet und im 
Schachte weiter gekolbt werden. 

Herr Włodarczyk erinnert, dass die (irube 
Złotka ebentalls zu kolben aufhórte und im Bohren 
begriffen ist. | 

Herr Brugger teilt dem Komitee mit, dass der 
Eigentiimer der Grube Złotka Herr Dr. Gold- 
hammer durch das Beispiel des Tadeusz Alfa und 
durch das in diesem Schachte erzielte Resultat an- 
geregt, in Gegenwart des Herrn Vorstandes Mokry 
erklart hat, das Bohren zu unterlassen und weiter 
zu kolben. Zufolge dessen stellt Herr Meszaros 
folgenden Antrag: Der Grube Złotka ist das weitere 
Bohren zu untersagen und zum neuerlichen Kolben 
bis zur Verstandigung mit dem Komitee den Auitrag 
zu erteilen. | | 

Es wurde genehmigt. 
Es kommt sodann die mehrmonatliche Untatig- 

keit der Grube Annen zur Sprache und ergreifen 
diesbeziiglich einige Komiteemitglieder das Wort. 

„Der Herr Vorsitzende hadlt dem Reprisentanten der 
Firma Herfn Pirnitzer vor, dass dies der einzige 
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Schacht sei, welcher bis nun nichts gemacht hat, so 
dass man die Zwangsverwaltung desselben be- 
schliessen musste und fordert Herrn Pirnitzer auf, 
diese Untatigkeit aufzukliren. 

Herrr Pirnitzer gibt zu, dass der Haspel 
schlecht und zu schwach war, jedoch zur Reparatur 
abgegeben wurde, und wahrscheinlich in 2 bis 3 
Tagen fertig sein wird. Sollte jedoch derselbe auch 
dann seinem Zwecke nicht entsprechen (was iibri- 
gens schon einige Redner im Vorhinein bestatigt 
haben), so wird er einen neuen Haspel bestellen. 
Der Herr Vorsitzende stelit folgenden Antrag: Die 
Erklirung des Herrn Pirnitzer ist zur Kenntnis zu 
nehmen und sich gleichzeitig mit dem Ersuchen an 
ihn zu wenden, er móge seine Zentralverwaltung 
beeinflussen, wie am schnellsten einen neuen Haspel 
zu bestellen und endlich das energische Kolben 
aufzunehmen. 

Es wurde genehmigt. 
Mit Riicksicht auf den hier zitierten Kolbenbe- 

richt, ferner dass man dem Schachte Napoleon das 
Wasser abzusperren erlaubte, dass die Grube Złotka 
statt zu kolben weiter bohrt, dass Annen sowohl der 
zeit wie auch in einigen Wochen nichts unternehmen 
wird, dass Herr Dunin das weitere Kolben auf Kis- 
met einzustellen und zur Instrumentation schreiten 

will und schliesslich dass die vorhandenen Geldmittel 
zur Neige gehen und es unmóglich ist die weiteren 
Einzahlungen, von diesen Firmen, welche bereits eine 
solche geleistet haben, einzutreten, beantragt Herr 
Longchamps einen weiteren 2 bis hóchstens drei mo- 
natlichen Termin aufzustellen und sodann das Ko- 
mitee aufzulósen. 

Herr Minski hebt hervor, dass diese Angelegen- 
heit zu wichtig ist, und dariiber mit Riicksicht auf 
die kleine Zahl der Komiteemitglieder zu entschei- 
den und beantragt diese Angelegenheit der niichsten 
Komiteesitzung zur Entscheidung vorzulegen. 

Herr Brugger erinnert, dass der Zweck der 
Komiteebildung die Solidaritdtin der Rettungsaktion war. 

Mit Riicksicht jedoch darauf, dass diese Rettungs- 
aktion nicht rationell durchgefiihrt wurde, wie auch 
auf den zusammengeschmolzenen Geldfond schliesst 
er sich dem Antrage des Herrn Longchamps an, und 
ist sogar der Meinung, dass das Komitee sofort 
aufgelóst werde. 

Herr Longchamps stellt folgenden Antrag: Bei 
der nichsten Komiteesitzung ist als erster Punkt der 
Tagesordnung die Auflósung des Wasserkomitees 
autzustellen. Es wurde angenommen. 

Hierauf wurde die Sitzung um 6 Uhr abends 
geschlossen, und das Protokoll gefertigt. 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU WO- 
DNEGO ODBYTEGO W URZĘDZIE GMIN- 
NYM W BORYSŁAWIU DNIA 31. LIPCA 1911 

O GODZINIE 3. POPOŁUDNIU. 
Przewodniczący: Mokry Juliusz, naczelnik Urzędu 

górniczego. 
Członkowie komitetu: 

Błachowski Jan, dyrektor kopalń, 
Chłapowski Tadeusz, dyrektor kopalń, 
Leniecki Paweł, właściciel kopalń, 
Longchamps Mieczysław, dyr. i właśc. kop. 
Meszaros jerzy, dyrektor kopalń, 
Mikucki Leon, dyrektor kopalń, 
Miński Kazimierz, inżynier, 
Russocki Zygmunt, właściciel kopalń, 
Szczepanowski Stanisław, właściciel kopalń, 

dalej członkowie komisyi wykonawczej: pp. Włodar- 
czyk i Żuławski, pp. kierownicy zagrożonych kopalń: 
Dunka, Łącki, Podoski, lzasław Sroczyński, Stepek, 
Wacławik i Zdzieński, oraz kilku interesowanych 
zastępców kopalń: Dunin, Gottesmann, Lossow, 
Pierściński, Sommer, Sroczyński Michał, Świejkowski, 
Szujski, Towarnicki i dyrektor związku producentów 
ropy w Borysławiu Buszyński Stanisław. 

Protokół obrad prowadził Oczosalski Edward, 
sekretarz Tow. „Galicya*. 

Po zagajeniu posiedzenia przez P. Przewodni- 
czącego i odczytaniu przez sekretarza. protokołu 
z posiedzenia z dnia 20. lipca 1911, który komitet 
przyjmuje do wiadomości, p. Włodarczyk odczytuje 
sprowozdanie komisyi wykonawczej za czas od 21. 
do 31. lipca 1911 włącznie. 

Szyby po lewym brzegu Łoszenia. 
Jawa tłokuje bez przerwy, sytuacya powoli się 

pogarsza, zanieczyszczenie wzrasta i dochodzi do 409/,, 
a przypływ płynu (ropy) słabnie tak, że obecnie 
wytłokowuje się 3 cysterny płynu dziennie, podczas 
gdy poprzednio wytłokowywano na dobę 5 cystern. 

PROTOKOLL DER AM 31. JULI UM 3 UHR 
NACHMITTAGS IM GEMEINDESAALE 
ABGEHALTENEN SITZUNG DES WASSER- 

KOMITEES. 

Anwesend der Vorsitzende: Julius Mokry, Vor- 
stand des Revierbergamtes. 

Die Mitglieder: 
Herr Jan Błachowski, 

„. Tadeusz Chłapowski, 
„ Paul Leniecki 
„ Mieczysław Longchamps 
„ Georg Meszaros 3 
„ Leon Mikucki ś A, 
„ Ing. Kazimierz Miński Ś 8 „Sigmund Russocki Grubenbesitzer 
„ Stanislaus Szczepanowski , 3 

ferner die Mitglieder der Exekutiv-Kommission, die 
H. H. Włodarczyk und Żuławski, die Betriebsleiter 
der gełdhrderten (ruben, die Herren Dunka, Łącki, 
Podoski, Izasław Sroczyński, Stepek, Wacławik und 
Zdzieński, sowie die Vertreter der beteiligten Firmen 
die Herren Dunin, Gottesmann, Lossow, Pierściński 
Sommer, Michał Sroczyński, Swiejskowski, Szujski, 
Towarnicki und der Betriebsdirektor des Landesver- 
band der Rohólproduzenten, Herr Stanislaus Buszyński. 

Als Protokollant fungiert der Sekretir der „Ga- 
licia" Akt. Ges. Herr Eduard Oczosalski. 

Nach Verlesung und Verificierung des Proto- 
kolles der Sitzung vom 20. Juli 1911 erstattet Herr 
Włodarczyk nachstenenden die Zeit vom 21. bis 31. 
Juli 1911 umfassenden Tatigkeitsbericht. 

Stand der am linken Ufer des Łoszenibaches 
gelegenen Schachte. 

Jawa wird ununterbrochen gekolbt, die Situa- 
tion verschlimmert sich, die Verunreinigung steigt 
bis zu 40%, und nimmt der Rohólzufluss derartig ab, 
dass gegenwartig nur 3 Zisternen — gegen 5 Wagen 
ehedem — gefórdert werden. Die Juniproduktion 

Gruben Direktor 
2) » 



PPT PE 

| 370 ROPA SAB 

Produkcya w czerwcu (za 17 dni) 69 cystern, w lip-- 
cu 110 cystern. 

Hadwiga. Sytuacya znacznie się pogorszyła, 
gdyż od -20. lipca a może nawet i wcześniej zaprze- 
stano tłokować w nocy, czyli że tłokowano na do- 
bę 16 godżin, a 8 godzin nic nie robiono, niedzielna 
zaś stójka wynosiła 32 godzin. Takie 16 godzinne 
tłokowanie: trwało tylko do 26. lipca, gdyż tego dnia 
z powodu zepsucia się haspla zaprzestano tłokowa- 
nia zupełnie. Przy końcu tłokowania tłok w głębo- 
kości 950 m. wynosił prawie zupełnie czystą wodę. 
Produkcya w czerwcu 13 cystern, w lipcu (za 20 
dni) 37 cystern. 
".s.Ktsmet. [I w tym szybie gorzej, gdyż od 
20. lipca tłokuje się tylko 16 godzin na dobę, a nie- 
dzielna stójka trwa 32 godzin. Od 25. lipcaz powo- 
du instrumentacyi za tłokiem nie tłokują zupełnie. 
Przy: końcu tłokowania tłok wynosił prawie zupełnie 
czystą wodę. Zwierciadło płynu bez względu na stój- 
ki pozostawało zawsze w tej samej głębokości 1000 m. 
Produkcya za czerwiec nieznaczna, za lipiec (20 dni) 
niewiadoma. Dziś wyciągnięto tłoka. 

Nowina wyrabiała zasyp i dnia 22. lipca do 
6-tej rano wyrobiono 2 metry z zabitej jamy „iłem 
(„korka*). Pozostało 16 metrów. Zaczęto tłokować a 
zwierciadło płynu było wówczas w głębokości 350 m. 
Po wyrobieniu tych dwóch metrów korka, przypływ 
płynu znacznie się zwiększył, a to z 1 na blizko 4 
cysterny dziennie, ale też i zanieczyszczenie wzrosło 
z 5 na 20%/,, w czem 10%, wody. W miarę dalszego 
ttokowania przypływ płynu jest coraz to słabszy 
i obecnie wynosi zaledwie 2 cysterny dziennie. Pro- 
dukcya w czerwcu (za 16 dni) 31 cystern ropy, 
w lipcu (za 20 dni) 13 cystern. 

Annen tłokuje z bębna, lecz tłokowanie to 
odbywa się nieintenzywnie. Grzeją się i rwą się pasy, 
w obec czego są ciągłe i nieuniknione stójki. Po 
stójce tłok czasami wynosi trochę ropy, przeważnie 
jednak czystą wodę. Produkcyi nie ma. Zaczęto sta- 
wiać nowy haspel o sile 90 HP. 

Trystan tłokuje stale od spodu rur 1150 m. 
Przypływ płynu słaby, a w wytłokowanym płynie 
z każdym dniem pokazuje się więcej wody procen- 
towo, tak że z 5%/, doszła zawartość wody w płynie 
do 609%. Sytuacya zatem jest o wiele gorszą i to od 
czasu zaprzestania tłokowania w innych szybach. 
Produkcya w czerwcu 15 cystern, w lipcu 11 cystern 
oraz mały zapas nie dającej się odczyścić ropy. 

Napoleon wierci, i osiągnął głębokość 
1335 m. pokład piaskowiec. Gazów ani śladów ropy 
nie zauważano. Zwierciadło płynu utrzymuje się sta- 
le w głębokości 64 sztang t. j. około 750 m. Produk- 
cya w czerwcu 21 cystern, w lipcu (za 20 dni) 10 
cystern. i 

Tadeusz-Alfa tłokuje intenzywnie i pra- 
wie bez przerwy, a tłok wynosi na zmianę prawie 
czystą ropę, albo prawie czystą wodę, lub wreszcie 
ropę z wodą. Sytuacya pogarsza się wolno i w mia- 
rę wstrzymania tłokowania w innych szybach. Po- 
gorszenie to widać w tem, że wody procentowo jest 
coraz to więcej w wytłokowanym płynie. Że zaś 
z powodu naprawy haspla nie przeprowadzono prób- 
nego tłokowania na Napoleonie, a mimo to sytuacya 
na Tadeuszu-Ałfie się pogarsza, przyjąć zatem trzeba, 
że dzieje się to wskutek zaniechania tłokowania we 
wszystkich zawodnionych szybach : Napoleon, Złotka, 
Annen, Hadwiga, i Kismet, a szyby te jak wiadomo 
najwięcej tłokowały wody. Produkcya w czerwcu 
30 cystern, w lipcu 50 cystern. | 

in 17 Arbeitstagen betrug 69, die Juliproduktion 
110 Wagen. 

Hadwiga. Die Situation ist entschieden schlech- 
ter, da seit dem 20. Juli oder sogar seit einem trii- 
heren Zeitpunkte nur 16 Stunden per Tag gekolbt 
wird, die restlichen 8 Stunden wird nicht. gearbeitet 
und auch an Sonntagen wird 32 Stunden stillgestan- 
den. Bis zum 26. Juli wurde in dieser Weise fortge- 
fahren, an welchem Tage die Fórderarbeit gdnzlich 
eingestellt wurde, da die Haspelanlage deiekt ge- 
worden ist. Der Kolben brachte aus einer Tiefe von 
950 M. vollstindig reines Wasser zu Tage und be- 
trug die Juniproduktion 13. die Juliproduktion in 
20 Arbeitstagen 37 Zisternen. 

Kismet verschlimmert sich gleichfalls, da seit 
dem 20. Juli nur 16 Stunden gekolbt wird und der 
sonntdgige Stillstand 32 Stunden wahrt. Seit dem 
25. Juli wird nach dem Kolben instrumentiert und 
somit iiberhaupt nicht gekolbt. Vor Einstellung dieser 
Arbeiten brachte der Kolben vollstandig reines Was- 
ser heraus. Der Fliissigkeitsspiegel bleibt — ohne 
Riicksicht auf etwaige Stillstinde immer stabil bei 
einer Tiefe von 1000 M. Die Juni-und Juliproduk- 
tion — im letzteren Monate 20 Arbeitstage —iSi un- 
bekannt. Heute wurde der Kolben herausgezogen. 

Nowina. Es wurde der Nachfall ausgearbei- 
tet und iiberdies bis zum 22. Juli 6 Uhr friih wurde 
2 M. des seinerzeit in das Bohrloch getanenen Lehms- 
ausgebohrt, sodass noch 16 M. verbleiben. Bei Be- 
ginn der Fórderarbeit reichte der Fliissigkeitsspiegel 
bis 350 M. Nach Ausarbeitung der 2 Meter wuchs 
der Fliissigkeitszufluss von 1 auf 4 Zisternen, die 
Verunreinigung stieg gleichfalls von 5 auf 20*/,, ent- 
haltend 10%/, Wasser. Im weiteren Verlaute -der Fór- 
derarbeit wurde der Zufluss schwadcher und betrdgt 
heute kaum 2 Zist. tiglich. Die |Juniproduktion in 
16 Arbeitstagen — 31 Zisternen, die Juliproduktion in 
20 Tagen == 13 Zisterneń. 

Annen wird vom Bohrkran aus gekolbt, die 
Intensitit der Arbeit lisst jedoch viel zu wiinschen 
librig. Die Riemen reissen oder erwdrmen sich, So- 
dass die Arbeit fortwahrend unterbrochen werden 
muss. Nach Wiederaufnahme der Arbeit bringt der 
Kolben zeitweise etwas Ol, meistens jedoch reines 
Wasser heraus. Der Schachtist ohne Produktion und 
wird gegenwartig eine Fórderanlage von 90 HP. montiert. 

Tristan. Hier wird von unter den Rohren bei 
1150.M. Tiefe gekolbt. Der Zufluss ist schwach, die 
Verunreinigung steigt mit jedem Tage, sodass sie 
— bisher nur 5%, — heute schon 600/, betragt. Die 
Situation ist sonach bedeutend schlechter und dies 
seitdem man in den anderen Schidchten zu kolben 
aufgehórt hat. Die Juniproduktion betrug 15, die Juli-- 
produktion 11 Wagen, ferner ein kleiner Vorrat von 
nicht zu reinigendem Ol. | 

Napoleon wird gebohrt und ist heute 1335 M. 
tief. Verlagerung, Sandstein, keine Gase, keine Roh- 
ólspuren. Die Fliissigkeitssiule ist stabil 64 Stangen 
d. i. 750 M. hoch. Juniproduktion 21, Juliproduktion 
(in 20 Arbeitstagen) 10 Wagen. 

Tadeusz-Alfa wird intensiv und ohne Un- 
terbrechung gekolbt und abwechselnd reines Rohól, 
reines Wasser und ein Gemisch von Rohól und Was- 
ser gefórdert. Die Situation wird schlechter und dies 
im Masse der Unterbrechung der Fdrderarbeit in an- 
deren Schichten. Die Verschlimmerung besteht darin, 
dass der Wassergehalt in der Fliissigkeit steigt. Da 
Napoleon wegen Reparatur der Haspel nicht gekolbt 
wird und die Situation im 'Schachte Tadeusz-Alfa 
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Tschuschima tłokuje stale z głębokości 

1100 m. sytuacya prawie niezmieniona, przeciętne 
zanieczyszczenie wynosi około 30%, w tem 5% wo- 
dy, gazy silne, przypływ płynu nieco słabszy. Pro- 
dukcya w czerwcu (za 10 dni) 15 cystern, w lipcu 
27 cystern. 

Złotkawierci i doszła do głębokości 1354 m. 
pokład drobny piaskowiec, według podania p. kie- 
rownika zauważano od spodu bardzo słabe gazy. 
Poziom płynu (wody) utrzymuje się stale w głębo- 
kości 62 sztang t. |. około 730 m. Produkcya w czer- 
wcu była 60 cystern, w lipcu niewiadoma. 

"Józef tłokuje bez przerwy ropę z wierzchu, 
od czasu do czasu wyłyżkowuje wodę od spodu. 
Sytuacya wolno się pogarsza i objawia się coraz to 
większą zawartością wody w wytłokowanym płynie. 
Próbki brane wprost ze szybu wykazują obecnie 
od 10 do 15% wody a 20% emulsyi, gdy poprzednio 
było wody najwięcej 4 do 5%. Przytem i produkcya 
spadła, bo w czerwcu było 344 cystern, a w lipcu 
(do 29 lipca) 215 cystern. | 

Widzimy zatem, że w szybach tych wszędzie po 
wstrzymaniu tłokowania sytuacya Się pogarsza i że 
wody wszędzie coraz to więcej. 

Szyby po prawym brzegu Łoszenia. 
Felicya wierci, częściowo tłokuje wodę od 

spodu, lub też tłokuje ropę z wierzchu, utrzymując 
zwierciadło płynu w głębokości 800 m. Przypływ 

"wody nieznaczny. 
Renata wierci, wody w jamie bardzo mało. 
Felicyan 1 sytuacya niezmieniona, tłokuje 

ropę z haspla. 
| Felicyan 2 tłokuje z haspla, obydwa szyby 

razem dały w lipcu około 150 cystern ropy. Przy- 
pływu wody nie ma. | 

Jan Kanty VIII. Płukają 5' rury ropą w ce- 
lu wzruszenia ich, ropa w otworze nie ginie. 

Karpaty Nr. 7. Zaczęto kopać szybik celem 
zamknięcia wody. 

Liwia. Do 27.lipca przez 16 godzin dziennie 
wiercono, a przez 8 godzin zczerpywano wodę z ha- 
spla, zczerpując przez ten czas cały dzienny przy- 
pływ. Obecnie wycięto6' rury, które się ciągnie do góry. . 

Ann i. Łyżkowano wodę, dnia 29, lipca o godz. 
12:30 w południe skonstatowano zwierciadło wody 
i szyb, względnie linę łyżkową zaplombowano do 
następnego pomiaru dla oznaczenia przypływu wody. 

Tadeusz-Galicya wierci, przypływ wody 
bardzo nieznaczny, który codziennie dwoma lub 
trzema łyżkami zczerpują. 

Szujski. Do 22. lipca rozszerzano jamę i wy- 
rabiano zasyp w celu zarurowania sypliwego pokła- 
du. Do 24. lipca stłokowano płyn w jamie do głę- 
bokości około 870 m. tj. do rur dziurowanych. Po 
zatem częściowo wierci, a częściowo stłokowuje płyn 
utrzymując tegoż zwierciadło w głębokości 870. m. 
Produkcya w lipcu około 5 cystern. 

Nordstern przez 16godzin wierci, a przez 
8 łyżkuje wodę od spodu i tłokuje ropę, dziennie 
wytłokowują jej około *%/4 cysterny. Przypływ wody 
bardzo słaby. Produkcya 17 cystern w lipcu. 

W szybach powyższych sytuacya niezmieniona, 
o ile nie jest lepszą. 

Gdy nikt nad sprawozdaniem nie zabiera głosu, 
p. przewddniczący poleca sekretarzowi odczytanie 
dwóch podań, które wpłynęły do Urzędu górniczego: 

W pierwszem podaniu P. Goldhammer właściciel 
Złotki, wskutek polecenia Urzędu górniczego by da- 
lej ttokował, prosi o pozwolenie wiercenia tego otwo- 

sich verschlimmert, ist anzunehmen, dass dies nur 
darauf zuriickzufiihren ist, dass die Schdchte Napo- 
leon, Zlotka, Annen, Hadwiga und Kismet, die friiner 
am meisten gekolbt haben, nunmehr diese Arbeit un- 
terbrochen haben. 

Juniproduktion 30, Juliproduktion 50 Wagen. 
Tschuschima wird stadndig aus einer Tiefe 

von 1100 M. gekolbt. Die Situation ist unverdndert, die 
durchschnittliche Verunreinigung betragt 30 9%, bei 
5/0 Wassergehalt, die Gase sind stark, der Fliissig- 
keitszutluss etwas schwacher. Die Juniproduktion 
(in 10 Arbeitstagen) 15, die Juliproduktion 27 Wagen. 

Zlotka wird gebohrt und ist in feinkórniger 
Sandsteinverlagerung 1354 M. tief. Laut Mitteilung 
des Herrn Betriebsleiters wurden von der Sohle kom- 
mende schwache Gase konstatiert. Die Fliissigkeits 
(Wassers)-Sdule halt:sich stabil bei 62 Stangen, d.i. 
gegen 730 M. Die [Juniproduktion betrug 60 Zister- 
nen, die Juliproduktion ist unbekannt. 

Josef kolbt ununterbrochen von oben, loffelt 
von Zeit zu Zeit das Wasser von unten aus. Die 
Situation verschlimmert sich langsam und zeigt sich 
immer mehr Wasser in der gefórderten Fliissigkeit. Das 
direkt dem Bohrloche entnommene Oel weist 10—159/, 
Wasser und 20%, Emulsion auf, wahrend der Was- 
sergehalt ehedem hóchstens 4—50/, betragen hat. 
Die Produktion fiel im Juni bis auf 344 Zisternen und 
im Juli (bis 29 Juli) auf 215 Wagen. 

Dem Vorstehenden ist demnach zu entaehmen, 
dass sich die Situation verschlimmert, seit der Kol- 
benbetrieb unterbrochen wurde und dass iiberall 
mehr Wasser auftritt; Stand der am rechten Ufer des 
Łoszenibaches gelegenen Schachte : i 

Felicia bohrt, kolbt auch teilweise von unten 
Wasser, teilweise von oben Rohól, wobei die Fliis- 
sigkeit stabil 800 M. hoch bleibt. Der Wasserzufluss 
ist unbedeutend. 

Renata wird gebohrt, im Bohrloche wenig 
Wasser. 

Felician 1 ist unverdndert und kolbt Rohól 
mittelst der Haspel. 

Felician 2 kolbt mittels Haspel und haben 
- beide Schiichte im Juli insgesamt 150 Wagen Roh- 

Ól ergeben. Wasserzufluss ist keiner vorhanden. 
Jan Kanty 8. Das Bohrloch wird mit Rohól 

gespiilt das nicht verschwindet, um die 5" Róhren 
iń Bewegung zu sefzen. 

Karpaty 7. Neben dem Schacht wird ein 
Brunnen gegraben, der das Wasser absperren Soll. 

Liwia wurde bis zum 27. Juli 16 Stunden hin- 
durch gebohrt und 8 Stunden gekolbt, wobei der tidg- 
liche Fliissigkeitszufluss ganz abgeschópft wurde. 
Gegenwartig werden die ausgeschnittenen 6' Rohre ge- 
zogen. 

Anni. Hier wurde das Wasser ausgelóffelt. 
Am 29. Juli 12,30 mittags wurde der Wasserspiegel 
vermessen und der Schacht bis zur nachsten Ver- 
messung, bei welcher der Wasserzufluss konstatiert 
werden wird, plombiert. 

Tadeusz-Galicia wird gebohrt, der Was- 
serzułluss ist unbedeutend und wird das Wasser 
tiglich abgeschópft. 

Szujski wurde bis zum 22. Juli nachgebohrt 
der Nachfali ausgearbeitet um die schiittende Verla- 
gerung verrohren zu kónnen. Bis zum 24. Juli wurde 
bis zu 870 M. d. i. bis zu den perforierten Róhren 
die Fliissigkeit abgezogen. Woraut mit der Weiter- 
bohrung begonnen, wurde, wobei jedoch auch die 
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ru do 1380 względnie 1400 m. a następnie po na- 
trafieniu na odpowiednie pokłady zamknięcia w nim 
wody 5' rurami. 

W drugiem podaniu p. Leon Dunin zastępca 
firmy Brauns i Bermann prosi o pozwolenie instru- 
mentowania na Kismecie i dalszego wiercenia na 
Hadwidze. 

P. Szujski domaga się by oba te podania zo- 
stały in extenso pomieszczone w następnym proto- 
kole, czemu się sprzeciwiają p. Meszaros i p. prze- 
wodniczący, choćby tylko z tego powodu, że takowe 
wpłynęły do Urzędu górniczego a nie do komitetu, 
i są przytem zdania, że wystarczy, jeżeli się tylko ich 
treść w protokole poda, co komitet aprobuje. 

P. Włodarczyk prostuje niektóre szczegóły po- 
dań, a mianowicie co do rzekomej intenzywności 
tłokowania wymienionych szybów, oraz co do dat 
tyczących się szybu Bawarya, o którym w jednym 
tych podań mowa. 

P. Russocki przypomina pierwszy punkt po- 
rządku dziennego, dzisiejszego posiedzenia tj. spra- 
wę rozwiązania komitetu, a p. Chłapowski wycho- 
dząc z założenia, że gdy niemal pięciomiesięczna 
próba tłokowania dała rezultat równy zeru, i nie u- 
twierdziła nas nawet w silnem przekonaniu o pro- 
weniencyi wody, która jest prawdopodobnie nawiet- 
cona ze spodu, i to prawdopodobnie na Napoleonie, 
jest zdania, że należy każdemu pozostawić zupełnie 
wolną rękę i komitet rozwiązać. 

W sprawie powyższej wywiązuje się długa 
dyskusya. Pierwszy p. Mikucki mając jeszcze zawsze 
podejrzenie czy to nie jest woda wierzchnia, i prze- 
konawszy się, że próba tłokowania nie usunęła jej 
w całości, proponuje powrócić do drugiego środka 
ratunku, podnoszonego na pierwszych posiedzeniach 
komitetu tj. do kopania szybików około najbardziej 
zagrożonych otworów świdrowych. 

P. Meszaros w dłuższej przemowie polemizując 
z poprzednimi mowcami, podnosi, że komitetowi cho- 
dziło w pierwszym rzędzie o znalezienie sposobu 
zapobieżenia dalszemu rozszerzaniu się wody, i ten 
cel został osiągnięty w zupełności, bo woda się nie 
rozszerza, co należy przypisać bezwzględnie tłoko- 
waniu, a więc nie uważa za sprawiedliwe nazywa- 
nie rezultatów tłokowania zerem. Natomiast przyzna- 
je, że nie osiągnięto drugiego celu tj. nie zdołano na 
razie uratować zagrożonych szybów. Mimo to jednak 
obawia się pozostawienia wolnej ręki, bo wtedy 
woda wnet się pokaże i w innych szybach, które 
jej dotąd nie miały i bardzo możliwe że wszelkie 
wówczas środki ratunku będą już spóźnione. Wypo- 
wiada otwarcie, że jego zdaniem opuszczenie sprawy 
odwodnienia tutejszego zagłębia, i pozostawienie jej 
przypadkowi byłoby lekkomyślnością nie do daro- 
wania, wzywa komitet by się poważnie nad tem za- 
stanowił i ewentualnie zażądał pomocy Państwa i kra- 
jowego Związku producentów ropy. 

P. Włodarczyk odpowiadając wszystkim tym, 
którzy jeszcze poprzednio przypisywali przyczynę 
złego, tj. zawodnienie szybów, niezamkniętej wodzie 
górnej, i w chwili poprawy w szybach: spowodowa- 
nej ttokowaniem, poprawę tę zwalał i na brak desz- 
czów, twierdzą przytem, że woda gruntowa wysycha 
— wskazuje na obecne pogorszenie się sytuacyi po- 
wstałej z powodu zastanowienia tłokowania, w do- 
datku pogorszenie się przy długotrwałej. bezwzęlę- 
dnej posusze, i dochodzi da wniosku, że chyba ten 
stan będzie dostateczną odpowiedzią na rozsiewane 

Fliissigkeit, deren Spiegel man bis 879 M. erhalt, 
abgezogen wird. Juliproduktion cca. 5 Zisternen. 

Nordstern wird 16 Stunden tdglich gebohrt, 
schópft wadahrend der weiteren 8 Stunden Wasser ab 
und kolbt Oel, von welchem taglich cca. */, Zist. 
gefórdert werden. Der Wasserzufluss ist sehr schwach, 
die Juliproduktion 17 Wagen. Die Situation in den 
vorgenannten Schdchten hat sich also nicht gedndert, 
ist eher etwas besser. 

Da zu diesem Bericht Niemand das Wort er- 
greift, lisst der Vorsitzende zwei an das Bergamt 
eingelangte Eingaben verlesen, u. zw. ersucht Herr 
Goldhammer, Eigentiimer des Schachtes Złotka, dem 
aufgetragen worden ist, weiter zu kolben, man móge 
inm gestatten, bis zu 1380 resp. 1400 M. weiter zu 
bohren und bei Erreichung einer entsprechenden Ver- 
lagerung das Wasser mit 5" Róhren abzusperren. Fer- 
ner bittet der Vertreter der Firma Brauns $ Bermann 
Herr Leon Dunin, man móge ihm gestatten, auf Kis- 
met zu instrumentieren und auf Hadwiga zu bohren. 

Dem Verlangen des. Herrn Dr. Szujski, diese 
Eingaben im nachsten Protokolle in exteńso zu ver- 
óffentlichen, widersetzen sich die Herren Meszaros 
und Mokry, mit der Begriindung, dass man dies schon 
aus dem Grunde ablehnen miisse, da diese Eingaben 
nicht an das Komitee, sondern an das Bergamt ge- 
richtet sind und geniige es iiberdies vollstdindig, nur 
den Inhalt anzufiihren. Diese Ausfiihrungen werden 
zur Kenntnis genommen. Herr Włodarczyk berich- 
tigt einige Details in den vorerwahnten Angaben, 
insbesondere bezgl. der angeblich intensiv betrie- 
benen Fórderarbeiten und bezgl. des Schachtes 
Bawaria. | | sę 

Herr Russocki bringt den ersten Punkt der Ta- 
gesordnung, die proponierte Auflósung des Komitees 
zur Rede; Herr Chłapowski .von der Tatsache aus- 
gehend, dass das 5 monatliche Kolben keine posi- 
tiven Resultate ergeben habe, ja nicht einmal Gewiss- 
heit iiber die Herkunit des Wassers erbracht habe, 
das wahrscheinlich Tiefenwasser ist und im Schach- 
te Napoleon angebohrt wurde, ist der Meinung, je- 
dermann freie Hand zu lassen und das Komitee auf- 
zulósen. c= 

Diese Ausfiihrungen rufen eine lebhafte Diskus- 
sion hetvor. Herr Mikucki, der die Anschauung ist, dass 
man es hier vielleicht doch mit Oberwasser zu tun 
habe, nicht ganz von der Hand weisen móchte, pro- 
poniert mit Riicksicht darauf, dass das bisherige Kol- 
ben das Wasser nicht ganz entfernt habe, man móge 
versuchen, wie bereits in den ersten Sitzungen vor- 
geschlagen, das Wasser mit Hilfe von gegrabenen 
Stollen (Brunnen), die in der Ndhe der am meisten 
gefdhrdeten Schdchte angelegt werden sollen, zu 
entfernen. | s 

Herr Meszaros hebt in einer lingeren Rede her- 
vor, dass dem Komitee in erster Linie darum zu tun 
war, eine weitere Ausbreitung des Wassers zu ver- 
hindern, welches Ziel auch zur Gdnze erreicht worden 
ist, da sich das Wasser nicht ausbreite, was wir 
ausschliesslich dem Kolben: zu verdanken haben 
und ist es daher nicht richtig, die Fórderarbeit als 
resultatslos zu bezeichnen. Wenn man auch zugeben 
miisse, dass es nicht gelungen ist, das eigentliche 
Ziel, die bereits verwadsserten Schdchte zu retten, 
zu erreichen, so fiirchte er doch die Folgen „der. 
freien Hand*, da in diesem Falle das Wasser sich 
gewiss auch in anderen, bisher noch unberiihrten 
Schdchten zeigen werde und dann alle Rettungsmit- 
tel vergeblich sein wurden, Er miisse olien sagen, 
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a niczem nieuzasadnione pogłoski o niezamkniętych 
wodach górnych. 

P. Longchamps przecząc również wszelkim po- 
dejrzeniom jakoby to była woda górna, podnosi ze 
smutkiem, że nie widzi zgoła żadnej jednolitości ani 
spójni, jedni wiercą, inni łyżkują, a wreszcie inni 
zgoła nic nie robią, wobec tego zatem, jak i ze 
względu na brak funduszów, przypomina swój wnio- 
sek postawiony na poprzedniem posiedzeniu, by ko- 
misyę wykonawczą rozwiązać zaraz, komitet zaś by 
zastanawiał się nad dalszą akcyą i funkcyonował 
jeszcze dwa do trzech miesięcy. 1 

Dyskusya trwa w dalszym ciągu i toczy się oko- 
ło zabijania spodu szybów iłem, i poglądów na do- 
bre strony tłokowania i jego bezcelowość, a p. Long- 
champs wśród tego zwraca uwagę zwolenników bez- 
względnego tłokowania, że jest nietylko niemożliwe, 
ale nawet wprost niemoralnie wymagać od kilku firm 
by te własnym kosztem ściągały wodę dla całych 
Tustanowic, i bezustannie tłokowały dla dobra innych. 

P. przewodniczący oświadcza, że wedle do- 
tychczasowego przebiegu akcyi ratunkowej, oraz spo- 
sobu przejawiania się zawodnienia, wszystko prze- 
mawia za tem, że woda przyszła szczelinami ropne- 
mi w miarę zczerpywania się ropy, i że wobec tego 
uważa za nieodzowne i konieczne przeprowadzenie 
zabicia wodnego spodu otworów świdrowych Na- 
poleon i Annen (gdzie przedewszystkiem woda się 
pojawiła) na kilkadziesiąt metrów od spodu tak, by 
zabite zostały szczeliny spodne, co.musi rzucić Świa- 
tto na tę okoliczność skąd woda do tych otworów 
się dostała. Jeżeli woda ta przyszła jak to wyżej pod- 
niósł, szczelinami ropnemi, to zabicie da ten efekt, 
jaki skonstatowano w otworach świdrowych Nowina 
i Złotka, gdzie po zabiciu spodu nie otrzymano ża- 
dnego przypływu, ani wody ani ropy. Gdyby zaś za- 
bicie to nie dało rezultatu, to pozostaje wówczas 
możność zabijania wody szutrowej szybem kopanym, 
względnie zamknięcia wody ponad dzisiejszym po- 
ziomem ropnym, tak by jej nie dopuścić do tego 
poziomu. Jeżeliby zaś zabicie spodu, spowodowało 
zamknięcie dopływu wody i ropy, to będzie to do- 
wodem, że woda przyszła szczelinami za ropą a 
wówczas zabijanie otworów świdrowych jak też i za- 
mykanie wody w tym poziomie nie będzie miało ża- 
dnej wartości dla obecnego poziomu ropnego, bo 
woda obok zabitego czy zamkniętego otworu świ- 
drowego dalej przejdzie, a wówczas dla ratowania 
obecnego poziomu nie pozostawałoby nic innego jak 
chyba stałe tłokowanie. 

Tutaj jednak wchodziłaby jeszcze w grę i ta 
okoliczność, że do takiego stałego tłokowania wody 
na własny koszt, ile będzie można zmusić właści- 
cieli odnośnych kopalń, czy się zaś znajdą środki 
na ten cel, jest rzeczą nader wątpliwą. 

Wobec tego zdecydował się do wydania za- 
rządzeń zabicia spodu iłem otworów śŚwidrowych 
Napoleon i Annen, a to tak z wyżej przytoczonych 
powodów, jakoteż i dlatego, że w otworach tych 
woda się najpierw pojawiła, i zachodzi podejrzenie 
jakoby woda ta dopiero za pośrednictwem tych właś- 
nie otworów, do innych zawodnionych szybów się 
dostawała. 

Wskutek tego przemówienia p. przewodniczą- 
cego wyłania się kwestya co właściwie przepisują 
ustawy górnicze na wypadek pojawienia się wody 
w szybie, i na tem tle ttwa dyskusya dłuższy czas, 
w której zabierają głos. pp. Mikucki, Meszaros, prze- 
wodniczący, Pierściński, Włodarczyk, Szujski, Long- 

dass die Auflassung der Entwdsserungsarbeiten und 
die Uberlassung der Entwdsserung einem Zufall, eine 
leichtsinnige und nicht zu verzeihende Tat ware, 
und bittet das Komitee dieses Vorhaben in ernste 
Erwdgung zu ziehen und eventuell die Unterstiitzung 
des Staates und des Landesverbandes der Rohól- 
produzenten anzusprechen. 

Herr Włodarczyk weist allen jenen, die da ge- 
sagt haben, dass die nicht geniigende Wasserab- 
sperrung die Ursache alles Ubels sei undim Augen- 
blicke, als das Kolben eine Besserung herbeigefiihrt 
habe, diese mit Mangel an Niederschligen und Aus- 
trocknen des Grundwassers begriinden wollen, dar- 
auf hin, dass trotz der herrschenden Trockenheit die 
gegenwadrtige Verschlimmerung unmittelbar der Ein- 
stellung der Kolbenarbeiten gefolgt ist, was wohl eine 
geniigende und beweiskrdftige Antwort aut die ver- 
breiteten und ganz unbegriindeten Geriichte iiber die 
mangelhafte Wasserabsperrung sei. 

Herr Longchamps, der. gleichfalls die These 
vom Oberwasser bestreitet, konstatiert mit Bedauern 
einen Mangel an Solidaritit und Einheitlichkeit da 
die einen bohren, die anderen lóffeln, wadhrend ein 
Teil iiberhaupt nichts macht, und auch kein genii- 
gender Fond vorhanden ist, weshalb er mit Riick- 
sicht auf diese Tatsachen auf seinen friiheren An- 
trag zuriikgreiitt man móge die Exekutivkommission 
sofort autlósen, wahrend das Komitee iiber weitere 
Abwehrmittel zu beraten habe und noch zwei oder 
drei Monaten in Funktion verbleiben soll. 

Die weitere Diskussion bewegt sich iiber die 
Frage der Verstopfung der Sohle der Bohrlócher 
mit Lehm und iiber die Zweckmassigkeit des Kol- 
bens und halt Herr Longchamps den unbedingten 
Anhdngern des Kolbens entgegen, dass es nicht an- 
geht, ja dass es sogar unmoralisch ist, einige Fir- 
men zu zwingen, auf eigene Kosten ganz Tustano- 
wice zu entwassern und ohne Unterbrechung zum 
Nutzen anderer zu kolben. 

Der Vorsitzende ist auf Grund des bisherigen 
Verlaufes der Rettungsaktion sawie auf Grund der 
Art und Weise, wie die Verwaisserung aufgetreten 
ist, iiberzeugt, dass das Wasser im Masse des Ab- 
ziehens des Rohóles in die Adern eingedrungen ist 
und erachtet es als unabweisbar und unbedingt ge- 
boten, die Verstopfung des Wasserhorizontes in den 
Schadchten Annen und Napoleon, in denen das Was- 
ser zuerst auigetreten ist, derart vorzunehmen, dass 
die unteren Adern verpropft werden, was unbedingt 
dariiber Aufschluss geben muss, von wo das Was- 
ser in diese Schdchte gelangt ist. 

Wenn seine oben angefiihrte Auschauung auf 
Richtigkeit beruht, wird das Verstopfen den Erfolg 
haben, dass — wie dies in den Schichten Nowina 
und Zlotka der Fall war — weder Wasser noch 
Rohól zutliessen wird. Sollte das Verstopfen jedoch 
keine entsprechenden Resultate zeitigen, so muss an 
die Wasserabsperrung mit Hilfe von gegrabenen 
Brunnen geschritten werden, oder aber es muss das 
Wasser iiber dem heute erreichten Rohólhorizonte 
abgesperrt werden, sodass es bis zu diesem Hori- 
zonte nicht gelangen kann. 

Sollte hingegen das Verstopfen der Bohrlócher 
das Aufhóren des Wasser- und des Rohólzuflusses 
ergeben, so ist dies ein Beweis dafiir, dass das Was- 
ser die rohólfiihrenden Adern ausfiillt in welchem 
Falle weder die Verstopfung der Sonden noch die 
Absperrung des Wassers im gegenwadrtigen Hori- 
zonte fiir die Rettung des Horizontes irgend wel- 
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champs, Dunka i inni, a gdy takowa przeciąga się, 
Longchamps stawia wniosek na zamknięcie jej, 

który komitet uchwala, z tem jednak że przedtem 
poszczególni członkowie komitetu mają prawo zgło- 
sić swoje wnioski, i tak: 

1) P. Longchamps rozwiązać komisyę wykonaw- 
czą zaraz, a utrzymać jeszcze komitet przez dwa lub 
trzy miesiące. 

2) P. Mikucki, utrzymać konsekwentnie pierw- 
szy program, annulować uchwały zapadłe na po- 
przedniem posiedzeniu co do szybu Napoleon, tło- 
kować dalej, jeszcze systematyczniej niż dotychczas, 
na razie przez miesiąc, a następnie persekwować 
drugi środek tj. zamykanie wody górnej, kopanymi 
szybikami w zagrożonych otworach Napoleon i Ba- 
warya. 

3) P. Longchamps, zabić na Napoleonie i An- 
nen otwór od spodu iłem na 50 m. a następnie pod 
kontrolą Urzędu górniczego zamknąć tam wodę. 

4) P. Włodarczyk, a) z powodu, że na Napole- 
onie i Annen wodę najpierw zauważono i że w tych 
szybach wiercono — zabić wodoszczelnie spód 
w tych otworach Świdrowych na 20 a ewentualnie 
na więcej metrów, i to w miarę potrzeby, i przez 
tydzień lub dwa tłokować we wszystkich zawodnio- 
nych szybach, by się przekonać, czy te otwory (Na- 
poleon i Annen) nie były przewodnikami wody, 
względnie czy po dwutygodniowem tłokowaniu, wo- 
da zupełnie nie ustąpi. b) O ileby zaś tłokowanie 
to nie dało pomyślnych wyników tj. o ileby woda 
mimo to nie dała się zczerpać, byłoby to dowodem 
pośrednim, że woda płynie szczelinami ropnemi, a 
wówczas należałoby dla uspokojenia opinii, przystą- 
pić do zbadania wody nawierconej na Bawaryl 
w głębokości 800 m. a dalej zamknąć wodę w szy- 
bach, o których wiemy, że mają wodę otwartą tj. na 
Wesołej Wdówce, Florze i Katherinen. 

5) P. Błachowski, zwrócić się do Państwa a na- 
stępnie także do krajowego Związku producentów 
ropy, celem uzyskania subwencyi na tłokowanie. 

P. przewodniczący poddaje wnioski pod głoso- 
wanie. g 

Wniosek p. Longchamps pod4) co do rozwią- 
zania komisyi, a pozostawienia ną dwą lub trzy mie- 
siące komitetu, upada. | 

W sprawie wniosku p. Mikuckiego pod 2) wy- 
wiązała się długa i ożywiona dyskusya, w której głos 
zabierają różni członkowie komitetu Gdy w dysku- 
syi tej wyłania się różnica zapatrywań nad dalszym 
sposobem postępywania ze szybem Napoleon i mię- 
dzy zdaniem p. przewodniczącego a poglądami po- 
szczególnych członków komitetu nie może przyjść 
do porozumienia, p. przewodniczący oświadcza, że 
składa przewodnictwo i opuszcza zebranie. 

Po opuszczeniu posiedzenia przez p. Naczelni- 
ka Mokrego, na wezwanie wszystkich członków ko- 
mitetu obejmuje przewodnictwo z wieku p. Błachowski. 

P. Meszaros stawia wniosek by wobec złoże- 
nia przewodnictwa przez p. Naczelnika Urzędu gór- 
niczego, a stąd zmienionej sytuacyi, komitet odwołał 
się do tych którzy go wybrali, by zwołał wiec in- 
teresowanych, by złożył na nim powierzone mu 
mandaty i pozostawił decyzyi interesowanych wybór 
nowego komitetu, lub też zupełne opuszczenie spra- 
wy odwodnienia, do tego zaś czasu by komisya fun- 
kcyonowała dalej. 

Uchwalono jednogłośnie, a następnie po dłuż- 
szych naradach polecono sekretarzowi komitetu wy- 
drukowanie i jak najszybsze rozesłanie zaproszeń na 

chen Wert hatte, da das Wasser die verstopiten 
Bohrlócher umgehen und weiterfliessen werde. Es 
bliebe uns also zur Rettung dieses Horizontes nichts 
anderes iibrig, als stindig zu kolben. Es kann je- 
doch niemand gezwungen werden auf eigene Ko- 
sten zu kolben und ist er sehr fraglich, ob die ent- 
sprechenden Mittel werden aufgetrieben werden 
kónnen. Er habe sich daher veranlasst gesehen, die 
Verstopfung der Schidchte Annen und Napoleon an- 
zuordnen, und dies sowohl aus den vorangelfiihrten 
Griinden, als auch deshalb, weil sich das Wasser 
zuerst in diesen Schdchten gezeigt habe, und ist die 
Annahme begriindet, dass das Wasser von diesen 
Schichten aus kommunizierend in die anderen 
Schdchte gelangt ist. 

Diese Ausfiihrungen rufen eine lingere Diskus- 
sion hervor, iiber die Frage, welche Mittel das Berg- 
gesetz und die bergamtlichen Vorschriiten im Falle 
des Auftretens von Wasser in Schdchten vorgesehen 
haben, an welcher Diskussion .sich die H. H. Mi- 
kucki, Meszaros, der Vorsitzende, Pierściński, Wło- 
darczyk, Szujski, Dunka, Longchamps u. a. beteili- 
gen, welch Letzterer, da sich die Debatte in die 
Lange zieht, Schluss der Diskussion beantragt, was 
angenommen wird, worauf die Komiteemitglieder nach- 
stehende Antrdge stellen : 

1) Herr Longchamps betreffend die sofortige 
Auflósung der Exekutiv-Kommission und Erhaltung" 
der Funktion des Komitees fiir die Dauer von zwei 
bis drei Monaten. 

2) Herr Mikucki betreffend die konsequente 
Beibehaltung des urspriinglichen Programmes, die 
die Annullierung der in der vorigen Sitzung gefassten 
Beschliisse bezg!. der Schdchte Annen und Napo- 
leon, die Durchfiihrung des weiteren Kolbens in 
noch intensiverer Weise als bisher; diese Arbeiten sollen 
noch einen Monat fortgesetzt werden, worauf das 
andere Mittel, die Absperrung des Wassers in den 
Schichten Napoleon und Bawaria mit Hilfe gegra- 
bener Brunnen vorgenommen werden soll. 

3) Der Antrag des Herrn Longchamps geht 
dahin, die Sohle in den Schdchten Napoleon und 
Annen 50 M.hoch mit Lehm zu verstopfen und hier- 
auf. unter Kontrolle des Bergamtes das Wasser ab- 
zusperren. 

4) Antrag Włodarczyk: a). Mit Riicksicht dar- 
auf, dass sich das Wasser zuerst in den Schdchten 
Annen und Napoleon gezeigt habe, ist der Boden 
20 M. hoch oder im Bedartsfalle noch mehr mit Lehm 
zu verstopfen, in den: verwadsserten Schachten ein 
oder zwei Wochen zu kolben, um sich zu iiberzeu- 
gen, ob die erstgenannten Schichte auch tatsachlich 
die Kommunikation gebildet haben und ob nicht 
demgemadss das Wasser verschwinden werde. b) Soll- 
te das Kolben keine positiven Resultate ergeben, 
d. h. sollte das Wasser trotz alledem nicht abneh- 
men, was beweisen wiirde, dass das Wasser die 
rohólfiihrenden- Adern ausfiillt, so wdre zur Beruhi- 
gung der Offentlichkeit das angebohrte Wasser im 
Schachte Bawaria aus einer Tiefe von 800 M. zu 
untersuchen und das Wasser in den Schdchten We- 
soła Wdówka, Flóra und -Katherinen, von denen wir 
wissen, dass hier das Wasser offen ist, gehórig ab- 
zusperren. 

5) Herr Błachowski, man móge sowohl die 
Regierung als,auch den Landesverband der. Rohól- 
produzenten um Gewdhrung einer Subvention fiir 
die Kolbenarbeiten ersuchen. Bei der hierauf statt- 

findenden Abstimmung bleibt der Antrag 1) Long- 
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wiec na dzień 3. sierpnia 191li na godzinę 5 popo- 
łudniu w sali „Sokoła'* w Borysławiu. 

Zaproszenia te polecono wysłać. nie tylko do 
firm interesowanych w sprawie odwodnienia Tusta- 
nowic a prezentujących 113 szybów ale także do 
Starostwa górniczego w Krakowie, do Urzędu gór- 
niczego w Drohobyczu, do Krajowego Związku pro- 
ducentów ropy we Lwowie, do krajowego Towa- 
rzystwa naftowego we Lwowie i wreszcie do Związ- 
ku techników wiertniczych w Borysławiu. 

Na tem posiedzenie o godzinie w pół do ósmej 
wieczór ukończono i protokół zamknięto. , 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU WO- 
DNEGO ODBYTEGO W KANCELARYI DY- 
REKCYI AKC. TOW. DLA PRZEMYSŁU NAF- 
TOWEGO W BORYSŁAWIU, 6. SIERPNIA 

1911 O GODZINIE 4. POPOŁUDNIU. 
Obecni członkowie komitetu: Błachowski Jan, 

Dunka de Sajo Władysław, Leniecki Paweł, Meszaros 
Jerzy, Mikucki Leon, Russocki Zygmunt, członek ko- 
misyi wykonawczej Żuławski i sekretarz komitetu 
Oczosalski. 

Sekretarz zawiadamia, że zaprosił wszystkich 
12 członków komitetu zapomocą kurendy, 5 jednak 
panów wyjechało, jeden usprawiedliwił swą nieobec- 
hość brakiem czasu, a 6 się jawiło. 

P. Russocki podnosi, że dzisiejsze posiedzenie 
zostało zwołane dla ukonśtytuowania się komitetu, 
gdy jednak jest na to za mała ilość członków, pro- 
ponuje, żeby nie uważać dzisiejszego zejścia się za 
posiedzenie, lecz za zebranie i prosi „p. Meszarosa 
jako gospodarza domu do objęcia przewodnictwa. 

Obecni omawiają sprawę przyszłego wyboru 
przewodniczącego, stawiają propozycyę, żeby wybrać 
równocześnie i zastępcę przewodniczącego, wreszcie 
zabiera głos p. Dunka odczytuje świeżo otrzymane 
rozporządzenie Urzędu górniczego w sprawie szybu 
Napoleon, i ze względu, że Urząd górniczy polecił . 
na Napoleonie i Annen zabić spód iłem, wyjaśnia że 
wykonanie tego zarządzenia nie wyda pomyślnego 
rezultatu, o ile sąsiednie szyby nie będą tłokowały 
wody bo od nich woda wróci do Napoleona i Annen. 

W obec tego zebrani w wykonaniu zapadłej 
dnia 3, b. m. na wiecu, na wniosek: p. $zczepanowz, 
skiego uchwały żeby zwrócić się do: Urzędu górni= 
czego by tenże popierał uchwaly komitetu, postana- 

mies 
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wiają udać się nazajutrzęjn gremieg dł tego Urzędu, | tak celem poruszenia tej”sprźwy jak i ogólnego poin- * 
formowania się. A; 
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champs in der Minoritit. Antrag 2) Mikucki eutspinnt 
eine. lebhatte Diskussion, in -welcher eine tief- 
gehende Meinungsverschiedenheit betrefiend den 
Schacht Napoleon zwischen dem Vorsitzenden und 
den Komiteemitgliedern zu Tage tritt, und da ein 
Ausgleich sich als undurchfiihrbar erweist, legt Herr 
Mokry den Vorsitz nieder und verlisst die Sitzung. 
Uber allgemeines Verlangen iibernimmt nunmehr 
Herr Błachowski, als dltester Komiteeherr, den Vorsitz. 

Fierr Meszaros schligt vor, das Komitee soll 
mit Riicksicht auf die Resignation des Vorsitzenden 
und der gednderten Situation sein Mandat in die 
Hadnde jener zuriicklegen, die es gewiihlt haben, und 
man móge die Entscheidung iiber eine neue Wahl 
oder iiber das Aufgeben der weiteren Rettungsak- 
tion den Interessenten iiberlassen, waihrend die Exe- 
kutiw-Kommission weiter in Funktion zu verbleiben 
habe. 

Dies wird zum Beschluss erhoben und nach 
einer lińgeren Debatte wird der Sekretar beauitragt 
Einladungen zu einer am 3. August 19115 h. nach- 
mittags in Borysław stattzufindenden Versammlung 
ergeben zu lassen, wobei nicht nur die 113 Schichte 
reprasentierenden Interessenten, sondern auch die 
Berghauptmannschaft in Krakau, das Bergamt in 
Drohobycz, der Landesverband der Rohólproduzen- 
ten, der Landes-Nafta-Verein und der Verein - der 
Bohrtechniker in Borysław eingeladen werden sollen. 

Hiemit wird Sitzung um 7*/, Uhr abends ge- 
schlossen. 

PROTOKOLL DER AM 6. AUGUST 1911 
4 UHR N. M. IM DIREKTIONSBUREAU DER 
AKT. GESELL. FUR NAPHTA-INDUSTRIE 
ABGEHALTENEN SITZUNG DES WASSER- 

KOMITEES. 

Anwesend sind die Komiteemitolieder die Her- 
ren: Jan Błachowski, Ladisłaus Dunka de Sajo, Paul 
Leniecki, Georg Meszaros, Leon Mikucki, Sigmund 
Russocki, ferner Herr Żuławski als Mitglied der Exe- 
kutivkommission und der Komitee-Sekretir Herr 
Oczosalski. 

Der Sekrdter teilt mit, dass er mittelst Cirku- 
lairs alle 12 Mitglieder des Komitees eingeladen ha- 
be, 5 Herrn seien jedoch verreist, einer hat seine 
Abwesenheit wegen Zeitmangels entschuldigt und 6 
Herren seien anwesend. Herr Russocki, der hervor- 
hebt, dass die heutige Sitzung zwecks Konstituierung 
des Komitees einberuten worden ist, proponiert mit 
Riicksicht auf die geringe Anzahl der anwesenden 
Herren, der Versammlung nicht den Charakter einer 
formellen Sitzung sondern nur den einer Zusammenkunit 
zu geben und bittet Herrn Meszaros, als Hausherrn, 
den Vorsitz zu iiberhehmen. 

Es wird hierauf die Wahl des Vorsitzenden be- 
sprochen und auch die Wahl eines Stellvertreters 
vorgeschlagen, worauf Herr Dunka die soeben ein- 
gelangte Verordnung des Bergamtes vorliest, des In- 
haltes, dass die Schichte Annen und Napoleon dię 
Sohle mit Leam zu verstopfen haben. 
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Herr Dunka erkldrt, dass die Ausfiihrung dieser 

Arbeit kein giinstiges Resultat ergeben kónne, wenn 
die Nachbarschichte das Wasser nicht abziehen wer- 
den, da von diesen Schdchten das Wasser zu den 
Schichten Annen und Napoleon zuriickłliessen werde. 

Die Versammelten beschliessen hierauf, im Sinne 
des in der allgemeinen Versammlung vom 3. l. M. 
iiber Antrag des Herrn Szczepanowski gefassten Be- 

schlusses, wonach das Revierbergamt zu ersuchen 
sei, die Ausfiihrung der Beschliisse des Komitees zu 
unterstiitzen, in gremio beim Bergamte vorzusprechen, 
die Fragen eingehend zu erórtern und erschópfende 
Informationen einzuholen. 

Hiemit wird die Besprechung um 57/ Uhr be- 
endigt. 

PRZEBIEG OBRAD OGÓLNEGO WIECU 
FIRM NAFTOWYCH ZAINTERESOWANYCH 
W TUSTANOWICACH, ZWOŁANEGO PRZEZ 
KOMITET DLA SPRAW ODWODNIENIA 
TUSTANOWIC, NA DZIEŃ 3. SIERPNIA. 
19110 GODZ.5. POPOÓŁ. W BORYSŁAWIU 

| W SALI SOKOŁA. 

Na wiecu jawią się pan poseł Długosz Wła- 
dysław, zastępca krajowego Związku producentów 
ropy Buszyński Stanisław, zastępcy zagrożonych 
kopalń reprezentujący 80 szybów, ipp. kierownicy 
tak zagrożonych kopalń jak i innych razem 65 osób. 

Wiec zaprasza jednogłośnie na Przewodniczą- 
cego pana posła Długosza a na tegoż wniosek wy- 
biera zastępcą przewodniczącego pana Meszdrosa. 

P. Przewodniczący dziękuje za wybór, powo- 
łuje na sekretarza Oczosalskiego Edwarda, przed- 
stawia niebezpieczeństwo zawodnienia Tustanowic, 
ij konieczną potrzebę znalezienia środków ratunku, 
i przystępuje do porządku dziennego uchwalonego 
na posiedzeniu komitetu dnia 31. lipca 1911, i po- 
danego do wiadomości w zaproszeniach zwołują- 
cych wiec. i ge 

1) Oczosalski jako sekretarz komitetu powia- 
damia wiec w krótkich słowach o przebiegu ostat- 
niego posiedzenia komitetu z 31. lipca 1911, dodaje, 
że dnia 1. sierpnia br. rozesłał zaproszenia do wszyst- 
kich interesowanych firm a reprezentujących razem 
113 szybów, a nadto także do Starostwa górniczego 
w Krakowie, do Urzędu: górniczego w Drohobyczu, 
do*krajowego Związku producentów ropy we Lwo- 
wie, do krajowego Towarzystwa naftowego we Lwo- 
wie i wreszcie do Związku techników wiertniczych 
w „Borysławiu. Pan Naczelnik Mokry po otrzymaniu 
uwiadomienia o odbyć się mającym wiecu zniósł 
się dnia dzisiejszego telefonicznie ze sekretarzem ko- 
mitetu, i polecił temuż powiadomić zebranych na 
wiecu, że przybyć nie może, gdyż dziś wyjeżdza na 
sześciotygodniowy urlop, że Władze górnicze będą 
z” przyjemnością widzieć jeżeli komitet dla spraw 
wodnych, dotychczasowy, lub też wybrać się mający 
zechce Władze powiadamiać o przebiegu swoich 
obrad i o powziętych na nich uchwałach, i że Urząd 
górniczy w Drohobyczu będzie się życzliwie odnosił 
do komitetw i będzie komitetowi udzielał poparcia 

"wedle możności w miarę uznania i w granicach 
obówiązujących ustaw. 

Wiec przyjmuje sprawozdanie do wiadomości. 
2) P. Meszaros w imieniu komitetu oraz komisyi 

wykonawczej rezygnuje i składa powierzone im 
mandaty. 

3) P. Włodarczyk w bardzo obszernym Spra- 
wozdaniu podaje do wiadomości wiecu, historyę 

BERICHT UBER DIE AM 3. AUGUST 1911 
IN BORYSŁAW STATTGEFUNDENE VER- 
SAMMLUNG DER NAPHTA-INTERESSEN- 
TEN IN ANGELEGENHEIT DER ENTWAS- 
SERUNG DER TUSTANOWICER ROHÓL- 

GRUBEN. 
An der am 3. August 1911 stattgefundenen Ver- 

sammlung haben die. Vertreter von 80 gefdhrdeten 
Gruben, die Betriebsleiter dieser und anderer Gru- 
ben sowie -der Reichsratsabgeordnete, Herr Wła- 
dysław Długosz und der Vertreter des Landesver- 
bandes der Rohólproduzenten, Herr Stanisław Bu- 
szyński, insgesamt 65 Personen teilgenommen. —- 

Zum Vorsitzenden wird per Akklamation Herr 
Długosz, urid auf dessen Vorschlag, Herr Meszaros 
zum Stellvertreter gewahit. 

Der Vorsitzende dankt fiir die "Wahl, beruit 
Herr Oczosalski zum Schriftfiihrer, erórtert eingehend 
die dem Tustanowicer Gebiete drohende (iefahr 
und weist auf die Notwendigkeit hin, hier unbedingt 
Abhilfe zu schaffen. 

Hierauf wird zur Erledigung der in der Komi- 
teesitzung vom 31. Juli 1911 beschlossenen und in 
den Einladungen bekanntgegebenen Tagesordnung 
geschritten. 

1) Der Sekretir des Komitees, Herr Oczosalski, 
gibt der Versammlung den Verlauf der Komiteesitzung 
vom 31. Juli 1911 bekannt, teilt mit, dass er am 1. 
August 1911 Einladungen an die Repradsentanten von 
113 Schdchten abgesandt und iiberdies auch die 
Berghauptmannschaft in Krakau, das Revierbergamt 
in Drohobycz, den Landesverband der Rohólprodu- 
zenten in Lemberg, den Landes-Nafta Verein in Lem- 
berg und den Verein der Bohrtechniker in Borysław 
eingeladen habe. Der Vorstand des Revierbergam- 
tes, Herr Julius Mokry, habe ihn telephonisch er- 
sucht, der Versammłung mitzuteilen, dass er heute 
einen sechswóchentlichen Urlaub angetreten habe, 
weshalb er an der Versammlung nicht teilnehmen 
kónne, betonte ferner, dass das Bergamt, wenn es 
vom jetzigen oder dem zu wahlenden Komitee vom 
Verlaufe der Beratungen verstandigt werden wird, 
sehr gerne bereit sei, das Komitee nach Móglichkeit 
und im Rahmen der bestehenden Vorschriiten zu 
unterstiitzen. 

2) Herr Meszaros legt im Namen des Komitees . 
und der Kommission die bis heute innegehabten Man- 
date nieder. 

3) Herr Włodarczyk berichtet der Versammlung 
ausfiihrlich iiber die Entstehung der Kommission 
und des' Komitees, iiber ihre bisherige Tatigkeit, 
bespricht eingehend die in Beobachtung gestandenen. 
Schichte und bemerkt, dass das Kolben zu einer. sj 
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powstania komitetu oraz komisyi wykonawczej 
i przebieg jej prac od samego początku istnienia, 
przechodzi szczegółowo wszystkie otwory poddane 
badaniom i kończy uwagą, że tłokowanie przerwano 
w chwili gdy jego dodatnie rezultaty były już wi- 
doczne, a przerwano z powodu rozbieżnych zapa- 
trywań i przyczyn ekonomicznych, które zapewne 
w większej mierze uwzględnić było należało. ; 

Nad sprawozdaniem p. Włodarczyka wywią- 
zuje się krótka dyskusya, w której zabierają głos 
pp. Dunka, Dembowski i Szczepanowski. Po odpo- 
wiedzi p. Włodarczyka, p. przewodniczący otwiera 
dyskusyę nad 

4) punktem porządku dziennego co do dalszej 
akcyi ratunkowej. JA P. Szczepanowski uznaje konieczność ciągłego 
funkcyonowania komitetu choćby dlatego, żeby mieć 
trwałą ewidencyę dalszego ewentualnego postępu 
czy też zaniku zawodnienia i proponuje wybór no- 
wego komitetu. i Zastępcy zagrożonych kopalń reprezentujący 
75 szybów (gdyż zastępca jednej z kopalń o 5 szy- 
bach opuścił zebranie przed głosowaniem) przystę- 
pują do głosowania, które się odbywa kartkami, 
przyczem każdy szyb reprezentuje jeden głos. Po 
oddaniu kartek, p. przewodniczący powołuje do 
skrutynium Dyrektora Horszowskiego i sekretarza 
Oczosalskiego, a: ci podają do wiadomości wiecu 
następujący wynik głosowania: 

. Longchamps Mieczysław 75 głosów 
2. Meszaros Jerzy 8 ż 
3. Mikucki Leon ę 4 
4. Chłapowski Tadeusz ć : 
5. Hendrich Floryan SA * 
6. Dunka de Sajo Władysław 74 , 
7. Brugger Franciszek ś a 
8. Szczepanowski Stanisław 71 , 
9. Dembowski Felicyan 00-598 

10. Russocki Zygmunt SZ 
11. Błachowski Jan ZA CY 
12. Leniecki Paweł SJĘRO 
13. Ciepielowski Kazimierz _ 30 _ , | 
Reszta głosów rozstrzelona. Pierwsi 11 zostali 

wybrani bezwzględną większością głosów, przy s 
lejszym wyborze między p. Lenieckim i Ciepielowskim 
otrzymał większość p. Leniecki Paweł. . | ka 

Po ukończeniu głosowania i odczytaniu RENE 
p. przewodniczący otwiera dyskusyę nad dalszą Ą t 
cyą ratunkową i równocześnie stawia na porząde 
dzienny: | 

5) Wolne «wnioski. : 
P. Russocki wnosi przyznanie komitetowi pra- 

wa kooptacyi (z poprawką p. Szczepanowskiego) 
w razie koniecznej potrzeby. 

Uchwalono. 
Pr Przewodniczący z powodu konieczności wy- 

jazdu składa przewodnictwo w ręce p. Meszafosa 
i opuszcza zgromadzenie. 

P. Meszaros obejmuje przewodnictwo, skreśla 
jeszcze raz w krótkości cały przebieg akcyi ratun- 
kowej od początku, i genezę powstania komitetu, 
a w obectego, że wskutek zaszłych wypadków ko- 
mitet jest pozbawiony wszelkiej egzekutywy, stawia 
pytanie co robić dalej ? Osobiście jest zdania, że 
należy odnowić dawniej omawiany wniosek zwró- 
cenia się do rządu i zażądania wyznaczenia ad hoc 
komisarza rządowego. Możność prowadzenia jakiej- 
kolwiek skutecznej a jednolitej akcyi widzi tylko we 
wciągnięciu do akcyi ratunkowej rządu, który sam 

Zeit eingestellt wurde, als man schon giinstige Re- 
sultate konstatieren konnte. Das Kolben wurde in-| 
tolge Me :ungsverschiedenheiten und aus Gdkonomi- 
schen Grizden unterbrochen, welche gewiss in grós- 
serem Ma"se hatten beriicksichtigt werden sollen. 

In der darauf stattfindenden Diskussion ergrei- 
ien die Herren Dunka, Dembowski und Szczepa- 
nowski das Wort, denen Herr Włodarczyk erwi- 
dert, woraui der Vorsitzende zur Besprechung des 
Punktes 4) der Tagesordnung d. i. die weitere Ret- 
tungsaktion, schreitet. 

" _Herr Szczepanowski halt es fiir geboten, dass 
das Komitee weiter in Funktion bleibe, und dies 
schon aus dem Grunde, um eine verlissliche Evi- 
denz iiber den Verlauf der Verwisserung zu haben, 
und beantragt die Wahl eines neuen Komitees. Die 
Vertreter der bedrohten Gruben, die 75 Schichte 
reprdsentieren — da inzwischen der Vertreter von 5 
Schdchten den Saal verlassen hat, mit Hilfe von 
Stimmzetteln abgeben ihre Stimmen, wobei jeder 
Schacht fiir eine Stimme gilt. | 

Das Skrutinium, das von den Herren Direktor 
Horszowski und Sekretir Oczosalski geleitet wird, 
ergibt das nachsteńende Resultat: 

1) Longchamps Mieczysław 75, 2) Georg Me- 
szaros 75, 3)-Leon Mikucki 75, 4) Tadeusz Chłapowski 
15, 5) Florian Hendrich 75,-6, Władysław Dunka de 
Sajo 74, 7) Franz Brugger 74, 8) Stanisław Szcze- 
panowski 71, 9) Felician Dembowski 69, 10) Sig- 
mund Russocki 52, 11) Jan Błachowski 41, 12) Paul 
Leniecki 31, 13) Kazimierz Ciepielowski 30 Stim- 
men. Die restlichen Stimmen sind zersplittert. Es 
erscheinen somit die ersten 11 Herren mit ebsoluter 
Majoritat gewahlt; die zwischen den Herren Leniecki 
und. Ciepielowski vorgenommene Stichwahl ergab 
eine Majoritat fiir Herrn Paul Leniecki. 

Nach erfolgter Wahl wird Punkt 
5) der Tagesordnung: Freie Antrige in Ver- 

handlung gezogen. | | 
Uber Anregung des Herrn Russocki wird dem 

Komitee fiir den Bedarfsfall das Recht der Kooptie- 
rung eingeraumt. 

Herr Meszaros, der an Stelle des Herrn Dłu- 
g0sz, welcher abreisen muss, den Vorsitz iibernimmt, 
schildert. den Verlauf der Rettungsaktion und die 
Genesis der Bildung des Komitees und sieht sich nun 
da dem Komitee jedwede Exekutivgewalt fehlt, vor 
cin grosses Fragezeichen gestellt! Seine persónliche 
Anschauung geht dahin, im Sinne des schon er- 
wadhnten und nun zu erneuernden Antrages vón der 
Regierung die Entsendung eines Kommissars zu ver- 
langen. Nur in der Heranziehung der Regierung liegt 
die Móglichkeit diese Aktion einheitlich und erfolg- 
reich durchzufiihren, und schlage ich vor, an die 
Regierung vorerst ein Telegramm und hernach eine 
Deputation zu entsenden. 

Herr Chłapowski ist gegen die Absendung eines 
Telegrammes, da dies das Ministerium alarmieren 
wiirde, welches dem vom Amtsschimmel ausgetre- 
tenen Pfaden tolgend, dieses Telegramm der Berg- 
hauptmannschait zur Begutachtung vorlegen oder 
aber jemand hierherdelegieren wiirde, der mit den 
hiesigen Verhdltnissen nicht vertraut ist. 

Herr Dunka, der aus denselben Griinden wie 
Herr Chłapowski gegen das proponierte Telegramm 
ist und die Kuratel der Regierung perhorresziert, 
glaubt, dass eine Vermehrung der Arbeitskrafte im 
hiesigen Revierbergamte sowie ein Zusammenarbei- 



m 

o | PROPE Nr. 10 | 

i tak jest zaangażowany, i dlatego wnosi, żeby na 
razie wysłać do Ministerstwa robót publicznych te- 
legram z prośbą o interwencyę, a następnie de- 
putacyę. 

P. Chłapowski jest przeciwny wysłaniu do Mi- 
nisterstwa telegramu, obawia się bowiem, że Mini- 
sterstwo zaalarmowane telegramem, idąc utartym 
w podobnych wypadkach szlakiem, odeszle go do 
sprawozdania Starostwu górniczemu, lub też przyszle 
kogoś „von draussen* zupełnie niepożądanego i ze 
stosunkami tutejszymi nieobeznanego. 

P. Dunka boi się kurateli rządowej, boi się 
równie jak p. Chłapowski przysłania przez Minister- 
stwo kogoś, który zechce wziąć całą akcyę w ręce, 
a może będzie do niej najmniej uprawniony i po- 
wołany, dlatego jest przeciwny wysyłaniu telegramu, 
1 widzi większą korzyść dla sprawy w tem by się 
zwrócić do rządu » natychmiastowe powiększenie 
sił tutejszego Urzę u górniczego i współdziałanie 
z tym Urzędem. 

P. Błachowski w imieniu nieobecnego posła 
Długosza oświadcza, że depesza może być w Mi- 
nisterstwie żle zrozumianą i jest zatem żeby jej nie 
wysyłać, a natomiast zatelegrafować z zapytaniem, 
czy jest w tej chwili we Wiedniu, która z wybitnych 
w Ministerstwie osobistości, i w razie twierdzącej 
odpowiedzi, wysłać z początkiem przyszłego tygod- 
nia deputacyę do Wiednia, któraby pod przewod- 
nictwem posłów Długosza i Zarańskiego przedsta- 
wiła Ministerstwu osobiście całą sprawę. 

W dalszej nad tem dyskusyi zabierają głos pp. 
Russocki, Szczepanowski, Błachowski, Duczyński, 
Pierściński, Hendrich, Buszyński i inni. 

Wreszcie p. przewodniczący oświadcza, że nie 
boi się komisarza rządowego, lecz boi się wody, 
która czekać nie będzie aż deputacya wróci, widzi 
periculum in mora, radzi wysłać teraz telegram 
a następnie deputacyę i poddaje swój wniosek pod 
głosowanie. 

Wiec uchwala: Nie wysyłać telegramu do Mi- 
nisterstwa, lecz po sprawdzeniu kto jest obecnie 
we Wiedniu, wysłać deputacyę, któraby z posłami 
Długoszem i Zarańskim przedstawiła stan rzeczy 
Ministerstwu i zażądała przysłania komisarza rzą- 
dowego. 

Wiec przystępuje do wyboru deputacyi i wy- 
biera: pp. Meszdrosa, Mikuckiego, Russockiego, 
Duczyńskiego, Chłapowskiego oraz przedstawiciela 
związku producentów ropy, którego Związek sam 
przeznaczy. 

P. Chłapowski stawia wniosek by do deputa- 
cyi należał również i reprezentant związku techni- 
ków wiertniczych w Borysławiu, na co p. przewod- 
niczący proponuje p. Dunce czyby nie zechciał się 
do deputacyi przyłączyć, a ten odpowiada że dla 
braku czasu jechać nie może. 

P. Leniecki porusza sprawę jak należy postę- 
pować dalej w czasie tego interregnum, na co wiec 
uchwala wniosek p. Szczepanowskiego: Utrzymać 
komisyę, zwrócić się do Urzędu górniczego ażeby 
popierał uchwały komitetu i zwołać posiedzenie 
komitetu celem naradzenia się nad dalszą akcyą. 

Gdy porządek dzienny na tem został wyczer- 
pany i nikt więcej nie żądał głosu, zamknięto wiec 
o godzinie 8: wieczór. 

ten mit dieser Behórde der ganzen Angelegenheit 
viel mehr Nutzen bringen wurde. 

Herr Błachowski erklart im Namen des abwe- 
senden H. Abgeordneten Długosz, die Depesche 
kónnte im Ministerium schlecht verstanden werden, 
es wdre daher vielleicht angezeigter, telegraphisch 
anzuiragen, ob eine geeignete Persónlichkeit eine 
Deputation empfangen kónnte, die unter Fiihrung 
der Abgeordneten Długosz und Zarański in der 
nachsten Woche im Ministerium erscheinen und die 
Situation vorstellen wiirde. 

Nach der hieriiber stattgehabten Diskussion, an 
der u. a. die Herren Russocki, Szczepanowski, Bła- 
chowski, Duczyński, Pierściński, Hendrich, Buszyń- 
ski teilnehmen, erkldrt der Vorsitzende, er fiirchte 
nicht den Regierungskommissar, vielmehr fiirchte er 
das Wasser, das nicht warten werde, bis die Kommis- 
sion zuriickgekehrt sein wird, und rat jetzt, ein 
Telegramm und hierauf eine Deputation zu entsenden, 
woriiber er die Abstimmung verlangt. 

Die Versammlung beschliesst: Es wird kein 
Telegramm abgeschickt, vielmehr wird, nachdem 
konstatiert worden ist, wer in Wien anwesend ist, 
eine Deputation unter Fiihrung der Abgeordneten 
Długosz und Zarański entsendet werden, die dem 
Ministerium den Stand der Angelegenheit eingehend * 
zu schildern und die Entsendung eines Regierungs- 
Kommissairs zu fordern haben wird. 

In diese Deputation werden gewdhlt die Her- 
ren: Meszaros, Mikucki, Russocki, Duczyński, Chła- 
powski und ein den Landesverband der Rohólpro- 
duzenten zu repradsentierenden Vertreter, den der Ver- 
band zu bestimmen hat. 

Uber Anregung des Herrn Chłapowski ersucht 
der Vorsitzende Herrn Dunka de Sajo in Vertretung 
des Vereins der Bohrtechniker an der Deputation 
teilzunenmen, was jedoch dieser ablehnt, da erhiezu 
keine Zeit habe. 

Herr Leniecki interpelliert den Vorsitzenden, 
was wadhrend dieses Interregnums zu geschehen ha- 
be, woraui die Versammlung iiber Antrag des Herrn 
Szczepanowski beschliesst, die Kommission habe in 
Funktion zu bleiben und sei das Bergamt zu ersu- 
chen, die Ausfiihrung Beschliisse des Komitees zu 
unterstiitzen ; ferner sei eine Komiteesitzung einzu- 
berufen, die iiber die weitere Aktion zu beraten habe. 

Die Versammlung wird hiemit, da niemand 
mehr zu Worte gemeldet und die Tagesordnung er- 
schópit ist, um 8 h. abends geschlossen. 
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zje zwmóń 

(UZUPEŁNIENIA). 
Feniks. 

Dr. Chajes Hermann, Czerniowce —1/3 % 
Freund Ida, Borysław | „ 0.50 5 
Friedmann Mór, Kesmark , „. 0.24 » 
Gelernter Salke, Szczerzec | . 0.50 , 
Jakesch [ohann, Praga . 3.45025 , 
Kiczales Irma, Berno | | . 0.50 » 
Kiczales Róża, Lwów , . 050 , 
Dr. Klein Mór, Kesmark . 0.475 , 
Kołodziej Teofila, Deutsche Krone „L=, 
Krisch Leopoldine, Berlin | .—.1/0 , 
Dr. Landesberg Józef, Lwów | „L=, 
Liebermann Alojzy, Lwów | L= , 
Lorant Ludwik Lazar, Wiedeń —.1/3 , 
Neisser Ida, Berlin , —1/3 , 
Niirnberger Józef, Budapest VI. . 0.15 , 
Roth Jóne, Margitfalva Comitat Szepes . 0.10 , 
Roth Hermann, Kesmark . 0.25 » 
Schiller Max, Wiedeń —.1/3 , 
Dr. Schultz Izydor, Berno . 0.50 , 
Seemann Marek, Drohobycz | . 0.50 » 
Sochor August, Lwów . ! . 050 , 
Spitzmann Edmund, Drohobycz . . 0.50 , 
Spitzmann Max, Drohobycz . 0.50 , 
Spitzmann Salomon, Drohobycz . . 1.79375, 
Spółka bankowa i handlowa, Borysław . 1.— » 
Stern Józef, Kesmark | . 0.785 , 
Moritz Stóckels Erben, Berlin-Friedenau . — 1/3 , 
Stóckel Zygmunt, Berlin-Friedenau —.1/6 , 
Sussmann Marek, Szczerzec , . 050 , 
Waldmann Gitla, Skole |. , „. 0.25 » 
Wolłf Sally, Ing., Berlin-Charlottenburg . 11— | 
Zschierlich Gustaw, Gayer, Sachsen . 0.50 » 

Razem 
Zusammen . Ś0— '/% 

Genia. 
Bracia Hoffmann, Drohobycz 0.5 9% 
Marta Griinfeld, Beuthen O/S 0.5 , 
Rózia Heller, Stryj , 1.— , 
Dr. Eugeniusz Reiter, Lwów l.— , 
Jakób Freund, Borysław = , 
Dr. Samuel Frankel, Sokal 1.— , 
Kraluper Min. Raff., Praga . 2.— , 
Szymon Lifschiitz, Lwów . 05 , 
M. Kellermann ! , 1— , 
Feige Bochser, Wolanka . 2— , 
Reisla Katz ! , 2— , 
Siegmund Katz, Przemyśl 2— , 
Isaak Katz, Przemyśl 2.— , 
Samuel Freund, Borysław | L=, 
Mendel Thiirhaus, Zerwica o. p.Płuchów 1— , 
Dawid Wechsler, Lwów . , . 1— , 
Gabryel Kraus, Lwów . . 05 , 

Razem . , 0 Zusammen . 20.— fo 

George. 
Józef Kreisberg, Drohobycz . 7,20 9% 
Ab. J. Kornhaber, Drohobycz 22— , 
Hersch Chajes, Drohobycz | L= , 

Do przeniesienia . 10.20 %, Ubertrag 
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USWEIS DER NAFTABRUTTOINHABER. 
(ERGANZUNGEN). 

2 przeniesienia . 04 Fiirtrag „10.20 7% 
Inż. Zygmunt Klarfeld, Drohobycz . 0.50 , 
Dr. Ignacy Klarfeld, Drohobycz . „0.50 ,, 
Dr. Bernard Fernhot, Drohobycz . 050 , 
Dr. Izydor Kreisberg, Drohobycz . 030 , 
Abraham Dienstler, Drohobycz |. . 0.25 ,, 
Dawid Unikel, Drohobycz , „0.17 , 
Eisig Graumann, Drohobycz „0.17 , 
Serl Diamand, Borysław L=, 
Isser Leib Bleiberg, Borysław | „0.75 , 
Wolf Mayer, Borysław . . . 0.50 , 
Józef Morgenstern, Borysław | „. 0.50 , 
Feiga Oberldnder, Borysław „. 0.50 , 
Izak Dauermann, Borysław . 0.50 , 
Hersch Schubert, Borysław . 025 , 
Inż. chemii dr. Henryk Klarfeld, Lwów . 0.50 » 
Izaak Weiss, Stryj , , „. 0.16 , 
Zelda Bleiberg, Kujawice p. Rudki . 0.25 , 
Mojżesz Oberlander, New-York 149 Ave- 

nue C. , . 0.50 , 
Razem . 0 
Zusammen . 18— 

Hala. 

Kraluper Min. Raffineric, Praga . 22—%, 
Józet Jaworski, Drozdowice op. Gródek Jag. 1— , 
„Danica”*, Budapest ! „1.25 , 
Bihar Szilagyer A. G., Budapest . . 1.25 , 
Józeł Kropf, Drohobycz . , „0.75 , 
Bernard Goldstein, Drohobycz . „ 0.50 , 
Deutsche Petrolea G. m. b. H. Berlin . 1 , 
Th. Schónberger per Imre Pirnitzer, Dro- » 

hobycz , , L= , 
A. G. fiir Treunahdinteressen, Berlin 1— , 
Natan Nawratzki, Wilmersdorf-Berlin . 0.50 , 
Leizor Garfunkel, Drohobycz , . 150 , 
Szymon Lifschiitz, Lwów . 150 , 
Kate Amman (Bónisch), Ludwigshafena/Rh 0.50 » 
Gabryel Kraus, Lwów . b— , 
Mechel Griinbaum, Borysław | „ 0.50 , 
Benzion Griinbaum, Borysław . . 0.50 , 
Hugo Engwer, Berlin , . 0.25 , 
Gustaw Pagels, Berlin . . 050 , 
Karl Móser, Berlin . 025 , 
Majer Lufschiitz, Drohobycz , „. 0.50 , 
Dr. Arnold Segal, Drohobycz | „ 0.50 ,, 
Valentin Koschnicke, Berlin , . 0.25 , 
Ida Koschnicke, Berlin |. | . 0.50 , 
Marya Miernik, Borysław L=, 
Dr. Gerhard Bollert, Berlin | . 0.50 , 

Razem . 20.-— 0) 
Zusammen . 8 

Helios. 
Pawło Popiel, Tustanowice , . 150 % 
Marya Magur, Tustanowice . L=, 
Pawło Jaworski, Tustanowice . 1— , 
Nacia Kizyn, Wolanka . „0.75 , 
Marya Lewicka, Wolanka 0,75 , 
Ołeksa Lewicki, Wolanka . 4.75 , 

Do przeniesienia 0 
Ubertrag. . . . AD 
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Marya Popiel, Tustanowice ZZ ROREDOE Golda Becher, Drohobycz Sozoka=05, 
Max Nestel, Tustanowice PAU2O Edmund Mogin, Anvers . 1— , 
Paulina Zahn, Derńische Krotre *. h 0002, Dr. Siegfried Herzig, Wiedeń po 
Debora Mimer, Drohobycz bs O Ż5Ń Amalia Erber, Borysław . | SBE 
Sala Herzig, Drohobycz > RADRZEDRE Jakób Dawidmann, Drohobycz . ole ry 
A. G.fiir Treuhandinteressen, Berlin RPO OR CR? Bernard Rabinek, Drohobycz | SJESSB 
Majer Liebermann, Drohobycz . a 0R500329 Chaja Rothstein, Drohobycz A USNIOREE 
Leon Fedewicz, Tustanowice «050; Renta naftowa, Lwów W 50095, 
Tube Zwillich, Wolanka . a 02003. > Tonia Spitzmann, Drohobycz RZA 
Johann Malawer, Medenice 5 A OOZO 5 Marquis Louis de Palmaro, Paryż R 03 4 
Juliusz Rappaport, Medenice R AURZEA, Klara Schneider, Borysław : o PO A 
Eleonora Bierowska, Lwów zę dac 2 Paulina Zahn, Halle a/S. » | RAZ 
Jakób Wixel, Lwów 3 DAWAO Cyla Tuastein, Borysław O, 
„Kraj*, Lwów : , + 0:00, Rebeka Horszowska, Borysław . sUODĘ >, 
Norbert Gold, Lwów | : 1 d— gi Amalia Dawidmann, Drohobycz . «.BZAro 
Izrael Kramer, Wolanka . SAO ZDSEA Leib Reismann, Drohobycz ) WRS 
Ozyasz Halpern, Wolanka SORZE” 5 Benzion Borgmann, Bania kotowska R 0Ż0NNAO 
Henryk Weiner, Praga . een, Bernard Rabinek, Drohobycz Ba ORZEC 
Eliasz Schlifrig, Lwów . s AOESORG: Józef Friedlinder, Drohobycz za sp: SQDDa. 
Johann Jakesch, Praga . LB JR Reizel Freilich, Drohobycz BAR RZORASE. 

RAZEME 3 Estera Silberschlag, Drohobycz . > rU2D 
Zusammen . 2050 Jakób Rubinstein, Drohobycz 3: OSD 

lzak Wechselberg, Drohobycz . = 0.125 4 
? Leib Fleischer, Drohobycz > U. L25= 

Kismet. Rożem ra 
Zygmunt Reitlinger, Paryż »-UDO>SZT gdreamiken: . . - 
Salomon Lerch, Stanisławów ZBUBDB 
Majer Schwalb, Stanisławów : w JOKSZAULE 
Salomon Tennenbaum, Borysław BZ 5 
Ghafles: Leys, Bruxela'.'. A UBYB 
Bruna :Salzer €EliemMmiz : 4— , Berta Neubauer, Bania kotowska. „025 *> Łaszcz Nr. I. 
Izak Blumenkranz, 'Wolanka PARROOU 
Regina Marek, BOW _ 40800) Józef Goldhammer, Borysław ; CBE U 
Jakób Eidikus, Bania kotowska |. = NOO A Spółka bankowa i bandlowa, Borysław . 0.50 , 
Eliasz Hallemann, Drohobycz PW ŻEROW: Markus Herzig, Medenice „ m » 
Eliasz Schldfrig, Lwów . ! s 150% Antonina Kiczales, Lwów . 050, 
Renta naftowa : sof 16 Renta naftowa, Lwów . . 0.50 ; 
„Montan*, Lwów A=] .50 . Karolina Stern, Stanisławów SAP oUWUSA ś 
Klara Kaufmann, Borysław *POJO"> „Germania”, Lwów „PASO, 
Regina Goldhammer, Borysław . "sODZDE Lazar Herschdórter, Drohobycz ZARRĘ » 
„Germania*, Lwów , ; 0.50 z, Zofia ilorszowska, Drohobycz ; 1— ż 

Laura Lustmann, Drohobycz OO aa 2 0b88 Chana Lerch, Stanisławów WZ, 
Berta Stórer, GG 0-204 Izrael [zak Baumgarten, Tustanowice -— UDO; 
Henryk Zahn, Halle a/S. OZ Zygmunt Blaustein, Lwów : „AOLO 0 
Salomon Kohn, Wiedeń . | 3 050573 Hersch Blei, Drohobycz . 2 ESR AC 
„Kraj*, Lwów i ORO Maryan Borecki, Tarnopol e*0SW2 
Aron I. Friedlinder, Borysław s EPUSZOREĆ: Aron Eisenstein jun., Borysław |. W 
Aron Eisenstein, Borysław 0,50 A Henryk Frankel, Kraków ? „ 0.50 Ę 

Banque centrale de fonds publics, Bruxela 0.50 ż Leizor Garfunkel, Drohobycz aaa 7 
Józet Goldhammer, Borysław — . PRODNA Aron Hopfinger, 'Wolanka „4.30875 ,, 
Majer Herzig, Piaski - oO BOR, Sara Hopfinger, Wolanka 0.30375 | 
Zofia Horszowska, Drohobycz . R ADSS Salomon Hersch Horszowski, Drohobycz GŁBAO”Y 
Eleonora Bierowska, Lwów . Pepe Salomon Kohn, Wiedeń . z BB A; 

Boze ah Cyla Kramer, Wolanka 1.— * 
ZSZYWEF 20.— % Salomon Lerch, Stanisławów „e0.29 8 

Natan Roth, Wolanka e REABBO ZA JO: 
a R Rothfeld, Wolanka . e > 

i; ; i yika Segal, Drohobycz 0003 3, Liliom I. i IL. Eliasz Schliifrig, Lwów . >>. 
Bernard Goldstein, Wiedeń 4— 0 Markus Schotz, Lwów . ss OBR > 
Teodor Schónberger, Budapeszt . A PDaf5 ia Ichel Schwarz, Borysław : 000 A 
„Germania*, Lwów jesz? Chaim Schwarz, Rożniatów PAUZORIS 
Ą. GG: Flir Treuhandinteressen, Berlin 1— , Wilhelm Waldmann, Drohobycz . s = » 

Do przeniesienia | Razem . Ubertrag . 3.05 Zusammen 19.400 _/o 



| Nr. 10 ROPA 381 
Nahlik-Malczewski. Nowina. 

Szyb I. i IV. pr. lk. 2492/2, 2493 w Tustanowicach. Ichel Schwarz, Borysław 1.065 %5 
Anna Klusik, Wolanka POS E 

Mikołaj Terlecki, Stebnik 1. — ZO Bohm. Petroleum Raffinerie, Kolin | DRA 
Olga Bernath de Bernathfalva, Budapeszt 0.5 > „Germania, Lwów Dok" 5 
Wilhelmina z Reichensdorfów Łaska Lwów 3/14 » Rachela Stark, Drohobycz DRE, 
Rozalia z Scheinfeldów Semis, Lwów 3/14 — [zak Markus Rothmann, Drohobycz OD: 0 
Hendla Klinghoffer, zam. Bachmann „1,— Józef Thun, Lwów | pr RANA 

ZE 1/2z3/14 , akób Schneier, Drohobycz ERTLĘ ZSO 
joma sic, Dralobycz d/14 5 A Diamantstein, Drohobycz 1.— , 
Zofia Balicka, Drohobycz .d1/273/14 , Szymon Dische, Lwów 0.5 R 
Dawid Karp . 3/14 h Majer Liebermann, Drohobycz UZ. 
Szymon Mahler, Dukla . 6/14 k Henryk Towarnicki, Lwów 4135 * 
Dr. Eugeniusz Reiter, Lwów 1.— > Edward Parceval Persons do rąk p. JANE 
Bihar Szilagyer, Oelindustrie A. G. Bu- Kaana, Lwów 05 > 

dapest JA Bo" Toni Backermann, Lwów. 0.5 ś 
„Danica* A. G. fiir Nafta- Ind., Budapest ESPER » Guion Wiktor do rąk Kaana, Lwów 0.5 3 
Jan Mendela 055 5 Renta naftowa, Lwów [.18739.55 
Stanisława z Pełczyńskich Szenekowa |. 11.3/14 Tonia Spitzmann, Drohobycz pb 098 
Władysław Pełczyński . ę Lwowska spółka powiernicza do rąk Dr. 
Julian Michał Pełczyński . pol/7z1 G. Zippera, Lwów . 0.5 R 
Joanna Irena Pełczyńska . i po A Finkel Nadler, Borysław . 1.— , 
Jakób Włodzimierz Pełczyński 1/723/14 Feiwel Nadler, Borysław . OSS, 
Leon Pełczyński . ! Ę Anna Lauterbach, Stryj 0.5 k 
Wanda Zofia Pełczyńska . 3 Klara Sobel, Stryj 0.5 * 
Józef Skarbek Malczewski, Kraków „6— > Józef Morgenstern, Borysław BRO), 
Scheindla Bringer . 3/14 ; Sindel Stark, Borysław 0.5 > 
Samuel Schapira j 3/14 > Alojzy Liebermann, Lwów OŻ5 55 
Irma i Hermann Kellermann i „1 — ; Marquis Paul de Palmaro do rąk Dra 
Raca Jolles „1— : Segala, Drohobycz 1.050; 

Razem . . ę Izrael Zwillich, Wolanka . 0.6875 ,, 
Zusammen . 18— o Salomon Kohn, Wiedeń . 0.50 z 

Aleksander Frankel, Wiedeń GDA 2 
Ichel Schwarz, Borysław . ODE:„4 

: ć Razem . Nahlik-Malczewski. Z ISMA(EŃ 2 ZY 
Odnośnie do prgt. Ik. 2492/1 w Tustanowicach. 

Izak Hersch Taub i ; 45 LOBBY Marta. 
Izrael Zwillich | 08 05 SMB Aron Spitzmann, Drohobycz 3.—- 9% 
Stanisław Jurski . | A Eliasz Spitzmann, Drohobycz 3:40 ...,, 
Nikodem Rosenthal » Aba Spitzmann, Drohobycz 2.70 , 

Razem . PSB Salomon Spitzmann, Drohobycz . 3.90: -; 
Zusammen . m. /0 Dr. Leon Spitzmann, Drohobycz . 2. TE 

Jakób Spitzmann, Drohobycz 0.75: =, 
Arnold Spitzmann, Drohobycz 0.50 -, 
Edmund Spitzmann, Drohobycz . 0.55' > 

Nahlik- Malczewski. Jakób Kammermann, Drohobycz . 1.80 , 
Odnośnie do prgt. lk. 1643 w Tustanowicach. eż e. Drohobycz | O ś 

Rachela Giitter . PZ Chiel Morgenstern, Drohobycz 0.10 , 
Izrael Wechselberg . i AOLO lonatz Spiegel, Deutsch-Kreutz |. 0.50... 
Emanuel Haber j : sAE0: LO<py L. Dawid Spiegel, Deutsch -Kreutz 0.255 > 
Mojżesz Hammer . BRR wz Gyula Gretzmacher, Hunfalva . 0:20. 
Wolf Wixel RAR) UJĘĆA Dr. Martin Masur, Gleiwitz O/S. 1.— , 
Leib Ernst | | | M BRA Bóhm. Petr. Raffinerie A. G. Kolin 1.— , 
Gabryel Kraus : PR tzu” Razem . Tout. Streimier | EOB; Zusammen 22.40 "/, 

Dawid Salomon |. i pac UD"; 
Lipe Jolles | | GAROCZU ; 
Leib Klinghofter . | ape. Mukden Il. (Józet). Kraluper Mineralól- Raffinerie BOU Marquis Paul de Palmaro, Paryż le JA 
Ernestyna Handel ASRR MORENA Salomon Spitzmann, Drohobycz | 1.0670 ,, 
Joachim Schiffer . | SZ WKD 0; Izrael Zwillich, Wolanka UB0>:>3 
Eliasz Schlafrig |. a © TAA Eliasz Schlifrig, Lwów . 0.6435 ,, 
Jakób Loewenheck SE OJO: sy Fischel Nestel, Tustanowice 0044 -, 

Razem 0 Do przeniesienia . . ; Zusammen . ._ IS _% Ubertrag „ 3.2545 % 



| 382 ROPA Nr. 10 | 

adna Ban a: Michał Skrzypecki, Tustanowice . OA250", a RAP RE 0.80 jo 
Zofia z Zyblikiewiczów Balicka, Drohobycz HO0OCE, Hermann Roth, B SR = 0.75 4 
Julia Grabowska |. śl. Alszerowa, Złoczów - 0.1560 , BD ró Pała R c, EA 
Maurice Mougeot, Paryż . = ak s: kesch p AB OzIEE Ba 
Franciszek Bierowski, Lwów 0.2475 ,, k- Ga Bao > > k 
Jenny Loewenthal, Schneidemiihl_ ORO0ACEŚ BRE 
Marya i Anna Pilków, Tustanowice 1.— , ema yslaw AE Lwów s 
Jurko i Hryń Pilków, Tustanowice 200: 5, B ka l , "GH p > > 
Lwowska spółka powiernicza, Lwów 2.— , Ost A GR GidÓC no 7» 
Victor Guion, Paryż 0.50 R SAD RU = > 
Renta naftowa, Lwów poc > Józet Domberger, Drohobycz E>0> > 

Getmania*, aa ÓBO. Moritz Steuermann, Drohobycz 050--; 
Samuel Gartenberg, Drohobycz 0.25 ; RK: CE Prohobycz 0.50» 
Marquis Louis de Palmaro, Paryż 1.— > Ra k A w JE > 
Dr. Zenon Pelczar, Drohobycz 0.7020 ,, NOSCREĆ + A> Jod 025 
Karol Klusik, Tustanowice 1:50 >>, roje AE ZS AE I 025 > 
Marya Skrzypecka, Tustanowice . 037505, SA BĘ. ah 8. 1 SE Gos © 
Edward Parceval Parsons, London (BABIU e WAG Ki 8 sc ję ę 
Klara Kammermann, Drohobycz . 0.020, oma ASnOA I Donosy? 02 > 
Edward Jampel, Sambor . -=OJE00: 5 A Kriegel, Drohobycz 0.50, 
Magda z Slusarów Pępek, Tustanowice A0ŻZO > I A ZA A 0 Ż 
Wojciech Pępek, Tustanowice DZY RA ZERA RR ć Ch. Lewin CZ Eidikus, Bania kotowska _ 0.50 k 

WAZCDiE > 18.— 0/ Jakób Tanne, Drohobycz 0:50 > 
Zusammen . 0 Gisela Kiczales, Lwów 8.50 =, 

Razem . F Zusammen. . 20 Jo 

Perła. 
Oil City. Paulina Zahn, Halle a/S. 2— % 

i | Henryk Zahn, Halle a/S. QB0:E; 
Michał Steuermann, Drohobycz 0.2875 Renta naftowa, Lwów 2:90 > 
Bernard Bałłaban, Brody 0/5805 „Montan* Lwów Lo9Q-> 
Leizor Garfunkel, Drohobycz 0:58, Nacia Jaworska, Tustanowice O:8D: -, 
„Monta*, Lwów GGOF> Bruno Salzer, Chemnitz, Saksonia ls>-, 
Eleonora Bierowska, Lwów 1.— , Leopold Kohn, Gliwice Q30-:, 
Michał Steuermann,, Drohobycz O:50: -, Tauba Schneier, Drohobycz O:50Z5, 
Samuel Gartenberg, Drohobycz UDO, A. G. fiir Treuhandinteressen, Berlin 1.— , 
Falik Halpern, Drohobycz Ó:50:*;, Johann Jakesch, Praga |. ZY 
Michał Kaczmar, Lwów . UŻŻEE ; Teodor Schónberger, Budapeszt, pełnm. 
Inż. Bronisław Wirstlein, Drohobycz DŻ5.> Imre Pirnitzer (Drohobycz) 1.— , 
„Galicya*, Wiedeń URE, Fryderyk Łapajówker, Lwów Roskżb 3 
Stefan Babiak, Tustanowice 2.— , Dr. Józef Kaspar, adw., Kladno, Czechy 
Michał Babiak, Tustanowice 2— , Paweł Hesse, Pankow b. Berlin | yaadr 015 
Jakób Dawidmann, Drohobycz OSO; Adela Gold, Lwów 0.055, 
Amalia Dawidmann, Drohobycz OO, Jakób Wixel, Lwów śs6DEA | 03, 
Jetti Gredinger, Czerniowce OSLO? Lwowska spółka powiernicza do rąk Dra 
Pinkas Herzig, Borysław O5UE, G. Zippera, Lwów (05 
Rywa Seinwels, Drohobycz 0:59, Szymon Patrontasch, Lwów 0.255, 
Jakób Becher, Drohobycz 1.— , Bernard Rabinek, Drohobycz 0:50-- ; 
Samuel Mondschein, Brody 0:50", Ryfka Segal, Drohobycz 0.50 , 
Hersch Frommer, Drohobycz 050 Feliks Perle, Wrocław . 0.50. , 
Bernard Pomeranz, Borysław WZSBE Dawid Schneeberg, Charlottenburg | 
Helena Bienstock, Drohobycz OSO: Razem 
Gustaw Zschierlich, Gayer, Sachsen 0.50 , Zasalimen > 203% Eugeniusz Raczyński, Chodorów lumsń 
Józef Morgenstern, Borysław OSO... 
Fischel Nestel, Wolanka . 023, - Pluto. 
Salomon Bloch, Drohobycz UŻ5:-,, i 
Johann Jakesch, Praga . = Fryderyk Łapajówker, Lwów 0.50-% 
Estera Horszowska, Drohobycz AROBPY Józef Łoboś, Lwów 0.50 -, 
Jacques Kiczales, Berno . O:50--, Mendel Reich, Drohobycz. Zi 
„Germania*, Lwów 1.— , Leizor Garfunkel, Drohobycz 1-005 5, 

RZEM 8 * Do przeniesienia ń Zusammen . . a Ak Ubertrag 4.900 

ś% 

2 



|_Nr. 10 5 POR R az das 383 | 
Z przeniesienia Z przeniesienia 
Fiirtrag 4.50 "o Furtrag | AOSRDCĄ 

Berta Neubauer, Borysław ss URE Udla Borgmann zam. Kluberg, Bania ko- 
Aleksander Frdnkel, Lwów | ZAWEOOE 5 towska | DOLA 5 PBB 
Jakób Lówenheck, Lwów | aasdRZDS, Samuel Benzion Borgmann, Bania kotow- 
= Schlfrig, Lwów |. i ;5+.0,50 ©; ska |. | 3 0.15 akób Koppel, Czerniowce PRZZOSZÓC Izak Borgmann, Bolechów ż 0:15 : 
E Rosenblatt z M. Gottesmanem, Kotzmann 0.50 , Moses Borgmann, Gaje wyżne —_. ZAOGEZA ż 
Samuel Niedermayer, Czerniowce „MSDZDSZY, Ichel Schwarz, Borysław | ZOO ZÓ 
s W Kotzmann SAORZO >, Eliasz Schldfrig, Lwów sa0.00555 

Óża (iast, Czerniowce |. SPNAZOE Józef Diamandstein, Drohobycz . „ 1— , 
Jakób Neuberger, Czerniowce . „aRÓ.25-5 Zygmunt Reitlinger, Paryż | > 02O 
Fried i Horowitz, Czerniowce . saaAQ.257 ,, Dr. Izydor Kreisberg, Drohobycz s A569 ; 
Izrael Zwillich, Wolanka . NTANREŻ A: Stefan Turyk, Tustanowice o RA 
PERRZU Lwów | SEEORBOCY Marquis Paul de Palmaro, Paryż > OROBRACEŚ 

ojzy Liebermann, Lwów OPUUZO ZE Henryk Frankel, Kraków —.24 , 
Mendel Ernst, Czerniowce AOC Izrael Zwillich, Wolanka . : 0 5 
Dr. M. Mazur, Gliwice, pełn. Józef Rothen- Jakób Koppel, Czerniowce | 1— , 
k BOCA | p ż e. Koppel, Kuczurnik (Bukowina) *. 0.50 , 

aul Csaba, Drohobycz . > ózeł Majer Blauer, Lwów R DZA 
Irena Sroczyńska, Borysław | zAPABIAO 5, Rebeka Schwarzwald, Lwów ' . «> AK2D : 
Helena Russocka, Borysław : SSZANYUEĆ Banque Centrale de fond publics: Bruxela 1.4, 
Natan Harz, Borysław . 2030, Bernard Pomeranz, Borysław 2030 
Anna Herschdórfer, Drohobycz . ERAOIDJ 2, Razem k 
Saul Falk, Drohobycz . 0.25 0, Zusamm 21.— *% 
Laura Birnbaum, Wiedeń AO RYZ SPA SERA 
Anna Turnschein, Tustanowice . 27 U.BQ> 
Elza Schulz, Schneidemiihl PESOCZUE A 
Helena Schulz, Schneidemiihl — |. 8010, Rozwadów. 
Marya Schulz, Schneidemiihl i >zsJ. 20 , A Wiebrecjit Schacidemink 2 WNE A A. G. fiir Treuhandinteressen, Berlin ARSD 

» Renta naftowa, Lwów ! 125 Aleksander Mey, Zoppot . R zza A szef Th Eć » 
Matylda Brose, Deutschkrone 4304 Im Sea BOG SER i | RE: K 
Wr | ) i h entyk Zahn, Halle a/S. | 2.05 , Cziże Gurtein 12 Habermann 20 Barth 

Razem: 5. 2) sny Nowotaniec ad Sanok OD 
Zusammen : 2 Pesia Eichenstein, Krosno | - <A R A 

SĘ Jerzy Lubomirski, Rozwadów PARSE 
t. Jan hr. Tarnowski, Kraków > ARZZŻĘ 

Władysław Janiszewski, Drohobycz a = Rockefeller Francisz ż ż 
. ek Jelonek, Drohobycz . . "wizaz 

RNA Johann Jakesch, Praga |. L=, Fisig Dichter, Borysław . zo - OSB "jo Luzer Horowitz, Drohobycz i 1— 
A G. fiir Treuhandinteressen, Berlin Wa (—<RRE Eliasz Schlifrig, Lwów OZĘE 

r. Leo Rappaport, Wiedeń e =2]3 3 Dr | e ź Kasia z Muiłów Seniuta, Tustanowice . 0.50 , Sa Roza zau PW 7 
| olfia Majer, Lwów | 200.0 Jakób Waldmann, Drohobycz . AUY EMI kizaleś wów OBZc 

Izydor Weidenfeld, Drohobycz |. EÓMODĆ= a techieli | | „ADB , Hersch Herschdórfer, Drohobycz . AUD 
Dawid Wegner, Drohobycz | - VA25 >, Zyoini ReMinoet Pary; 0 A 
Getli Anhang, Berlin o. | lea Jaz 0 aasa adakką ara2 Eugenia Binzer, Kraków . .*05S0R3% . KASZ SĄ ESC | RZE. 

Gitla Zuckerberg, Drohobycz GuoQ0:20 Salo Tauchner, Drohobycz aOBOŻ : + 
0 Golenia ŚAM 222 Fe025 Józef Domberger, Drohobycz BOR 4 
AZ Guion z Paryża na ręce p. J. N. | RAA 20. — YN 

aana, Lwów i U. » - 
Motel Lande, Dobroutz (Bukowina) _ . 0.2/3 , 
Zofia Halpern, Drohobycz : PAZ ZAŁ 
Anna Diamantstein, Drohobycz . ZZURO Śląsko. 
Hinde Gartenberg, Drohobycz . SEOAZÓ PG 
Jakób Metanomski, Drohobycz |. S0AŻ.Z Józet Domberger, Drohobycz . „*B.30,1 j FzĘ y /o 
Dr. Max Silberberg, Wiedeń ABD) 7, Izrael Zwillich, Wolanka . : » 2995 -,, 
Markus Izaak Rothmann, Drohobycz OOABEY Władysław Grenso, Borysław — |. "FZÓU 9 
Dr. Henryk Feigenbaum, Lwów . FMBOL > Eugenia Binzer, Kraków . adę EE 25 
Feiga Perla Zuckerberg, żona Kalmana Banque Centrale de fonds publics Bruxela 1.— 3 

Bergera, Drohobycz GA 10: DARK Freida Mermelstein, Lwów 28 PRZ 
Fischel Nestel, Wolanka |. i RANŻEC Jakób Dawidmann, Drohobycz |. ZBOD > 
Ichel Borgmann, Gaje wyżne AOS YŁAEA Klara Kaufmann, Borysław . 0.515 0, 
Blime Borgmann zam. Kaufmann, Borysław 0.144 , Berta Stórer, Lwów j NSU s 

Do przeniesienia 10.585 0/, Do przeniesienia 15.210 %, 
Ubertragen . Ubertragen , 



| 384 

Chana Lerch, Stanisławów 
„Montan*, Lwów 
Jakób Binzer, Drohobycz 
Dr. Adam Niesiołowski, Janów k. Lwowa 
Amalia Dawidmann, Drohobycz 
Walentyna Longchamps, Borysław 
Zofia Szczepanowska, Wolanka 
Janina Jakubowska, Lwów 
Pesia Eichenstein, Krosno 
Jetti Gredinger, Czerniowce 
Salomon Seemann, Borysław 
Ciża Habermann, Sambor 
Stefan Kmyta, Stryj | 
Franciszek Wełdycz, Stryj 
Filipina Diehlowa, Brody 
Aleksandra Wołdrzych, Drohobycz 

Sycylia. 
Mikołaj Didycz, Orchowice 
Benzion Morgenstern, Borysław 
Fryderyk Łapajówker, Lwów 
Aniela Goldhammer, Lwów 
Schewa Frdnkel, Stary Sącz 
Max Griinwald, Bytom 
Teofila Łopacińska, Lwów 
Magda Wojtków, Tustanowice 
Fesia z Wojtków Turek, Tustanowice 
Lea Heisler, Borysław 
Anna Ziering, Hołyń 
Izydor Horowitz, Ottynia 
„Galicya*, Drohobycz 
Samuel Teicher, Drohobycz 
Józef Ernst, Drohobycz 
Jakób Rubinstein, Drohobycz 
Mojżesz Landau, Kołomyja 
Salo Tauchner, Drohobycz 
Wolf Wixel, Borysław . 
Melania Rappaport, Drohobycz 
Sara Debora Rothbaum, Borysław 
Anna Schiffer, Borysław 
jakób Tillemann, Borysław 
Ettla Seckel, Bania kotowska 
Józef Friedlinder, Drohobycz 
Debora Borgmann, Borysław 
Jachetta Lindenberg, Stanisławów 
Salomon Teicher, Borysław 
Izrael Landau, Kuczurnik 
Motel Landau, Dobronoutz 

Tadeusz. 
Monasterska Nacia, Tustanowice 
Witwicki Wasyl, Tustanowice 
„Harklowa*, Wiedeń 
Gustawa Wolf do rąk Jakóba Binzera 

Dreofiobycz 8 i Skrochowski Feliks, Lwów 
Binzer Eugenia, Kraków 
Renta naftowa, Lwów 

ROPA Nr. 10. | 
Z przeniesienia Z przeniesienia Fiirtrag 15.210 */o Fartag 5.95 0/, 

OBOGR3 Dawidmann Amalia, Drohobycz DZIS 
OBO Kriegel Blima, Borysław SR GERE 
(KOBRS", Dawidmann Jakób, Borysław 0:60: ; 
OBORE Seemann Salomon, Borysław O.t0' "; 
UAD 3 Thun Józef, Lwów 90575 
0.40. . , Reitlinger Zygmund, Paryż OSR 
0.20. Weinberger Abraham, Drohobycz 0.50 , 
0.175...» Zwillich Izrael, Wolanka . Ka 
0.125.., Seemann Chana, Borysław GENIE 
0J5:; Dawidmann Ch. S., Drohobycz 05: 
0.10: .-, Hawrylak Dmytro, Tustanowice . SA 
SKUSREE Patrontasch Szymon, Lwów 025 
0.035; > „Germania*, Lwów e Em 
0.0355, Schneier Scheindel, Drohobycz "02075 
0.035 , Guion Victor, Paryż do rąk Jana Nep. 
0035 Kaana we Lwowie |. : "4050: © 

Razem . 19. 0 Schutzberger Dina, Stryj 0:50: : 
Zusammen . o */0 Landau Abraham, Dobronoutz ESEADOKE 

Edward Parceval Parsons do rąk Kaana 
Lwów OSI ODOCZ 

Marquis Paul de Palmaro, Paryż b, 
SEL, Liebermann Jachwet, Drohobycz 0.20: >. 
ck 9 Rudermann Ozyasz, Drohobycz 030... 

moj SDE Zimmer Pinkas, Zawalów (Bukowina) 0:50- >>, 
8 OUBpgęEi Koppel Jakób, Czerniowce OZ 
SARE. k Eliasz, Kuczurnik 030 --; 

1.125 * Landau Izrael, R 020 
i 0.8 Ż Lande Schulim, Dobronoutz "ZYORODO) 
AUO Ą Jeanne Dalloz do rąk Dr. Arnolda Segalla 

0.8 ć Drohobycz . aż 09 
> Razem . TE eż ć Zusammen . _20— fo 

PK 
20 RGIŃ 
0.5 ż 
R » Teodora-Wanda. 

05.» Chaim Leib Kleiner, Drohobycz .. 0.50 %, 
0.5 » Fischel Nestel, Tustanowice 0.507 
0.4 » Teofila Łopacińska, Lwów = 1.00: 253 
0.2 » Katarzyna Szajdzicka, Wolanka . 4.1020 
0:2 » Jurko i Marya Dragan, Tustanowice Q:S4EOC>, 
ELCJE Ołeksa Bołonny, Tustanowice 1:410= ;, 
0.325 » Ignacy Weiss, Drohobycz RZ 
03.» Jakób Eidikus, Bania kotowska 075 , 
0.25, Dr. Adolf Kaczkowski, Jasło GZ > DS» Selig Neubauer, Bania kotowska DZSZ 
0.25 Emil Kiczales, Lwów —. j 025: 4, 0.2 » Jakób Leib Gartenberg, Tustanowice O:Z5' 0% 
0.2 » Fryderyk Graiłe, Bruxele 22— , 
aż » Szymon Turnschein, Tustanowice WS RZE 

Razem . 16.875 0 Tonia Spitzmann, Drohobycz SBR>==3 
Zusammen Jo Anna Herschdórfer, Drohobycz 0205-85 

Michał Steuermann, Drohobycz 02028 
Gizela Kiczales, Lwów APG BORZA 
„Harklowa*, Wiedeń 11— , 

5250 Frydzia Nestel, Tustanowice 0.560 —„ 
| M Saul Falk, Drohobycz WZ5PC 
RES Pinkas Herzig, Borysław Q.00 w 

Taube Zwillich, Tustanowice OSUE=$ 
OBO 2 Klara Kaimmermann, Drohobycz 0.25 , 
0:20 Toni Kammermann, ż 0.25 ., 
x Sali Kleiner, Drohohycz UZ) "3 
et" > Emilia Kozub, Drohobycz 0.257 >> 

Do przeniesienia Razem . j 5.95 fo ZEG a> 16 Ubertrag 



kT ac 
Wełdzirz. 

jakób Waldmann, Drohobycz 
Jakób Rothmann, | 
Ch. Eskeles, Drohobycz 
Salomon Teicher, Borysław 
Herrmann Atlas, Medenice 
Dr. Fr. Seńkiewicz, Drohobycz 
Eisig Dichter, Borysław 
Kazimierz Piątkiewicz, Drohobycz 
Samuel Schapira, Lwów 
Józef Graulich, Borysław 
Izak Graulich, Mikołajów 
Bruno Salzer p. Józef Rothenberg, Drohobycz 
Amalia Waldmannn Drohobycz 
Betti Lówenheck, Liwów 
Czesław Swieżawski, Lwów 
Dr. Maur Martin, Gliwice 
Rózia Sommer, Lwów . 
Ryfka Myndla Rosenberg, Drohobycz 
Max Probstein, Lwów . : 
Ch. Hirsch 6 Ch. Schwarz, Borysław 
J. Thun p. Fryderyk Łapajówker, Lwów 
„Germania* per Bierowska, Lwów 
Filip Trapp, Wolanka 
Gusta Bałłaban, Brody . , 
E. © A. Weiselberger, Załucze-Śniatyn 
Eug. Horowitz, Drohobycz 
Abraham Hauptmann, Schodnica 

Razem. « . 
Zusammen . 

Wiktor I. 

A. G. fiir Treuhandinteressen, Berlin 
„Montan*, Lwów 
Scheindel Schneier, Drohobycz 
Rohstein Chaja, Drohobycz 
Miihlberg Alter, Drohobycz 
Schiffer Anna, Borysław 
Hirsch Sara, Borysław 

_Binzer Eugenia, Kraków 
Max Probstein, Lwów . 
Raczyński Eugeniusz, Chodorów 
Zwillich Izrael, Wolanka : 
Przybyszewski Eugeniusz, Lwów 
Hirsch Chaskel, Borysław 
Hampel Władysław, Lwów 
Turnschein Anna, Drohobycz 
Sobel Rózia, Borysław 
Chort Fesia, Bania kotowska 
Wohlmann Feiwel, Borysław 
Dawidmann Luzer, » 
Nadler Feiwel, Borysław 
Mark Ludwik, Lwów : ż 
Spadkob. Jurka Chorta do Sądu powiato- 

wego w Drohobyczu 
Pilpel Jakób, Drohobycz 
Kammermann Jakób, Drohobycz 
Gottesmann Emanuel, Drohobycz 
Diamandstein Józef, Drohobycz 
Hersch Lewin, Drohobycz 
Kozub Jan, Drohobycz 
Spitzmann Salomon, Drohobycz 
Schldfrig Eliasz, Lwów 

Do przeniesienia 
Ubertrag 

0.3305 
OEG: 
0.6875 , 
0.3123, 
OBO, 
150 
0.25 „, 
045 .:, 
MA RER 
DOD» 
BJ"; 
|= » 

(903 
Że: > 
Że » 
23 » 

0.50" =, 
0903: 
0.5035 
020% 
= » 
>. » 

PD 

0.50 , 90:53, 
OSOBE +, 
OZ 

28-07 

1— % 
OOBE 
GB055> 
OSOZ, 
0:28 7%, 
000, 
025, 
0.50, 
0.50 *%, BO, 
EGO 2; >= » 

„ 0GD5 
0.55 , WROCE, 

2080 5 
050 > 
050 . BBDEE> 
050; 
080 5% 

DD 
ODP 
OSG; 

2800025 
UIOD 5 
SORZOA 
0025 
„OGROD cy 

0.495 , 
10:305 0% 

385 | 

Z przeniesienia . . : 
Fiirtrag , | 18505 5 

Schwarz Mojżesz, Stryj 0.325, 
Feiga Glasmann, Borysław 0325: 5 
Bałaban Bernard, Brody ES 22 
Mondschein Salomon, Brody 02% 3 
Hersch Salomon, Stanisławów DZB5 
Rothenberg Amalia, Lwów O2Bz 
Turnschein Szymon, Tustanowice 0295 
Adamowski Agenor, Lwów 020 0-% 
Rappaport Juliusz, Medenice 030 3 
Morgenstern Benzion, Borysław 0:065: +, 
Gartenberg Oskar, Drohobycz BZ, 
Kammermann Michał, Drohobycz 00 

Razem. . '-. 
Zusammen . 20:—_ o 

Wygoda. 
Domberger Józef, Drohobycz 1-65--% 
Goldhammer Józef, Borysław SZĄ 2 
Horszowski Salomon Hersch, Drohobycz 1.— , 
Herzig Majer, Medenice : (55 > 
Senger Wanda, Szczecin Bo > 
Schróder Karl, Gliwice 1— , 
Schiffer Anna, Borysław OBO. 
Spitzmann Salomon, Drohobycz 1.— , 
Roniger Paula, Zbaraż 650 -, 
Renta naftowa, Lwów 650 _ 
Bierowska Eleonora, Lwów 1.— , 
Probstein Max GB > 
Griinblum Jetti, Wolanka QZ5 >, 
Nestel Max, Lwów 026 , 
„Germania*, Lwów LSB. 
Sroczyńska Irena, Borysław 05 
Russocka Helena, Borysław > BAB 
Dawidmann Chaim Salomon, Drohobycz 0.25 , 
Dawidmann Izrael Mojzesz, > 023 > 
Horowitz Luzer, Drohobycz 050 
Turnschein Anna, Tustanowice 056, 
Zwillich Róża, Wolanka 058.1 
Zwillich Izrael, > | 0:50* :,. 
Eidikus Jakób, Bania kotowska 2:50 —,, 
Klinghofier Regina, Drohobycz ZAWRGO >=, 

Rażem . . . Zusammen . | % 

Złotka. 
Anna z Małeckich Paczosowa, Lwów UZO 
Stanisława Paczosowa, Lwów 0:25, 
Marquis Paul de Palmaro, Paryż L= , 
Dr. Leon Spitzmann, Drohobycz 1.— , 
Dr. Liebermann i Ska, Stanisławów BO w 
„Germania*, Lwów p". 
Chaskel Gleicher, Gorlice WE: 
Dr. Dawid Brodheim, Przemyśl OB, 
Anna Rosenberg, Drohobycz 025... 
Ryszard Spiegler, Tustanowice Q./5:=6, 
Ludwik Mark, Lwów 0.285, 
Max Probstein, , . 0.2552) 
Maurycy Stórer, , 0:25 Q, 
Rudolf Kraus, o „ : GZAY 
Chaja Rothstein, Drohobycz 0235, 
Stadt, Lwów . . 1— » 

Do przeniesieniu 9.50 0, Ubertrag 



| 386 ROPA Nr. 10 | 
Z przeniesienia Z przeniesienie 

- Fiirtrag 9.50 /o Fiirtrag I4— ko 
Toni Kammermann, Drohobycz UZO ch Michał Balicki, Drohobycz 0.345 33 
Klara Kammermann, 3 BRZÓ Amalia Hammermann, Drohobycz DZ, 
Józef Arbabus, Tustanowice BOCH Henryk Wracławek, Tustanowice 1.— , 
Franciszek Mikos, Tustanowice WOS Józef Goldhammer, Borysław OPADRDZCE 
Teodor Kryśko, Tustanowice 00%: 828 Salomon Hersch Horszowski, Drohobycz 0.41 , 
Katarzyna Kryśko, Tustanowice GZ; Zofia Horszowska, Drohobycz OEZO: 7:33 
Julia Goldberg, Drohobycz (EOARE Róża Herzig, Medenice 0373, 
Szymon Patrontasch, Lwów BZ: Natan Halpern, Tustanowice 0.25 
Renta naftowa, Lwów CZSŻ: Izydor Atlas, Czerlany 0:083%-> 
Izydor Ungerteld, Drohobycz SSA Leopoldyna Lustig, Tarnopol ODREZĘ 
Adela Katz, Drohobycz A BULODR Chaskel Landau, Zbaraż 0:50 
Chaim Leib Kleiner, Drohobycz . ROZ Wiktor Guion, Paryż 1.— , 
Spółka bankowa i handlowa, Drohobycz 0.5 , Sabina Herzig, Borysław . 0125 5 

Do przeniesienia | Razem . 
Ubertrag LE domasiy Zusammen . 20— 



WYKAZ PRODUKCYI ROPY BORYSŁAWIA I TUSTANOWIC ZA MIESIĄC LIPIEC 1911 
(W CTMTR.) — ROHOELPRODUKTIONSAUSWEIS VON BORYSLAW UND TUSTANOWICE 

PRO MONAT JULI 1911 (IN MTRCT.). 
KOPALNIA 1. |Razem|Firma KOPALNIA ! 1. |Razem|Firma 

GRUBE "_ |Zusam|przetł. GRUBE ". |Zusam| przetł, 

I. Galicya: Z przeniesienia 2718 29292459 

Galicya |. B.| 15 02] 33 83| 48 85 Hilda 0.0. JI.HIOL;S7II46 061248008 
Sobieski . B.|-26--18F 26 90-52 74 Hubicze Il. Prem. .|T.| 30 22] 34 38] 64 60 
Ural . B'| 15 02] 31 06| 46 08]147 67 Johanna „ PF.| 84. 6©11:82 771/167 32 

Lesław : AE 0305 T 275.10%%w0 
Marya Teresa. .|T.| 32 21|162 68/194 89 

II. Karpaty: Meisel IVa Prem. .|T.| 7 00] 10 10] 17 10 
Nowina . (1.3.11 92] 3 32] 19-24 

Długosz Łaszcz I. .|IT.| 28 881 32 12] 61 00 Posejdon . "|l4 7:20] 20:24].27:53 
» I. (Tom.). |T.| 72 99] 89 971162 96 Sobieski . .[|F.| 26 77] 43 13] 69 86 

Elgin „GA s p.|ndd =EOJ-450U0ES2015 ANORZE "ECH - 11 1GI: 24 -15| 35 25 
Erdólwerke V. F| — 6 05| 6 05 Tennenbaum i Po- |[T. 

: VII. T.| 19 OO| 23 00] 42 00 meranz „|T.| 48 97] 48 99] 97 96 
R LAG: |E|>> IT UO 1200 Esta. „ąT.| 6 80]: 4 81] 11 61 
A Ad . PRZE 500 5 00 Tryumf I... [EJ '5-04]-19 10] 24 14 

Felicyan I. „[|T.| 16 OO 37 84] 53 84 "posel | R „JE. 14 651-62-47] 77 18 
w Jk. „|F.| 56 09|- 48 20/104 29 WIKI Er 45| — 451134515 

Fenomen. . | poja 6 99] 6 99 
Gal. Ska naft. I. T.| 29-78] 26 22] 56 00 V. Lewakowski: 
ESAERTA » IV. .IT.| 82 21] 81 751163 96 

Georg „|B.| 10 92] 11 99] 22 91 Bitum „|T.] 32 00|-53 00) 85 00 
Gwiązdac:--<1 © ; |RJE >> 219004 B207 Cecylia [TJ 3 00] = 3 00 
Karpaty pr. wł. T.|439 29/625 28|106457 Dziunia „[P.] 44 00] 74 000/118 00 
Katarzyna „[P.| 54 06] 67 88|121 94 Ella... „[T.| 12 00] — 12 00 
Meta . „[T.| 16 30] 34 99] 51 29 SB OE ZAGAD 3.0022.00I.- 5.08 
Niagara . .]T.144 00J100 95|244 95 Erdólwerke I... _.|T.| 40 00] 43 00! 83 00 
Br. Popper I . PSS 71530 30 101 Erdólwerke II. „JE. — 4 00] 4 00 

5 Il. . .|T.| 64 45| 71 581136 03 Ernestyna . |E. 6760]: 3 00- 9 00 
RBA NZS KRRORUJZNA AGE Ewka R 2.:1L.|.-47/00F 9-00F26 00 
Tomasz Łaszcz I. .|T.| 7.974 6 O2] 13 99 radio EMOWW ITPĄ: = 300| 3 00 
Williams . „[T.| 20 23] 22 88| 43 11 RZDOCY. ua 4 00] 4 00 
Wisła ZAW s; e |dafo R 3 00| 3 00 Fanto VII. „|T.] 6 00| 20 O0| 26 00 
Władysław II. B.| 45 00| 67 98112 98 Fanto VIII. „ITI 59 00] 64 00/123 00 
Wygoda „[T.| 1 98] 28 03] 30 01 Pam. „ [T.| 10 00] 20 00] 30 00 
Zbyszko „[rĄ == |-26-87] 26 871272957 FomkS" "22 „ARK 700| 7 00 

Gliński (Montan) .|T.| 62 00| 64 001126 00 
| OWE [T.|0— 7 00] 7 00 

III. Montany: Hilda .|T.] 22 00) — | 22 00 
Hucuł II. . „[T.| — 8 00! 8 00 

Giusel-Peruiż . "775 <=" 34] 3 34 Jakób AEP SZ 8 00] 8 00 
Br. Hirsch >. "FA PRD Ao a) PEC BRó Klara .[T.| 20 00] 12 00] 32 00 
Mały Jasienicki B.]| 22 12] 8 42] 30 54 Kometa TAMA 5 00| 5 00 
Port Artur BZ FEMN CORP Litwa . [T.|118 00| 85 00|203 00 

Mamcia . „|DO BGOL11.00 
Mukden Józef . _ .|T.| 99 001136 001235 00 

IV. Braganca: Oleum i .|T.| 39 OO] 27 O0| 66 00 
Parnes ' . .|T.| 13 00) 19 0O| 32 00 

Bohemia . „TUBE CZT ET3305Ed3=05 Rischeles . . |P.| 31 00| 37 00| 68 00 
Borak 1. .|T.j 94 17[107 23|201 40 ROS JD. 8 3 00| 3 00 
Bętęzyce HM. Prem. |T4 15 15 Tzar 32 32 Rozwadów - |T.| 26 00] 34 00] 60 00 
Dośka (Napoleon) . |T.| 8 24| — 8 24 oma... 7. DNNDE 5 00| 5 00 
BIGOREWO TD 5 OBS6-0MF 12 80 Teresia Maks. .|T.| 500| 3 00l 8 00 
Fortuna [PD] — 4 48] 4 48 LEStaN: .. „[E.| 14 00] 16 OO] 30 00 
Hadwiga . (TJ "3-005 2:0IEE5:0i Trunkwalter „[T.| 19 00] 16 00| 35 00 

Do przeniesienia | 278 291292459 Do przeniesienia 150200]426974 



| 388 ROPA Nr 10 | 

KOPALNIA I 1 |Razem|Firma KOPALNIA I z. |Razem|Firma 
GRUBE *_ |Zusam|przetł. GRUBE -<—— *_ |Zusam|przetł. 

" Z przeniesienia 150200]426974 Z przeniesienia 141378|590574 

Triumph I. [615500 =; | 10500 Liliom „ [T.]145 65|176 25|321 90 
Triumph II. „[T.| 29 00) — | 29 00 Ludwik . .|B.] — | 38 05] 38 05 
Urycz-Feuerstein II|I.| — 2 00] . 2 00] Louise (Iris) . T.|103 95|100 81|204 76 
Urycz-Feuerstein IV.|T.| 28 00] 17 O0| 45 00 Maurycy . _|DAF32 13] 29 64] 61 77 
Urycz Schreier I. . |F.| 4 00] 6 00] 10 00 Marya Teresa. .|T.| — Mit 1ofl1i 1oj 
Urycz Schreier III. . |T. 200] 2 00 Mickiewicz „|BF AF51| = 2.51 
Wiktor -|F.|--5-00| = 5 00 Mina „[T.| 5 94] 11 84] 17 78 
Wilno -|E 8-007 7-00] 15-88 Minerwa . APA ZFTO JS] 1010 
Zuzia „KD. == 111 00] 17 ©0F/163600 Mukden „[T| — 1 905 P>9 

Nadzieja . „|B.| — 1 55 | 55 
Naftialk .. * |]Et6 23115 90234 79 

VI. Petrolea: Nafta III. (Abazya) .|T.| 76 19]150 84/227 O5 
i Nafta V. . . |E.|102 60|121 80|224 40 

Alois AFR BT6FI2 381/38 Nafta VI.. „[T| — | 476] 4 76 
Albert -IB031-03]-57 48] 8681 Natan „ |B.| 12 14] 19 O3] 31 17 
Alfred „([T.| 87 64]105 O1|192 65 Nordstern (BJ Z4 [OZ 15201 
Annen ATE 206 4 06 Olga . |B.| — 512] 5-12 
Antoni I. „AT.| — | 69 27; 69 27 Opeg I. . [T.|260 99j259 061520 05 
Berolina | E 5 30| 5 30 ODEBM" +. „BRA >>| 8 13[ 5.18 
Berta , *|B:p 3-28] 380] 5208 Orenstein M. . .|B.| 42 36] 25 79] 68 15 
Blochówka . .|B.| 37 78] 38 81] 76 59 Oskar „ |B.| 23 73] 23 11| 46 84 
Borysławski Il. —. T.| 11 77] 11 49] 23 26 Otylia „|B:|-26 G©N-23 55) 49-50 
Eleonora . „(T.| 24 80| 15 89] 40 69 Posejdon . |. 22 39120 35102 14 
Elsa . ARE 6 860] 6 86 Ratoczyn . . |B.| 23 82] 42 82] 66 64 
Eugeniusz p 4 62] 4 62 | Rockefeller . T.| 81 77]105 32|187 09 
Felicya „|| 80 7 00 Schodrtica VI, „©. sE 3 06| 3 06 
Felicyan „|T| 8/02] 2 33] 10 35 Śląsko „|T.| 60 77] 78 79]139 56 
Frania „|. 21 47) 21 AT Stefania ; 3 86H 404] 8:65 
Galicya I. T.| 46 48] 65 80J112 28 Sycylia -FE|-27 551-2V 275] 55-30 
Gal. a> Oszczęd. |B.| 26 55| 23 05| 49 60 ŚSydWka o — -=2.b.050].68 4 
Garfunkel „[T. 59 73]115 52]175 25 Tadeusz I. (Gal.) . |T.| 40 98| 32 50| 73 48 
Hadwiga . jk]. 6569]. > 803 Tomasz IX. „IB. 7*11E10 85|-17 96 
Hannashall „[T.] 34 56] 20 96] 55 52 Tsuschima ś[B.| 40613 37] 17 48 
Hansagliick „|D.| 6 48] 3 96] 10 39 Torosiewicz Bile 74 02]: 3:02 
Herman „|[E.| 5 07) 13 41) 18 48 |Wanda |. „|B.| 8 68] 26 96] 35 64 
Java . „[D.] 67 67] 45 32]112 99 William I. „(T.| 4 03] 16 96| 20 99 
Juliusz (G.) „|TĄ 15 77) 19 54] 35 SI WIG 00.5 00 5. |B.|-27484]|-45 93] 25 47 
Kazimierz „|B.] 32 28] — | 32 28 Zbyszko Jag. . .|B.| 12 14] 4 98] 17 12 
Koppel Il. mor | ROC Zgoda „ IB.| 22 07) 39 82] 61 89 
Kujawy „[T.| 64 38] 70 82]135 20 Żanetta „|B.| 33 10] 38 11| 71 21|455448 
Leo > ; >| 40:77 51 33 92 60 

Razem 10.459.22) 
Do przeniesienia 141378]590574 

Ogólna produkcya w lipcu wynosiła. Gesamtproduktion im Juli betrug: 10.409.22. 

> 



ROPA I 

389 |. 
WYKAZ PRODUKCYI ROPY BORYSŁAWIA I TUSTANOWIC ZA MIESIĄC LIPIEC 1911. 
ROHÓLPRODUKTIONSAUSWEIS VON BORYSŁAW UND TUSTANOWICE FUR DEN MONAT 

JULI 1911. 

Borysław. Z przeniesienia y Fiirtrag 887.67 
Albert ! 88.81 ; * 
Berta . 7.08 Erdólwerke I. 83.00 
Blochówka , 79.59 » V. 6.05 
Borysławski , 23.26 » VI. 4.00 
Felicyan , 10.35 » VII. 42.00 
Galicya ! 48.85 5 [X. 17.00 
Gwiazda 13.67 » XI. 5.00 
Georg 22.91 Ernestyna 9.00 
Gal. Kasa Oszcz. 49.60 Eugeniusz 4.02 
Garfunkel 175.25 Ewka 26,00 
Giusel Perutz . 3.34 Fanto Erna IV. 3.00 
Bar. Hirsch 1.35 i „o M. 4.00 
Joanetta 71.21 » „VII. 26.00 
Mały Jasienicki 30.54 » „VIII 123.00 
Johanna 167.32 » X. 30.00 Kazimierz 32.28 Fenomen 6.99 
Koppel Il. 11.64 Felicya 7.00 
Leo . 92.60 Felicyan I. 53.84 
Ludwik 38.05 „o IL 104.29 
Maurycy . , 61.77 Feniks 7.00 
Mickiewicz , 4.51 Fortuna 4.48 
Nadzieja 1.55 Frania 21.47 
Olga 5.12 Gal. Ska. naft. IV. 163.96 
Oskar 46.84 » „> » l. 56.00 

Port Artur , 11.12 Hadwiga 11.70 
Ratoczyn , , , 66.64 Hala . 1.00 
Schodnica 3.06 Hannashall 55.52 
Sobieski 122.68 Hansagliick 10.39 
Syndykat 6.31 Hermann 18.48 
Tomasz IX. 17.96 Flilda 270.03 
Ural . 46.08 Fucuł 8.00 
Wanda 35.64 Jakób 8.00 
Wittig 73.77 Java 112.99 
Zbyszko 43.99 Józef-Mukden 235.00 
Zgoda , , 61.89 Juliusz 35.31 

Razem. . . Karpaty pr. wł. 144.81 
ZWSAMINIEŃ - 1604.72 Ks. Sapieha 319.76 

Katarzyna 121.94 
Klara 32.00 
Kometa 5.00 

Tustanowice. Kujawy 135.20 
Lesław 15.76 

Alois . 17.54 Liliom 321.90 
Alfred 192.65 Litwa 203.00 
Annen 4.06 Louise 204.76 
Antoni 69.27 Łaszcz i Ska 13.99 
Berolina 5.30 Mamcia 11.00 
Bitum 85.00 Marya Teresa [Il. 306.08 
Bohemia 13.95 Meta 51.29 
Cecylia 3.00 Mina 17.78 
Długosz Łaszcz |. 61.00 Minerwa 16.13 

„ II. 162.96 Montan Gliński 126.00 
Dośka 8.24 Mukden 1.79 
Dziunia 118.00 Nafta II. . 234.19 
Eleonora 40.69 Nafta III. Abazya 227.03 
Elgin 82.15 Nafta V. ! 224.40 
Ella 12.00 Nafta VI. 4.76 
Elza , 6.86 Niagara 244.95 
Emil , , . 5.00 Nordstern , 15.01 

Do przeniesienia 387.67 Do przeniesienia 6178.60 
Ubertrag Ubertrag 



| 390 8 ROPA Nas > 
Z przeniesienia 4 —-9 2, .Z przeniesienia *- g- 
Fiirtrag . AF 6178.60 Fittagy o o2W 8059.05 

Nowina 15.24 Sycylia „A . 55.30 
Oleum 66.00 Tadeusz Gal. . 13.48 
Opeg I. 520.05 'Fadeusz Alla A 3525 

$ II. s» ai SS, Tannenbaum-Pomeranz : 97.96 
Ornstein » 68.15 Teresia | 8.00 
Otylia 49.56 Torosiewicz 3.02 
Parnas 32.00 Tristan 41.61 
Poperowa I. 71.01 Trunkwalter 35.00 

> IL. 136.03 Tryumf LL. 39.14 
Posejdon 90.27 > Ji 106.12 
Premier Borak I. 201.40 Tsuschima | 17.43 

3 pDercz. IL 32.32 Urycz Feuerst 'H. 2.00 
E Hubicze IL. 64.60 > 5 IL. 45.00 
„, Maiset. 17.10 » SCEI > 10:00 

Premier Eileen V. 12.89 > p III. 2.00 
Rockefeller 187.09 Wiktor 5.45 
Rozwadów © 68.00 William I. 20.99 

'Rosa 3.00 Williams 43.11 
Rischeles 68.00 Wilno 15.00 
9aS 12.00 Wisła 3.00 
Śląsko 139.56 Władysław II. . 112.98 
Stella 5.00 Wygoda 30.01 
Stephanie : 8.65 Zuzia ; 11.00 

Do przeniesienia Razem 
Ubertrag 8059.05 Zusammen . . __$©5450 

Rekapitu la .c ya 

Borysław . 1604.72 
Tustanowice 8854.00 

Razem 10459.22 



Nr. 10 "ROPA ; "301 | 
WYKAZ EKSPEDYCYI ROPY ZE STACYI BORYSŁAW ZA MIESIĄC CZERWIEC 1911. 

ROHOEL EXPEDITIONS-AUSWEIS DER STATION BORYSŁAW PRO MONAT JUNI 1911. 

Ropa opałowa. Heizoel. 

Do stacyi PETROLEA |LEWAKO- THURN MAGA OG BRA SCHO- | OG. SUMA 
WSKI TAXIS ZYNOWE GANZA DNICA TOTZEE 

Nach Station : 
€ -| cst. | kg. |cst.| kg. |cst. | kg cst/| kg. |cst.| kg. iest.| kg. | cst.| kg. | cst. | kg. 

€ 

Akna szlatina done | Jeeapassch o ee =. PoS o Jan o > 1| 11300] 1| 11300 
DORPWIEMNE (2620 100, BK 3400 BE aż Roo ERA ZO 2 > 5| 73450 
m Dj kimoa NA Rz ER — — | — 4| 60580 RSP 020,0 |r= | om | == Ez 4| 60580 
dona NA A: 2: - 27400lfe=>k= |= m 2 31070 — |—| — | -| — 4| 58530 
PONEDZAW 1 o" | 0-2 — — | — | — — == 1, ODSŚOR > 0 03] 7 4| 61340 

„Ę DARE R eee EE, l LOTOOJE= | a fc — ZA OR ZS on=" paso RSA > || 15190 
| ES ARADRZN R — |= | — | — — 1 15310] — | — i— | — |— | — t| -45310 

Białoboż. Kalinów . . ., 5 DONĄDEESS | 022 a R 0 oassanac | aów "1 5| 69440 
RS ONES Ra 00, 2: 28760] — | — fa —— — | =] — | — [— | — |= | — 2| 28760 
Beregszasz . . . pda Bad a R 2 AAA |||] E 1| 15410] 1] 15410 
BOB dA > mn, l — GP Dh ra > + bias aloe | li 12180 1 1210 
Of NEUE AN = —— = = Ę AR |] ua no 3 1| 15650) 1| 15650 
POODOBKOW 20007, 12. 40952028 30 s mda o | MBPIRRaRC | PRIĘZNOCC RSS RB 12| 164520 
BZRDW may 2% 2 28030 SR AE AS ZARZ OSA 2 2| 28430 
2 | mhok l ło sak=" = lan "|= || 2 1| 15500) 1| 15500 
OOJBAÓW. 00 AŚ, 4. 60140| 3! 45680] — — — | — || — || — |-—| — 7| 105820 
ONO RD RO 5 Z a solo Po >RJSE najn Raj 3| 35130 
EE 2 0 l. ADIO" KZ — A 6 | = BO ROA ZE 1| 15470 
Hadyńkowce . . M 22410 > RR | TB] Sonaf es] SSE EEG 220] 
NIEZ. + « „0. O OSODZONZSP = > 22 — | — a R — | — |-— | — 6 88290 
Husiatyn . . . . gę) ODOSUJ Ra 50 oma ooanke Sa R = zaj ak | 2» 4| 56830 
Iwanie Puste . . Da. BSOBOR SC RE a aś | |2 | Bo | oo sa 5. 68950 
Innsbruck HONORS | >PO RARNA Z A P R JŻ = 1| 15170 > 
Krasne Jzp240BUJ > SR U Zna dac 20 SZR RAZ 
NONINZ 0 nano, A ro9O760R RZS: s mia cc 5] s 4 - 507608 27238 
pop sewechat -. „|| > |] %l 180 |. | | p] | |J32ZTTON NIE | Kóbanyafólsó zę . : : =- — na”, żeń Aa pea EE ak s, a R sa 1| 15490] "1 15490] _ 3 ć 

ł RS 2... +. «IO 1040 > 02 | o Z=K po 24 2 FZSTJANAR To RDA 
Lwów-Podzamcze . , , 20, SZODO00E=>> = N--104210]" 2E3UN0R="SPAGHO 0 = 2 > 36| 587010] 
Lwów-Kleparów A> SE 2| 31090] — ZĘ wz i pu bem uk akta 2] 31090 
Lubień WEGO RP a <= EE po, |A| ZK EE, ali 2] 30160 
Łużan . . « . . RAY = | 45679100] wia EZR || owa | »ca0f 45) BYdNR 
DABAMOS=". ... .. — ao Sa E ak R aja żup R 1 15330] 1l 15380 
Moson Magyarovar . + atX| >a p z Be pr |rzapoa AR 1i 11760] 1| 11760 
Nadyby Woj.. . Sai apo cjk AR SEN iR ERO ZB SA | SERA 8| 121460 
Nesselsdori . . . 8 120000505 GE Bow ocuo] POZZO SR 8. 123200 
Nagykórós . . irak ZA RE dn pn DN RZN R a> 1| 13670 
Oszivacz . . . Śl 2880 ERA R | 1] Soo | R 8 3] 32880 
Podhalice peżożutalijczzwę Za AE aż OK... uni "RA"| [EP JERSB a A BB 1 11240 
Podwołoczyska Seo cczjn ©] .ze A sh | PORE. R So 2. 00440) SOO RSA BAS RZE | a 2| 30440 
Poemys > 0202. | 17 2318BORE "> > ad0MMSO =") = >] po boo | 2 0 
Proszowa ć R OR EB aż 2 30170 ŚR SB RE apo oO R aż aż 9]: *-30C/8 
Pyszkowce . . . 2] 228I0OJEE zde od te RZA A SRO ka nas 2! --- 28400 
Rottenmatz 1 Rsy/() PSA ZRE Śż 3 aś | p ZZNISZÓ Liana AA 1 13370 
Sambor — — a 41 OG6OBDDE > | > NR RDA 4 60550 

/E Sokal fl. <90990]S >| 22 JO AA | |. o oGy SES a EX, R 7| 96490 
SB 0-0 o ol R > Pa a PDNENCE OJ JE 6] 91270 SPESAO . - . fi [632202 mk mezccj OP ocaaaa JasaRŻŻĄ LI: BZU 
Szmańkowczyki R — ka 9 132120]— | — |—| — |— | —- | - | — 9| 132120 
SAAB «> 1 IDZIOFSŚO RE ŻE SE k- ŚL m --,] a AR BB EF 1! 15210 
SSGDBS 6 - ża e Ra poż 1 10080— |= — | | —- |= = li 15086 

A PRA BECO | IDBOŻESE ła A mars" | |7=SS;APERRNENEOW BS © 1 15040 
Tarnów — — o R A - 100720] =) R RZL |= | — 11| 165720 
Tamopol. . . . — — kad: ap 1| 104210] — | — |— 1 — | — | = |— 1] — 7| 104210 
Ś5 ou SRASSO NA R ei ZA |R o || MIAR sA z do GAR PARA 3! 45470] >> 3| 45470 
Trembowla. . . i eM 11: 151801-— śiaj KROSNA ERN SEN BB By, | oe 1 15180 
W UPRP — — ZA | 3 wn o AM PEL ER | SNP "A 1| 15240| "4 -16240 

l GODNA . - 4 6 . . „ | — e Bak ka Paa zŻ sA s Ę oki Śż óą 1| 15660 1 15660 
| NORODACCM:... 50a s 421900] Po azs] 2 aśt żę som Joz | > ae pam = | 5 8| 121350 
| NOBOJAOGE 500008. o ojc — aa I4> 20100] — |< 2) 33 | 0- |--O 53 14| 217150 
| Visavólgy Hp S01GOREZ AZ 8 a] a ŻA =-| — Z kM" 45100 
| Wasylkowce . . — — asi pa [a i sA CE 2 O0f00| — | APR= | 2] 30760 

RD, m — =) = 21 314780] — | — I—| — | — | — |— | — 21| 314780 
| Wilwarn L. > TOU60 FEE |: <22P — ema = | >-_- JR OP | 1| 15060 
| Złoczów 30. 564190]. 1 Po e mo || XDD |= E 36| 564190 
| RZ ||. 1 e. = — | — |] — — BAIOMOÓF— |--— RRE | --JZTP= 5 00 
| Dziuryn =" — | — | — — | — | -| — 18/258350| — | — 18] 258350 

DRES Ma ODGOR ECS i a] — 2. | BRAT = | ARSL D 1l 15060 
DAR RON 2 ŚW 4. Ol2/ORE oś | 2 „aż = | a HSO R A E .|2 3 4| 61270 

Razem 346) 5013040] 8122120] 147) 2207130] 8li22110| 9/138840| 21/303820| 10/143520| 549 8050580 
4 



| R 75 RARa= 6. *RÓBA Nr. 10 | 
WYKAZ EKSPEDYCYI ROPY ZE STACYI BORYSŁAW ZA MIESIĄC CZERWIEC 1911. 

ROHOEL EXPEDITIONS-AUSWEIS DER STATION BORYSŁAW PRO MONAT JUNI 1911. 

Rafinerye: Raffinerien: 

LEWAKO- E Do stacyi REB VACUUM Mae MONTAN OGOLNA 
| SUMA TOTALE 

Nach Station GORE EWA pzy 7 4 B= cst. | kg. cst. | kg. cst. | kg. cst. | kg. cst. | kg. 
| 

Almas Fiizitó RRSO: +. sj — — 258 4094400] — — — — 258| 4094400 
ROSM BIO ae AKA ZIÓRZĄ 120 1635140| — = > PAC — — 120) 1635140 
BudapesEFeFENCZO 4 00. 00 1900 225 BŁ2POWO —F SE: = pi = — 225|. 3127500 
Budapest-Kiteró A ROAR Z BARANA 163 . 1956490| — se m ZK CORE zę 163; 1956490 
Drohobycz . YZ WAB PAREYE: — — — — 78, 1065360] — — 78| 1065360 
WZUZIE ZZA JK 158] 2264130] — — — — — — 158] 2264130 
Floridsdort . | $>; PACAN CEA 195 2983270] — — — — — 195 2983270 
POMESSEŚREDC, maj sa: « + ag 146] 2311590] — — — — — 146] 2311590 
"Eś) Z PARASPNRNCW CSN PANZER ZO 170 2268400] — — — 170| 2268400 
of bir RYSZARD ATE 44] 595710] — — — — — — 44 595710 
KODADYASAJSOPA Z OZOR 0 110| 1628190] — — — — 110 1628190 
Kolomea . : A : 7 106920] — — — — zn — 7 106920 
Kisvarda SE ODA oai — — — — — — || 15650 1 15650 
GARD od GORE (rei tcm de) 174| 2783140| — — — — — 174| 2783140 
Krosno SORORO NA i Pw że erza 63| 905470| — — — —— — 63] 905470 
BONMADOWA: Sie mali Pia Ya 737) 11473590| — — — — — — 737, 11473590 
Mezótelegd Ri OWAD 190! 2955470] — — — —- — 190| 2955470 
MNAAESOSNAWZ EE 40 e bedize 400 5673230] — — — — — 400 5673230 
Mahi. SehónBErIE -— 3 0 m js 2 30520| — —— — — — — 2| 30520 
NOOO na ONE tęce 13; 193760] — — — -— — 13| 193760 
OJEDBOB wa Rz Gm © ee zt po 289| 4673900] —- — —— — 289] 4673900 
dr f GREBERSE ASEAN RAR ORA 18] 245330] — — — — — — 18] 245330 
Orsova NPR A RÓ CE DI 127| 1874160| — — —- — —- 127) 1874160 
BAKOODINAC:: SU a r RET A) 958 11716670| — — — — -— — 958) 11716670 
BECZENIZWA „oma 2 iwiinaa 182| 2308560] — — — — — — 182 2308560 
BROZSONYĆ teo qui" RE z 213] 3064720] — — — — — — 213| 3064720 
S:ArUJMEY DNS" ze 0 mł 62 912490] — — — — — = 62| 912490 
Sóretlni::| «= womiiinies a= "167 mie 8) - 125110] — — —— — — — 8| 123110 
Stał CPE ZEN 001803 54 -7823601 — — — — — — 54| 782360 
AM ST PWB Poj Ay CE a ROZA NĆ 111) 1310590| — — — — —- — 111 1310590 
ród. o japan Dn 187] 2528100] — —|-| -|- — | 187] 2528100 rzy i 4EŚŃG pozie 3 OPO KONR 78] 1107250| — — | — -- — 78, 1107250 
0 oouizjiiw O AŻRNEK PRBRASAA 230| 3764220] -— — — | — — — 235| 3764220 
Żuczka R RODE ODRA 7 96370]. — ze A) sA zm a 7 96370 

Razem. . | 5446] 77400350| 258 SWADINA 4094400 78 1065360 l 15650| 5783) 82575760 

| 

Ekspedycya do ratineryi — Expedition an Raffinerien 5783 cst. 8257.5760 kg. 
e: ropy opałowej — ,, Heizoel 549 cst. 805.0580 kg. 

Razem loko stacya — Summa ab Bahn 6332 cst. 9.062.6340 kg. 

„„Galicya'' tłoczyła do Drohobycza— „Galicia* gepipt nach Drohobycz 621.0000 kg. 
Związek do c. k. odbenzyniarni — Prod. Verband an die k. k. Entbenz. Anst. 2078.0000 kg. 

Ogólna ekspedycya — Gesamtexpedition 11.761.6340 kg. 

m REN w 5 m na 



Nr 10 
PRODUKCYA I RUCH ROPY W BORYSŁA- 
WIU I TUSTANOWICACH ZA PIERWSZE 
PÓŁROCZE 1911 ROKU. — ROHOELPRO- 
DUKTION UND ROHOELEXPEDITION VON 
BORYŚLAW UND TUSTANOWICE FUR DAS 

ERSTE HALBJAHR 1911. 

Ekspedycya. — Expedition. 
Wag. 4 10.000 kg. 

Produkcya. Rai Związek przetloczył 
RE Produktion. | Stacya kole-|! Miarni i biorni. 

Miesiąc — Monat (Wag. jowa | ków rządowych. 
4 10.000 kg.) | Bahnstation ATAK 

Borysław benz. Anst. und 
Reservoirs. 

Styczeń — Januar| 14.942! 9.715 5.204 

Luty — Februar 12 5561, 8.295 1.676 

Marzec — Mifrz 12.7691, 10.501 2.704 

Wrzesień April] 11.537 10.664 3.201 

Maj — Mai 10.525! ., 9.695 4.164 

Czerwiec -— Juni 10.060 9.684 2.077 

Razem . . 72.094 58 554 19.028 
Summa . . = mmm nm 

11.582 

Zestawienie -- Rekapitulation. 

71.582 Wag. 
12.094 Wag. 
5.488 Wag. 

Zmiejszenie się zapasów ropy borysławskiej, 
wynosi jednakże faktycznie nie 5.486 wagonów, jakby 
to wynikało z powyższego zestawienia, lecz 3.988 
wagonów a to z tego powodu, iż wliczono tu do 
liczby ogólnej ekspedycyi oprócz ropy borysławskiej, 

Ekspedycya — Expedition 
Produkcya — Produktion . 
Zmiejszenie zapasów 

także i ropę w Schodnicy. Ponieważ ekspedycya 
ropy w Schodnicy wyniosła w 1 półroczu około 
1.500 wagonów, należy przeto zmiejszenie się zapa- 
sów ropy borysławskiej o tę liczbę powiększyć. 

Die Verringerung der Rohólvorrite in Boryslaw 
betragt, nicht wie die obige Zusammenstellung ergibt 
5.488, sondern tatsichlich nur 3.988 Zisternen, da in 
die Expeditionsziffer auch die Expedition von Scho- 
dnicaól einbezogen wurde. Diese betrigt im ersten 
Halbjahr cca. 1500 Wagen; es ist somit die Vorraths- 
ziłiter des Boryslawóles um diese Zahl zu erhGhen. 

| Ra z) 

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PRODUK- 
CY! ROPY BORYSŁAWIA I TUSTANOWIC 
W WAGONACH 4 10.000 KG. — ROHÓL- 
PRODUKTIONSAUSWEIS VON BORYSLAW 
UND TUSTANOWICE IN ZISTERNEN. 

4 10.000 KG. 

W ROKU — IM JAHRE. 
1906 1907 1908 1909 1910 1911 

Miesiąc — Monat 

Styczeń — Januar] 1.033, 3.517 8,061 13.654. 12.871 14,842! 

Luty -- Februar 744 3.506] 7.368 14.347 11.776 12.5561, 

Marzec - Miirz 1.623 4.340 8.950 17.515 12.374 12.769! » 

EE _ 
Kwiecień — April| 2.266. 4.258. 9.869 15.120 11.514 11.337 

| | | | 
1.976 5.267 10.789 12.870' 10.829 10.5281 ,, Maj -- Mai 

- » E 2 | 

Czerwiec — Juni | 2.190, 6.052 10.861 12812 10.839 10.060 ] 

| | 
| I 
|. 

| 
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DIE PREISNOTIERUNGEN AM LEMBER- 
GER ROHÓLMARKTE LAUT BERICHT DES 
BEEIDETEN SENSALEN ALFONS GOST- 

_ ROPA __ 
POZAZWIĄZKOWE CENY ROPY NA TARGU 
LWOWSKIM, WEDLE SPRAWOZDAŃ ZA- 
PRZYSIĘŻONEGO SENSALA ALFONSA 

| 394 

GOSTKOWSKIEGO. KOWSKI. 

Data 31/VIL. 15/VIIL. 31/VIIL 30/IX. VIII, IX. DS. A. X. AL X-1911 

Datum X KI. XII. IX-1912 

25. VII. 1911 | 354—355 356-—358 350—366 | 365—368 368— 378 
DO 3 354—355 356—358 359—306 365—368 368—378 
OWSA 354—355 356—358 309—303 365-—368 368 —-378 
8 | 354—355 356—258 350—363 |. 365—368 368—378 © 
2002, 354—355 356—353 359 —363 365—368 363—378 | 
30203 353 —354 355-—357 358—361 364—367 368 —378 | 
SJESBRE Z: 351-—352 353—354 356—359 363 —366 3568—378 
NME, 351-—352 353—354 | 355—357 358—361 363—366 | 368-378 
JAŻZE CE 351—352 353—354 355 —357 358—361 3638—366 | 368—378 
URS 351 —352 353—354 | 355—357 358—361 363—366 | 368—378 i 
PERS" 351—352 | 358—354 355 —357 358—361 363—366 | 368—378 | 
SIWE 351 —352 353 —354 355—357 358—361 363—366 | 368—378 
a 351 —352 353—354 355—357 358—361 368—366 | 368—378 
GASI 351— 352 353—354 355—357 '358—361 363—366 | /368—378 
O. 53 351 —352 353—354 355—357 358—361 363—366 368 —378 | 
BR ss 351—352 358—354 | 355—357 358—361 | 363—366 | -368—378 

10: ajj 351 —352 358—354 | 355—357 358 —361 363—366 | 368—378 , 
M; 240% 349 —350 351-352 352 —355 356—359 | 361—364 | 368—378 
[yz 349—350 351—352 | 353—355 356—359 | 361—364 | 368—378 
183231. . 349—350 351—352 | 353—355 356-359 | 361—364 368 —378 
Ea: 349 —350 351—352 | 353-355 356 —359 361—364 | 368—378 | 
LA ME 349 —350 351—352 353 —355 356—358 | 359-362 366—375 | 
IEFAKC 350—351 352—354 355—357 |, 358—361 366—375 | 
NAA 350—351 353 —354 355—357 358 —361 366 —375 i 
PA 347—348 352—354 352—354 | 355—358 363-—372 | 
RENE 353—354 356—358 359 —361 362—365 368—378 | 
A, 353 —354 356—358 359—361 362—365 368—378 | 
oMERZZYDRAM 352—353 | 355—357 358—360 361—364 367—377 | 
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Nr. 10 

BORYSŁAW. 
Bkone: Naphta, 885. zar. ver. 883.06 — ?00/,g,, wierci 

ohrt. 
Albert, Triumph Tow. naft. rop., 1104.40 zar. ver. 1104.20 — 

_5', tłokuje kolbt. 
Aleksander, Dr. Zeiler, Segil'i Ska, 1170. zar. ver. 1140 — 

5', wyrabia zasyp Nachfall ausgearbeitet. 
Artur III., Dr. A. Goldhammer, przygotowania do wiercenia 

Vorbereitungen zum Bohren. 
„Baron Hirsch* Nr. I., przed.Henryk Mikuli, Rokach % Suss- 
mann, 988.70 zarur. ver. 975.50 — 4', eksploatacya gazów, Gas- 

exploitation. 
„Baron Hirsch* Nr. II, przęd. Henryk Mikuli, Rokach 

Sussmann, 792. zar. ver. 790 -— 5', instrumentacya instru- 
mentiert. 

Bianka IL, A. Fauck, 850. zar. ver. 843 — T', wierci bohrt 
iłołupki Schieferton gazy, ślady ropy Gase u. Oelspuren. 

Bory sławski Syndykat Nr. 26., 1163.80. zar. ver. 1150.26 
— 6", zapuszcza się rury 6' verrohrt mit 6". 

Borysławski II. Kornhaber, Erdheim, Mendelsohn £ Gottes- 
mann, 1390. zar. ver. 1382 — 5 tłokowanie próbne Probe- 

. Kolben; piaskowiec Sandstein. 
Berta, Dr. Kohane i Ska, 1181. — 5", tłokuje kolbt. 
Beskid, Giirtler i Ska., 1023. zar. ver. 1018 — 5', twardy 

piaskowiec Harter Sandstein. 
Blochówka I, H. B. Bloch i -. Ska, 1265. zar. ver. 1252 — 5, 

czyści reinigt; prodikcya samoczynna Selbstatige Produktion. 
Blochówka IL, H. B. Bloch, 840. zar. ver. 885 —7', wierci 

bohrt; piaskowiec Sandstein ślady i gazy Oelspuren u. Gase. 
Dawidman II., Tow. akc. Fanto, i Ska 1050.90 zar. ver. 1041.87 

— 6", rozszerzanie piaskowiec Sandstein. 
Dawidman IIIL., Tow. akc. Dawid Fanto i Ska., 1486. zar. ver 

1480.57 — 4”, Instrument. 
Kornhaber IL, Tow. akc. Dawid Fanto i Ska, 1025.20. zar. 

ver. 999.85 — 6”, stójka (Instrum.) Stillstand. 
Kornhaber III. Tow. akc. D. Fanto i Ska, 1055. zar. ver. 

1052.10 — 6, wierci bohrt; kamień twardy Harter Stein. 
Tomasz IX. Tow. akc. D. Fanto i Ska, 1376.80. zar. ver. 1336.62 

— 5', wierci i tłokuje bohbrt und kolbt; siwy piaskowiec 
czerwonym łupkiem. 

Ludwik i Felicyan. 
Felicyan, Zjednoczone kopalnie Ludwig Felicyan, 1440. zar. 

ver. 1888 — 5", rozszerzanie Verbreiterung; piaskowiec twar- 
dy Farter Sandstein. RE | 

Feniks I, Tow. akc. „Fanto* i Tomasz Łaszcz, 1160.80. zar. 
ver. 1147.64 — 5'20/,,, zastanowiony, piaskowiec. 

Georg I., Scott-Buber, 1406. zar. ver. 1400 — 4, tłokuje kolbt. 
Gry majł o I., Juliusz Sussmann i Ska., 1058, zar. ver. 1049 — 

4, wiercenie Bohren; piaskowiec Sandstein. 
Hekla, IV. Mendelsohn, Feuerstein, Kaufmann u. Liebermann, 

1459. zar. ver. 1420 — 5" wierci bohrt; ił z piaskowcem. 
Jeanette, Lipe Schutzman i Ska, 1184. zar. ver. 1182 — 4, 

tłokuje kolbt; Montaż nowego haspla Neuer Fórderhaspel 
montiert. 

Johanna I., Mertens, Liebermann i Bard 1284, produkcya sa- 
moczynna Selbst. Produktion. 

Johanna II, Mertens, Liebermann i Bard, 618.20. zar. ver. 
612.11 — 9”, wierci borht; lłołupek szary Tonschiefer. 

Karla, Dr. S. Segil i Ska, 405. zar. ver. 402 — 9", wierci 
bohrt; iłołupki z warstwami kamienia - Schieferton, mitunter 
Steinschichten woda zamknięta 10” rurami w 364 m. das 
Wasser mit 10" von 364 M. abgesperrt. 

Kazimierz I, Dr A. Goldhammer, 1023. — 5”, wierci się 
wird gekolbt; łupki Schiefer. ! | 

Kazimierz IL, Dr. A. Goldhammer, 1282. —5', tłokują kolbt. 
Klaudyusz, zmontowano Nr. I. do tłokowania. 
Koppel IL, Dr. A. Goldhammer, 1325. — 4", tłokuje kolbt. 
Kopalnia na Kreisbergu w Borysławiu, Józef Kleinowski, 927.50 

Za. ver. 921.0 — 5, wierci bohrt; piaskowiec ropny Sand- 
stein. 

Leo, Triumph Tow. naft. rop., 1812.15. zar. ver. 1300.76 — 5" 
tłokuje kolbt; piaskowiec Sandstein. 

Lubomirska Nr. IIIL., Dienstag, i Ska., 919. zar. ver. 909 — 
5, instrumen. 

Lubomirska Nr. V., Dienstag, i Ska., 987. zar. ver. 980 — 
5", eksploatacya gazów, Gasexploitation piaskowiec Sandstein. 

Ludwik, Zjednoczone kopalnie Ludwig-Felicyan, 1169. zar. ver. 
1166 — 5”, tłokowanie od 1/,, do !/g rekonstruowano kolbt 
von !/, bis 1/5 Rekonstruirt; piaskowiec Sandstein. 

Maurycy, M. Feuerstein i Ska, 1199. zar. ver. 1193 — 5", tłą- 
kuje kolbt. 
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Mały Jasienicki Leo IIL., Tumidajski, 1073. zar. ver. 1070 
6', tłokuje kolbt. 

Montefiore Nr. II, Mickiewicz, F. Beigang i Ska, 1040. 
zar. ver. 996.62 — 6', wyrabianie zasypu Ausarbeitung des 
Nachfalles. 

Montefiore Nr. IIL., F. Beigang i Ska, 928. zar. ver. 928 — 7', 
montowanie Montierung. 

Ma a: H. B. Bloch — w montowaniu Montierung. 
„Nafta*. | 

Borysław Nr. 14, Tow. Nafta, 1012.13. Instrument. 
Borysław „na Potoku* Nafta, tłokuje kolbt. 
a NM. Feuerstein i Ska, 1286. zar. ver. 1284 — 4", tłokuje 

olbt. ! 
Olga, Dr. A. Goldhammer, 1134. — 5", wierci bohrt; piasko- 

wiec Sandstein. | 
Oskar, Lipe Schutzmann i Ska, tłokuje kolbt. 
„Polonia (na Freilichu) S. Nadel i K. Katz, 1170. zar. ver. 

1150 — 5", wyrabia zasyp Nachfall ausgearbeitet. | 
Sobieski, Goldhammer i Ska, 1184 zar. ver. 1156 — pro- 

dukcya samoczynna selbsttitige Produkt. 
Szczur, Lipe Schutzmann i Ska — Instrument. 
Swiatowid, Kiesler i Ska, (przeds. Freiwillig i Kalman) 

1030 — 4", Instrument. i 

„Triumph. 
Ural'l., Dr. Zeiler Segil i Ska. 
Ural II. Dr. Zeiler, Segil i Ska., 85. — 12", wierci bohrt; iłołup. 

ki siwe grauer Tonschiefer; 14" rury hermetyczne do 44 m. 
14" hermetische Róhren bis 44 M. i 

Wanda, Salomon Bloch i Ska, 1202. zar. ver. 1190 — 5", roz- 
szerza się wird nachgebohrt. 

"TUSTANOWICE. 
Antoni I. „Galicya* 1306. zar. ver. 1300 — tłokuje kolbt. 
Antoni II. „Galicya* 1238.00. zar. ver. 1233.00 — wierci bohrt. 
Alfred „Galicya*, 1145. zar. ver. 1115 — 5', tłokuje kolbt. 
Annen, Annen Schacht Ges., 1301. zar. ver. 1284.50 — 5', tło- 

kuje wodę kolbt Wasser. 
Agata Nr. II., Schreier, Schauder £ Comp. 1247. zar. ver. 1051.0 

— 0, wierci rury 4' bohrt 4" Róhren. Ę 
Aba, Spitzmann, Kammermann i Ska., 1149. zar. ver. 1132.0 — 4, 

wierci bohrt; | a 1 
Bitum Nr. I., Związkowa Spół, naft. zo. o., 1052.50. zar. ver. 

1035.25 — 5', wierci bohrt. piaskowiec Sandstein. 
Bitum Nr. Il., Związkowa Spół. naft. zo. o., 1193. zar. ver. 1135 

5, tłokuje kolbt. | 
„Berolina*, L. Brauns x H. L. Bermann, 1458. zar. ver. 1448 

— 0', nachboru.e nachbohrt. 
Bronisław, Erdólgesellschaft, 1449. zar. ver. 1440 — 5", wierci 

kolbt piaskowiec Sandstein. 
„Berthold*, Johanna Spół. naft. zo. o., 608. zar. ver. 598.90 

1", Instrument. | 
Borak (Premier I.), 1157. zar. ver. 1087.32 — 5' tłokuje kolbt. 

Triumph. | 
Bohemia, Triumph Tow. nąft. zo. p., 1261.10. zar. ver. 1252.30 

o, wierci bohrt. 
„Borneo*, L. Brauns £ H. L. Bermann, 1098. zar. zar. 1063 

— 5, nachboruje erweitert das Bohrloch. 
Bały Orzeł, zdemontowany Demontiert. 
Berlin, (Gertruda) Dr. Szujski i Ska., 1061.50. zar. ver. 1057.40 

6', wierci bohrt piaskowiec z łupkiem Sandstein mit Schiefer. 
Bawarya, Bohrgesellschaft, 1040.00. zar. ver. 1020.00, — 6, 

wierci bohrt piaskowiec Sandstein. 
„Barbara”, 1317. zar. ver. 1100 — 5”, zagwoźdz. zastanowiony 

ruch Eingestellt. 
Banzay Nr. L., 1264.80. zar. ver. 1224.15 — 5' wierci bohrt. 
Banzay Nr. Il., 1222.30 zar. ver. 1194.18 — 5", wierci bohrt 

łupek szary z piaskowcem Schiefer mft Sandstein. 
Banknot, 1006. zar. ver. 1003 — 6', w montowaniu Neumon- 

tierung. 
Clay I., Triumph Tow, naft. zo. p. 1216.30 zar. ver. 1169.47 - 

5", naprawa wyciągu, tłokuje Haspelreparatur. kolbt. 
Clay II. Triumph Tow. naft. zo. p., 1065.30. zar. ver. 1055.01 

— bu, rozszerza otwór Bohrt nach. 
Camilia „Galicya*, 1218. zar. ver. 1183 — 5”, Instrument. 
Chocim, Z. Rusocki, Sroczyński, Szujski i Ska, 1258. za. 

ver. 1250 — 6', wierci bohrt; łupek Schiefer. 
Cecylia, 1218. zar. ver. 1183.25 — 5”, wierci i tłokuje w. 

u. kolbt piaskowiec Sandstein. 
Dembowski Inż. Fel. Dembowski, 1302.90. zar. ver. 1286 —- 

5', więrci bohrt piaskowięc Sandstęin. 
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Długosz i Ska. 

Fenomen, W. Długosz i Ska, 1380. zar. ver. 1273.50 — 6', 
wierci bohrt, piaskowiec Sandstein, wybuchy Ausbriiche. 

Niagara W. Długosz i Ska, 1240.60. zar. ver. 1201.80 — 6*, 
tłokuje kolbt. 

Wisła W. Długosz.i Ska, 1151.80 zar. ver. 1143.11 — 6*, [n- 
strument. 

Talizman W. Długosź, 1197.40. zar. ver. 1189.66 —- 7”, wierci 
bohrt piaskowiec ropny Sandstein. 

Sekcya I. W. Dlugosz i T. Łaszcz, 1302:80 zar. ver. 1292 —5', 
tłokuje kolbt. i 

Władysław I. W. Długosz i Ska. 1394.30. zar. ver. 1257.07 — 
5, wierci łupek bohrt Schieferton. 

Władysław II. W. Długosz i Ska, 1281.30. zar. ver. 1165,64 
— 6', tłokuje kolbt. 

Wygoda W. Długosz i Ska, 1338.80. zar ver. J233.68 — 5', 
tłokuje kolbt. 

Oleum W. Długosz i Ska, 1321.10. zar. ver. 1226.60 — 6”, tło- 
kuje kolbt. 

Sekcya II. W. Długosz i Ska, 1121.59. zar. ver. 1089.01 — 6', 
W Truskawcu III. W. Długosz i T. Łaszcz, 1142.50. zar. ver. 

1140.10 — 7", wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Katarzyna l. W. Długosz i br. Popperowa, 1316,60 zar. ver. 

1186.73 — 5, tłokuje kolbt. 
Katarzyna II. W. Długosz i Kat. bar. Popperowa, 1122.50. zar. 

ver. 1109.38 — 6", wierci bohrt piaskowiec Sandsteiu. 
Szyb Nr. I., Kat. bar. Popper i Ska, 1208.80, zar. ver. 1204.46 — 

5', tłokuje kolbt, 
Szyb Nr. II., Kat. bar. Popperowa i Ska, 1274.30. zar. ver. 1262.65 

— 5', tłokuje kolbt. 
Dziunia, Dr. Arnold Segal i Ska, 1813.00. zar. ver. 1307 — 5", 

tłokuje kolbt; | 
Doroit (Premier VL.) Premier Tow. naift,*z o.-pi, £025. zar. ver. 

1020.35 — 7”, wierci bohrt piaskowicc Sandstein. 
Dereżyce (Premier III.) Premier Tow. naft. z o. p., 1314. zar. 

ver. 1309.31 —6', wierci bohrt; piaskowiec Sańdstein. 
Dośka (Napoleon) Triumph Tow. naft. zo. p. 1334.40. zar. ver. 

1318.87 — 5”, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
„Emil* Norddeutsche Petroleum DBergwerke, 1213.50 zar. ver. 

1174.69 — 6", wierci bohrt ; szary twardy piaskowiec Grau- 
er harter Sandstein. 

Erna, 945.0. zar ver. 938.0 — 6”, wierci bohrt; łupek szary Gr. 
Schiefer. ! 

„Eleonora*, Związk. Spół. naft. zo. o., 1226.60. zar. ver. 1220.23, 
— 5, tłokuje kolbt. 

„Elza*. „Johanna* Spół naft. z o. o. 1408. zar. ver. 1392.13 —6, 
wierci bohrt ; piaskowiec Sandstein. 

„Emanuel „Johana Spół naft. z 0. o., 1145:60. zar. ver. 
1133.30 — 6", wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Eileen (Premier V.), Premier Tow. naft. zo. p, 1110.40. zar, 
ver. 1106.97 — 7”, wierci i tłokuje bohrt und kolbt; pias- 
kowiec Sandstein. 

Elizeum, Triumph Tow. naft.z o. p., 1239.20. zar ver. 1230.44 
— 5" wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Ernest, Galicya, 1290. zar. ver. 1081 — 6", wierci bohrt pias- 
kowiec Sandstein. 

Ewka, Dienstag i Ska, — 4', ruch zastanowiony Eingestellt. 
Eugeniusz, Dr. Reiter i Ska, 1201.50. zar. ver. 1179.55 — 6', 

wierci bohrt piaskowiec Sandstein. , 
„Eruptioć, Naphta Industrie Berlin, 1283.00. zar. ver. 1260.21 

—— 6', wierci bohrt, piaskowiec Sandstein. 
„Ernestyna I., 821.00 — 6, zastanowiono Eingestellt. 

Erdólwerke Galizien. 
Ernestyna Nr. II. Erdelwerke, 1190.50. zar. ver. 1149.50 — 

5', wierci bohrt. 
„Erdólwerke Galizien, Nr IL, 1235.70. * zat» ver. 1211.88 

5", tłokuje kolbt piaskowiec Sandstein. - 
„Erdólwerke Galizien”, Nr. II. 1354.10 zar. ver. 1256.81 — 

4', wierci bohrt; piaskowiec drobnoziarnisty zielony Griiner 
Sandstein. 

„ErdólwerkeGalizien', Nr. V. 1444.60 zar. ver. 1426.24 
— 5', wierci bohrt piaskowiec Sandstein. 

„Erdólwerke Gaflizien*, Nr. VI. 1091.50. zar. ver. 1073.36 
— 6', wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. - 

„Etdólwerke Galizien, Nr. VI." 1214.20 zat vert. 1189.70 
— 5', przeczyszcza się otwór Bohrloch gereinigt; piaskowiec 
Sandstein. 

„Erdólwerke OGGRlzien' "Ni. VIH :1266 zar. ver. 1200. 
— 4, tłokowano mały przypływ gekolbt schwacher Zufluss. 

„Erdólwerke Galizien',Nr. IX. 1254.50. — 5”, tłokuje kolbt. 
„Erdólwerke Galizień*, Nr. X. 106150. zar. „ver. 1031.61 

— 7', instrumentacya Instrumentiert; po odbiciu rur 6" wier- 
cono spód 6" Rohre seitwartsgeschlagen, an der Sohle ge- 
bohrt. 

„Erdólwerke Galizien*, Nr. XI. 1108. zar. ver, 940.35 — 
T', Instrument. 

„Erdólwerke Galizien'Nr. XII. 106.460. zar. ver. 1059.90 
—7', w wierceniu gebohrt; piaskowiec Sandstein. 

„Erdólwerke Galizien", Nr XIV., 1090.70 zar. ver. 1034,96 — 7", 
w wierceniu gebohrt piaskowiec Sandstein. 

„Erdólwerke Galizien' Nr. XV.,. 924.80 zar. ver. 918.73 — 
7', w wierceniu gebohrt; piaskowiec. Sandstein. 

Emilie, 1238.70 — wyrabia zasyp Ausarbeitung des Nachfalls. 
E-1 Fa, Bonroeselschakt > BIG", <4231-80>:29B Vot. 1218.83.52; 

wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Estera, L. Diamandstein i Ska, 1140 zar. ver. 1130 — 6', wier- 

ci. piaskowiec bohrt Sandstein. 
Fanto. 

Spitzmann V., Fow. Akc. D. Fanto i Ska. 1282.0. zar. ver. 
1275.18 — */;', wiercenie bohrt; piaskowiec z zielonym łup- 
kiem Griinschiefer mit Sandstein. 

Babycz VI., „Tow. Akc. Dawid Fanto i Ska, 1217.85. zar. 'ver. 
1137,10 — 6", wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

FerieGki VI, TOW. "akc D. Fastoz Sa, MAT 00 zdr ver. 
1117.52 — 6”, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Spitzmann VIII., Tow. Akc. Dawid Fanto i Ska, 1383.37. zar. 
ver. 1363 — 4", tłokowanie kolbt; piaskowiec Sandstein. 

Rossberger IK, 1337.80. zar. ver. 1320.45 — 5', wiercenie 
bohrt; piaskowiec Sandstein. 

EEFIOCEI A TOW: REC Dawid Taalo 1 Ska, 4200.35, ZarzYęr 
1255.97 — 6”, wierci i tłokuje bohrt u. kolbt; piaskowiec. 
Sandstein. | | Firejdenhe mm XI tow. akc. D. Fanto"1 Ska; 999.80. zat. Ver 
189.69 — 77, Instrument. 

Felicyan I. Inż. Dembowski, 1471. zar, ver. 1403 — 6", tło- 
kuje kolbt. 

Felicyan II, Inż. Dembowski, 1314.20. zar. ver. 1301 — 6, 
tłokuje kolbt. 

Felicya Annenschacht, 1074.10. zar. ver, 1068.37 — 6w, wier- 
ci bohrt. 

„Filip (dawniej Malczewski) „Johanna* Spół. naft. zo. o. Nr. 
I. i III. w montowaniu Nr. IL. IV. zastanowiony ruch Nr. I. 
u. II. montiert Nr' u. IV. eingestellt. 

Galicia. 

Szyb I., Gal. Spół. naft. w Tust. 1151.50. zar. ver. 1144.91 — 
5", tłokuje kolbt. 

Szyb II, Gailcyjska Spółka, zastanowiony eingestellt. 
Szyb IV. Gal. Spół. Naft. w Tust., 4250. zar. ver. 1238.07 —5', 

ttokuje kolbt. 
Genia M. Lifschiitz i J. Miernik, 1105. zar. ver. 1049 — 6', 

nachborowanie Nachbohrung. 
Gustaw (Leon) Galicyaą, 1221. zar. ver. 1219 — 7", : zapuszcza 

„rury 6”, verrohrt mit 6', Rohren. 
Nr. I. Galicya, 1365.00. zar. ver. 1360.00 — 4”, tłokuje kolbt. 
Hadwiga. L. Brauns et L. H. Bermann, 1263. zar. ver. 1249 
. . — 6v, tłokuje prawie czystą wodę kolbt reines Wasser. 

Hala Dr. Segal i Ska, 1388.80 zar. ver. 1374.70 — 4, wierci 
bohrt; piaskowiec Sandstein. l 

Hubicze.(Pr. N.) Premier Tow.* nait. z o. .p. 1277.70. -zar. ver. 
1200.90 — 5”, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Herman I, Mertens, Liebermann $% Bard, 1535.70. zar. ver. 
1323:63 — 5", wierci i tłokuje bohrt und kolbt; twarde pias- 
kowce zielone Harter griiner Schiefer. 

Herman II, Mertens, Liebermann 6% Bard, 1446.50. zar. ver. 
1438.66 — 5", wierci i tłokuje bohrt und kolbt; szare pias- 
kowce z łupkiem Grauer Sandstein mit Schiefer. 

Herman II, Mertens, Liebermann $% Bard, 1246.00 zar. ver. 
1220.17 — 5', wierci bohrt ; - piaskowce szare grubo-ziar- 
Sandstein. 

Hilda Triumph Tow. naft. z o. p. 1214. zar. ver. 1179.18 — 5" 
tłokuje kolbt. 

Hungaria, Henryk Lapp, Tow. Akcyjne, 1288. — 6", wierci 
bohrt; piaskowiec Sandstein. | 

Hucuł Nr. I., 1290.30. zar. ver. 1212.60 — 4", wierci bohrt: -pias- 
kowiec ropny Sandstein. 

Hucuł Nr. II. 1203.50. zar. ver. 1113.50 — 6", wyrabia zasyp; 
Ausarbeitet Nachfall; tłokuje kolbt; piashowiec ropny Sand- 
stein. 

Hohenstein, 1083.70. zar. ver. 1024.14 — *©*/,,g, piaskowiec 
Sandstein. 

„Hohenburg”, 1083.30. zar. ver. 1078.59 — 22/1154, wierci 
bohrt; łupek Schiefer. 

Hermes, Leon Kaufman, 1346.90 zar. ver. 1326.34 — 6", wierci 
bohrt; piaskowiec Sandstein. , 

Henryk I. ,Angerman-Macher i Ska, 1379.40. zar. ver. 1359.70 
— 5, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Henryk IL, Angerman, Macher i Sp. 1326.00. zar. ver. 1319.17 
wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Hannashall, Wolski. Korsak,, Weydlich i Ska, 1303.50 zar. 
ver. 1252.60 — wierci bohrt. 

Hansa-Gliick. Galicya, 1285. zar. ver. 1280 — 5”, wierci bohet: 

RU 
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Jawa, L. Brauns $ H. L. Bermann, 1303. zar. ver. 1291 — 

4", tłokuje kolbt. 
Jubileum Z. Russocki, M. Sroczyński i Ska, 1156. zar. ver. 

1150 — 7", wierci bohrt; łupek Schiefer. 
Józef Nr. I. Związ. Spół. naft. zo. o., 1310.30. zar. ver. 1118 

— 6', tłokuje kolbt. 
Józef IL. Związ. Spół. naft. zo. o. — bez ruchu Eingestellt. 

„Johanna Petr. Gesellschaft. 
Nr. IL. „Johanna*, Związ. Spół. naft. z.o. o. 1121. 10. zar. Ver. 
1092.06 — 4”, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Nr. IL. „Johanna”, Związ. Spół. naft. zo. o., 992.30. zar. ver. 

977.02 — 6”. wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

„Nafta. i 
Jan Kanty Nr. VIIL., 1250.20 zar. ver. 1244,41 — 182) . * tłoko- 

wanie wody kolbt Wasser. 
Jan Kanty Nr. IX. 1311.60. zar. ver. 1285.98 — 166/, wierci 

bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Jan Kanty Nr. X, 1216. zar. ver. 1200.18 — 166/,,, wierci 

bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Józef, 1380. zar. ver. 1378.00 — 5", wierci bohrt; piaskowiec 

i zielone łupki Sandstein u. griiner Schiefer. 
Jakób, L. Schutzmann i Ska, 1444.0. zar. ver. 1432.60 — 4", 

tłokuje i wierci kolbt u. bohrt. 
Jadwiga, Krakowska Spół. w Tust., 1161.40. zar. ver. 1140.54 

— 6", wierci bohrt; twardy piaskowiec Harter Sandstein. 
Irenka P. Leniecki, Br. Wolisch, 1028, zar. ver. 1020 — 7', 

wierci bohrt; łupek Schiefer. 
Inflanty-Livland, Jakób Becher i Ska, 1423.70. zar. ver. 

1412.30 — 6', wierci bohrt; czerwony łupek Schiefer. 
Juliusz, Galicya, 1230. zar. ver. 1220 — 5" tłokuje kolbt. 

Karpaty. 
Bukowica KXI., 1228. zar. ver. 1220 — 5', przejeżdża koroną 

das Bohrloch wird mit Krone gereinigt. 
Bukowica Nr. XXI. 1309. zar. ver. 1276 — 5", wierci bohrt 

piaskowiec Sandstein. 
Dąbrowa Nr. I., 1350. — 4”, zastanowiony z powodu ciężkiego 

zagwożdżenia Eingestellt, vernagelt. 
Dąbrowa Nr. II. 1825. zar. ver. 1318 — wierci Bohrt; piasko- 

wiec Sandstein. 
Dąbrowa Nr. III, 1276. zar. ver. 1264 — 6", przejeżdża koro- 

ną das Bohrloch wird mit Krone gereinigt. 
BaDTOWA Na IV. -1397.- zarzyver. 1212 — 6', wierci bohrt; 

piaskowiec Sandstein, wybuchy Olausbriiche. 
Dąbrowa Nr. V., 1305. zar. ver. 1298 — 6', Instrumen. 
Dąbrowa Nr. VI, — szyb zmontowany, Montiert. 
Dąbrowa Nr. VIL., 1215, zar. ver. — 5*, ruch zastanowiony aż 

do czasu wykopania studni celem zamknięcia Eingestellt. 
Matkowski Nr. L., 970. zat. ver. 968 — 7", wierci bohrt; łupek 

Schiefer. 
Matkowski Nr. II. 1020. zar. ver. 1018 — 7", wierci bohrt. 

łupek Schiefer. 
Szyb Nr. XIII. Gal. Karp. Akc. naft., 1170. — Instrument. 
Szyb Nr. XVII. Sekcya II. „Bank*, Gal. Kar. Akc. Naft., 1292.70 

zar, ver. 1262.25 — $', prostuje skrzywiony otwór świdrowy 
das Bohrloch wird gegradet; piaskowiec Sandstein. 

S zy b: Nr. XII: Sekcya II. „Bank' Gal. Karp. Akc. Tow. 1234.73 
zar. ver. 1225.40 — 4', tłokuje kolbt; piaskowiec Sandstein, 

Szyb'Nr. XII, Sekcya II. „Bank', Gal. Karp. Akc. Tow. 1234.73 
zar. ver. 1225.40 — 4', tłokuje kolbt; piaskowiec Sandstein. 

I. Las Karpaty, 1062, zar. ver. 1007.24 — 5", Instrument. 
Szyb VI. Sekcya II. „Las' szlachecki”, Gal. Karp. Akc. Tow. 

1124.23. zar. ver. 1124.23 —7", ucięto i wyciągnięto rury 7 
piaskowiec Sandstein. 

Szyb Nr. IV. Sekcya IL. „„Las szlachecki*, 1147.90. Zar. ver. 
1157,58 — 5', przejeżdża koroną das Bohrloch wird mit 
Krone gereinigt; piaskowiec Sandstein. 

Szyb Nr. III. Sekcya II. „Las szlachecki” Gal. Karp. Akc. Tow. 
691.00. zar. ver. 686.09 — 7", wierci łupki bohrt Schielfer. 

Szyb Nr. V., Sekc. II., „Las szlachecki”, Gal. Karp. Akc. Tow., 
1254.20 zar. ver. 1242.74 — 5", wierci bohrt:; piaskowiec 
Sandstein; silne wybuchy ze spodu w czasie wiercenia i pod- 
czas ciągnięcia do góry z czasem trwania 20 m.-1/, g. 

Szyb Nr. VII, Sekcya II, .,.Las szlachecki", Gal. Karp. Akc. 
Tow., 374.00. zar. ver. 372.58 — 7", wierci borhrt; łupek 
czarny Schwarzen Schiefer. 

Szyb Nr. II., Sekcya II., „Las szlachecki", 1168.10 zar. ver. 
1125.47 — 6”, tłokuje kolbt; piaskowiec Sandstein. 

Wolanka Sekcya I. Gal. Karp. Tow. naft. 1262.50. zar. ver. 
1231.28 — 4', tłokuje kolbt. 

Wolanka Sekcya l., Gal. Karp. Tow. naft., 1250.00. zar. ver. 
1243.60 — 4”, tłokuje kolbt. | 

Wolanka Sekcya I. Gal. Karp. Tow. naft., 1243.20 zar. ver. 1240.37 
— 5”, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Wolanka Sekcya I. Gal. Karp. Tow. naft., 1291.80. zar. ver. 
1286.55 — 5, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein, 

Wolanka Sekcya I. Gal. Karp. Tow. nait.. 1349.50. zar. ver. 
AR — 4. wierci bohrt; piaskowiec twardy Harter Sand- 
stein. 

Kismet, L. Brauns et H. L. Bermann, 1243zar. ver. 1183 — 6', 
Instrumentacya za tłokiem Instrument. 

Kordyan Nr. Il., 940. zar. ver. 850 6”, zastanowiony Eingestellt. 
Kometa Kraluper Mineralólraffinerie, 1432,50 — ttokuje kolbt. 
Kinga Nr. I.«hr. Zamoyski i Ska, 1198.00. zar. Ver. 11691 — 

4', wyrabia zasyp Nachfall wird ausgearbeitet. 
Kinga Nr. IL, hr. Zamoyski: Ska, -1227. zart. vet. 1071 —- za- 

stanowiony Eingestellt. 
Kujawy, „Johanna Spół. naft. z o. o.1247.70. zar. Ver. 1215.99 

— 6', tłokuje kolbt. 
Kubuś, „Johanna”, Spół. naft. z. o. o., 1025.70. zar. Ver. 1021.86 

— 9', wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Klara Premier Tow. naft. ro. p,, 1218. zar. ver. 1190.47 — R 

. tłokuje kolbt. 
King Edward, Premier Tow. naft. z o.p., 445. zar, ver. 440.24 

T', wierci bohrt. 
Łaszcz I, Inż. Tomasz Łaszcz, 1322.40 zar. ver. 1294.48 — 

5 82/11, wiercenie tłokuje po łyżkowaniu; piaskowiec Sand- 
stein. 

Lesław, Juliusz Popiel i Ska, 1083.00. zar. ver. 921.00 — 75 Instrument. 
Johanna. 

Liliom Nr. I. „Johanna, SpółŁ naft. z o.o. 1249.40. żar. Ver. 
1234.90 — 5", tłokuje kołbt. 

Liliom Nr. II. „Johanna* Spół. naft. z o. o., 1270.90. zar. Ver. 
1222.70 — 5", tłokuje kolbt. 

Lilien, „Johanna Spół. naft. z Q; -0-4197.-zat. Ver. 1192:95 — 
6', instrumentacya odbijanie rur Instrumentation Róhre auf 
die Seite geschoben. 

Laura „Johanna, Spół. naft. z o. v., 1485.20. zar. ver. 1480.48 
—o0 , wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Montan. 
Litwa Nr. I., 1015. zar. ver. 971.34 —- o, Zzastanowiono Ein- 

gestellt. 
Litwa Nr.IL, 1237. zarsver. 1189.70 — 4". tłokuje kolbt; pias- 

kowiec Sandstein. | PSA 0r 
Litwa Nr. IIL, 1285. zar. ver. 1209 — 5". tłokuje kolbt; pias- 

kowiec Sandstein. 
Na Glińskim Nr. I. 1217. zar. ver. 1191 — 4", w tłokowaniu 

kolbt. 
Na Glińskim Nr.II. 1362. zar. ver. 1245 — 5", w tłokowaniu 

kolbt. 
„Mamcia* Norddeutsche Pertoleum Bergwerke, 1157.20 zar. 

ver. 1186.78 — 6", wierci i tłokuje bohrt u. kolbt; piasko- 
wiec ciemno-zielony twardy Harter griin. Sandstein. 

Mukden IL, szyb II. Angermann Macher % Waterkeyn 1133.70 
zar. ver. 1119.87 — 6v, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Mainerwa Mż Wewoi Ska 1322. Zar. verezi20P48-3— 067 
2 szychty wierci, i tłokuje; biały piaskowiec z łupkiem 
Sandstein mit Schiefer. 

Mita Bohrgesellschaft , Ella", ,„Milla*, „Maruschka*, 1292.90 zar. 
ver. 113.50 — 5" wymiana rur © 5" Róhre werden ausge- 
wechselt piaskowiec Sandstein. 

Meta I. 1220. zar. ver, 1207 — 6"; tłokuje kolbt. 
Meta II. 550. zar. ver. 550 — 9”, wierci bohrt; łupek Schiefer. —- 
„Maryśka Bohrgesellschaft „Ella* Milla, Maruschka, 1092.50 

zar. ver. 1073.73 — 6', wierci Bohrt. piaskowiec z łupkiem 
sandstein mit Schiefer. 

Mary a Bohrgesellschaft Marya, — 8”, Instrument. ć 
Marta, Tiefbohrgesellschaft „Marta*, 1281. zar. ver. 1260 — 5”, 

wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Triumph. dą | 

Mina, Triumph Tow. naft. z o. p., 135050. zar. ver. 1339 — 
6', wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Marya Teresa I. Triumph Tow. naft. z o. p., 1329.20. zar. 
ver. 1170 — 6”, Instrumentacya Fangarbeit. 

Marya Teresa IL, Triumph Tow. naft. zo. p. 1219.70. zar. ver. 
1166.80 — 6'. rekonstrukcya Rekonstruktion. 

Marya Teresa III. Triumph Tow. naft. zo. p. 1187.40. zar. 
ver. 1188.96 — 5", tłokuje kolbt. 

Marcel I. Triumph Tow. naft. zo. p 2011.50. szat. Vet.. 1010,05 
— 7. wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Marcel II, Triumph Tow. naft. z o. p. 046.80. zar. ver. 840.73 
— 7,, wierci bohrt; iłołupek Thonschiefer. 

Maksymilian, Triumph Tow. naft.z o. p., 1292.50. zar. ver. 
1270.59 — 5" wierci bohrt. 

Nafta. 

Tustanowice Nr. 1 Nafta, 1174.41. zar. ver. 1157.79 PM 
wierci bohrt; piaskowiec z łupkiem Sandstein u. Schiefer. 

lustanowice Nr. 2., Nafta, 1142.20. zar. ver. 1108.24— 184/,,5 
tłokuje kolbt, | 
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Tustanowice Abazya, Nafta, 1318.60. zar, ver. 1211.99 — 
103/2g, tłokuje kolbt. 

Tustanowice Nr. 5. Nafta, 1293.70. zar. ver. 1235.41 — BA/yg 
tłokuje kolbt. 

Tustanowice Nr. 6., Nafta, 1155.50. zar. ver. 1151.91 — 16/,%, 
wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Związk. Spółk. naft. 
Nowina, Związ. Spół. naft. zo. o. 1240.80. zar. ver. 1207.40 — 

5', tłokuje kolbt. 
Noe, Związ” Spół. naft. zo, o. bez ruchu Eingestellt. 
Nordstern, 1394.00. zar. ver. 1333 — 5', rozszerza otwór (nach- 

boruje) łupek Schiefer. 
O1EGTboy LBraunis eEt.H:L. Bermanm" 1203: żar ver. „1160 

5', przygotowania do tłokowania; bardzo silne gazy. 
Wschodnio gal. Ska naft. 

Opeg I. „Wschodnio-galic. Ska naft.*, 1273.10. zar. ver. 
1262.29— 6'166/,.,, tłokuje kolbt; piaskowiec Sandstein. 

Opeg IL, „Wschodnio-gal. Ska naft.*, 1271.50. zar. ver. 1212.05 
— 7w200/,,,, prostowanie spodu; piaskowiec Sandstein. 

Pozejdon „Johanna* Spół.naft. z o. o. 1251 — 6”, tłokuje kolbt. 
Popielanka, Premier Tow. naft. zo. p. 1185.50, zar. ver. 1181.95 

5u, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Pluto I. Dr. E. Reiter i Ska, 1240.00. zar. ver. 1235.00 — 6, 

wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Piast Scott %« Buber, 1225. zar. ver. 1212 — 6', instrument. 

za złapanym świdrem Instrumentation. 
Phónix Nr. L, 1080.. zar. ver. 1021 — 6"; ruruje 5' zastano- 

wiono Eingestellt. 
Phónix Nr. II., 1290. zar. ver. 1195 — 5, wyrahia zasyp po 

zapuszczeniu rur 5" Nachfall wird ausgearbeitet. 
Bohrgesellschaft. 

Paulus Nr. Il., Gwarectwo Bohrgesell. Edward, 1100. zar. ver. 
1070 *61/,,g, wierci bohrt. 

Renata Annenschacht, 2163. zar. ver. 1159.24 — 7', wierci 
bohrt; piaskowiec gruboziarnisty naprzemian z łupkami sza- 
rymi Sandstein $ grauer Schiefer. 

Roza 1428.0. zar. ver. 1410.00 — 5', wierci bohrt: piaskowiec. 
ropny przychodzą silniejsze gazy Sandstein. 

Rozwadów I, ks. Jerzy Lubomirski i Ska, 1322.05. zar. ver. 
1301.80 — 6'161/,,5, tłokuje kolbt; piaskowiec Sandstein. 

Rozwadów III, ks. Jerzy Lubomirski i Ska, 707.50. zar. ver. 
767.50 — 9'281/,,;, zastanowiony rury, postawione. 

Roman, Niem. Austr. Tow. naft., 1252.80. zar. ver. 1201.74 — 
6,, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Rudolf Galicya, 1190. zar ver. 1188 — 7", wierci bohrt. 
Sekc. Feuerstein Nr. I. Uryckie Tow. Uryczer Ges. 1284.60 

zar.ver. 1255.06". ruch zastanowiony z powodu zagwożdżenia 
rurami Eingestellt. 

Sekc. Feuerstein Nr. II. Uryckie Tow. Uryczer Ges. 1345.0 
zar. ver. 1342.0 6". wierci i tłokuje bohrt u. kolbt; piasko- 
wiec ropny Sandstein. 

Sekcya Feuerstein Nr. II. Uryckie Tow. Uryczer Gesell. 
1428.0 zar. ver. 1414.0 — 5”, wierci bohrt; łupki zielone 
Griine Schiefer. 

Sekc. Feuerstein Nr. IV. Uryckie Tow. Uryczer Ges. 1150.0 
zar. ver. 1141.0 — 6', tłokuje kolbt. 

Sekc. Schreier Nr. 3, Uryckie Tow. Urycz. Ges., 1247.0 zar 
ver. 1207.0 — 5', instrumentacya za łyżką Instrument. 

Sekc. Schreier Nr. 1. Uryckie Tow. Uryc. Ges. 1288.0. zar. 
ver. 1207 — 5", wierci i tłokuje bohrt u. kolbt. piaskowiec 
twardy harter Sandstein. 

Smolka 1334.40. zar. ver. 1320.31 5" BO/qgg, wierci bohrt; łupki 
szaro-zielone z piaskowcem gazy bardzo silne Schieter. 

©cą- 40; glohafina' Spół. nall. z o. O. 1271.40. zar. ver. 1190.63 
6", tłokuje kolbt. 

Sas Nr. I. „Jołianna* Spół. naft. zo. o., 1447. zar. ver. 1366.38 
5", wierci bohrt; łupek zielony Griiner Schiefer. 

Sas Nr. II. „Johanna* Spół. naft. z o. o. 1188. zar. ver. 1161.99 
5', wierci i tłokuje bohrt u. kolbt; piaskowiec Sandstein. 

Stella Dr. Kaletai Ska. 1253.50. zar. ver, 1246.72 6'16!1/14s, wierci 
bohrt; łupki zielone z czerwonym i siwym kamieniem Grii- 
ne Schiefer. 

Stefania IL, 1393,00. zar. ver. 1387.10 — 5" wierci bohrt. 
Stefania IL, 1073.60. zar. ver. 1066.46— 6” wierci bohrt 
Stefa, Nr. I. H. Lapp A. T., 903. zar. ver. 900 — 6", gruszko- 

wanie piaskowiec Sandstein. 
Sprudel Naphta Industrie-Berlin, 1000.90. zar. ver. 930.00 — 6' 

zastanowiony Eingestellt. 
Spindletop Ścott i Buber, 930. zar. ver. 928 — 7*, wierci 

bohrt; łupek Schiefer. | 
Sezam Nr. I. 1200 (1158) zar. ver. 1053.55 — 6', Instrament. 
Sezam Nr. II. zar. ver. 1028.60 Instrument. 
Salo L. Schutzmann 8 Co., 1259.00. zar. ver. 1240.12 — wierci 

bohrt; piaskowiec Sandsteln. 
Sarmacya Nr. 4. Nafta, 517.30. zar. ver. 515.40 — 229 16, WIET- 

ci bohrt; łupek Schiefer. 
Sarmacya Nr. 7 Nafta, 1211.70 — **/og,, Instrument. 
Simonshall, Galicya, 1249 — zastanowiony Eingestellt. 
Teodora Wanda, |. M. Waterkeyn, 1272. zar. ver. 1260.76 

— 6'; wierci bohrt; łupek Schiefer. 
Tristan, Montan, 1324. zar. ver. 1165.17 — "%/, tłokuje kolbt 
Tschuschima Britich Austrian © Comp., 1266.40. zar. ver. 

1201.67. — 4”, tłokuje kolbt. 
Trunkwalter, 1028. zar. ver. 1013 — 6', tłokuje kolbt. 
Triumph Nr 1. Triumph Tow. naft.z o. p. 1242.50. zar. ver. 

1217.24 — 5", tłokuje kolbt. 
Triumph IL 1211.90. zar. ver: 1175.82 — 5', tłokuje kolbt. 
Triumph IIL Triumph Tow. naft.zo. p. 605,00 zar. ver. 600.85 

— Q', wierci bohrt; ślady ropne silne gazy Oelspuren starke 
Gase. 

Tadeusz I. Galicya, 1190. zar. ver. 11890 — 5', tłokuje kolbt. 
Tadeusz IL. Galicya, 1345. zar. ver. 1260 — 5', Instrument. 
Vistula S. Szczepanowski, 360. zar. ver. 348.52 — 10', zasta- 

nowiono wiercenie Eingestellt. 
Virgo 1050. zar. ver, 1035 — 7", wierci bohrt; piaskowiec twar- 

dy Sandstein. 
Wacław S. Szczepanowski, 651. zar. ver. 651 — 6', odbija 

się kopytem rury 7'. 
Wiktor Nr. I. Związk. Spółk. naft. zo. o. 1236,90. zar. ver. 

1229.51 — 5", wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Wiktor II. Inż. S. Szczepanowski, 1220. zar. ver. 1181 —:6', 

rozszerza się i wierci Nachbohrt; haspel na wykończeniu 
Haspel montiert. 

Walka „Johanna* Spółk. naft. zo. o, 962. zar. ver. 957.70 — 
9", wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Wilno IL Wilno, 1202.00 — 5', rekonstrukcya Rekonstr. zmiana 
OSTUT: 

Wilno IL. Wilno, 1136.00. zar. ver. 1154.00 — 6", wierci bohrt ; 
piaskowiec z łupkami szarymi Sandstein. 

Wilhelma, „Naphta-Industrie Berlin", 1354.00. zar. ver. 1332.98 
— 6*, zastanowiono Eingestellt. 

Waliszko Triumph Tow. naft, zo. p. 112660. zar. ver. 1040.94 
—6', rekonstrukcya Rekonstruktion. 

Wiliam I. Galicya, 1215. zar. ver. 1209 — 4, tłokuje kolbt. 
W iliam II. Galicya, 1124. zar. ver. 1064 — 5', nachboruje się 

Nachbohrt. 
Zuzia M. Lifschiitz 8% J.? Miernik, 1248.50. zar. ver. 1178.03 

— 5', tłokowanie kolbt. 
Żmudź, 1227. zar. ver. 1168.70 — 6', instrumentuje rury 6 

Instrumentation. 
Zeus Nr. I. Gwarectwo Edward, Gewerkschaft, 1005.40. zar. ver. 

923.97 — zwierca się rury szóstki. 

PRZEZE 
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WIADOMOŚCI HANDLOWE. 

Targ ropny ubiegłego miesiąca stał pod wpły- 
wem silnej stagnacyi, która nie ustąpiła wcale, mimo 
że Związek Producentów ropy podniósł zaliczkę na 
kor. 33— (Co więcej cena ropy spadła na kor. 3.47 
z powodu stosunkowo małego popytu ze strony 
stałych odbiorców, t. j. ze strony rafinerów. Nie 
mniej i czas wakacyjny wpłynął niekorzystnie na 
ustalenie cen ropy, a do tego w znacznej mierze 
przyczyniły się sprzeczne sprawozdania o przebiegu 
rokowań kartelowych, co do których spodziewano 
się powszechnie, iż dobiegną one szczęśliwie do 
końca. Ułożono wprawdzie i przyjęto szczegółowe 
postanowienia o organizacyi kartelu, lecz przystąpie- 
nie definitywne do kartelu zgłosiła tylko część rafi- 
nerów, podczas gdy znaczna ich część pozostaje 
jeszcze po za kartelem. Wedle „Fremdenblattu* wy- 
nosi kontyngent wewnątrz krajowy 2,050.508 q. pod- 
czas gdy na eksport przeznaczono 2,815.224 q. Oz- 
naczone na dzień 10. bm. ostateczne podpisanie 
kartelu przesunięto na czas nieograniczony, nie 
można zaś tego kłaść tylko na karb nieobecności 
przedstawicieli największych rafineryi. 

Ostatnie sprawozdania o zawiązać się mającym 
kartelu zgodnie podają, że nie będzie to na razie 
kartel obejmujący wszystkie rafinerye, a do tego spo- 
czywa on na tak kruchych podstawach — ma on 
wszak aż 15 punktów umożliwiających jego rozwiąza- 
nie, że zawarcie go w tych warunkach nie wpłynie 
prawie wcale na ustalenie cen ropy. Okazało się też 
w czasie obecnej stagnacyi targu ropnego, nie po- 
partego z początkiem bm. żadnymi silnymi momen- 
tami, iż targ ten mniej lub więcej zależał od woli 
spekulacyi, która będąc w posiadaniu, względnie 
lombardując większe ilości ropy, była też w stanie 
targ częściowo kontrolować, czego używała przez 
odpowiednie manewry do wymuszenia sprzedaży 
towaru. Dopiero wiadomość o przerwie prac dotych- 
czasowej ratunkowej komisyi wodnej — z powodów 
których na tem miejscu nie mamy zamiaru wcale 
omawiać — jak również, iż w Tustanowicach wy- 
stąpiła woda w kilku jeszcze nie zawodnionych 
szybach, spowodowała znaczne podwyższenie cen 
ropy na kor. 3.56 do 3.57 za towar na wrzesień. 
Jest to dowodem, iż dzisiejsze położenie targu rop- 
nego nie jest tak niezdrowe jak roku ubiegłego, 
w tym samym czasie, albowiem targ ten pomimo 
postronnych hamujących wpływów, reaguje „ tylko 
na wahania produkcyi. Obecne ukształtowanie się 
produkcyi — jak to pisaliśmy już w Nr. 9, „Ropy* 
spowodowało też Związek producentów ropy do 
ząwarcia z rządem umowy, iż dostawy dla rządu 
przez Związek ropy opałowej zależeć będą od do- 
starczania ropy Związkowi. Gn. | 

Produkcya ropy w Rumunii. Wedle doniesień 
naszego specyalnego kerespondenta z Rumunli wzro- 
sła tamtejsza produkcya ropy w miesiącu czerwcu 
do 137.000 ton. Oznacza to wzrost produkcyi w po- 
równaniu z miesiącem majem (patrz „Ropa* Nr. 7) 
o blisko 14.000 ton, w porównaniu z miesiącem 
kwietniem o blisko 24.000 ton. To, tak znaczne wzmo- 
żenie się rumuńskiej produkcyi zawdzięczać należy 
w pierwszej linii nowo odkrytym terenom Filipesti 
de Padure, które to terena same wyprodukowały 
w miesiącu sprawozdawczym przeszło 12.000 ton, 
podczas gdy w maju produkcya tychże terenów wy- 
niosła tylko 4.000 ton. Szczegółowy wykaz produkcyi 
i stanu wierceń w Rumunii wynosi za miesiąc czerwiec: 

"ROPA RR GE 25000 
PFANDELSNACHRICHTEN. 

Der Rohól-Markt im abgelaufenen Monate 
stand im Zeichen einer Stagnation, die auch nicht 
geschwunden ist, als der Verband den Vorschuss 
aui K. 3.— erhóhte. Der Preis ist sogar bis auf K. 
3.47 zuriickgegangen und ist die Ursache hauptsich- 
lich auf die verhdltnismassig geringe Nachirage seitens 
eflektiver Abnehmer d. h. seitens der Raffineure zu- 
riickzufuhren. Aber auch die Ferialzeit, in welcher 
das (eschdit allgemein stockt hat zur Abflauung 
des Preises beigetragen; eine weitere Ursache liegt 
darin, dass die seinerzeit so hoffnungsvoll lautenden 
Berichte, die den endgiltigen und kompletten Ab- 
schluss des Kartells verkiindeten, nicht volle Besti- 
tigung eriahren haben. Es sind zwar die grundle- 
genden und auch die Detail-Bestimmungen iiber die 
Organisation des Kartelles verfasst worden, doch 
hat nur ein Teil der Raffineure ihre Zustimmung an- 
gemeldet, wahrend ein anderer Teil noch ausserhalb 
dieser Beschliisse steht. Dem „Fremdenblatt* zufolge, 
soll das inldndische Arbeitsquantum mit 2,050.508 q. 
kontingentiert sein, wahrend das Exportquantum 
2,815.224 q. betragt. Die fiir den 10. d. M. in Aus- 
sicht genommene Unterfertigung der Vertrige ist 
hinausgeschoben worden und diirfte dies doch nicht 
nur aut die Abwesenheit der massgebenden Repra- 
sentanten der Raffineure zuriickzufiihren sein. 

Die letzten Berichte iiber das angeblich zustande 
kommende Kartell haben ergeben, dass wir es vVor- 
ldufig nur mit einem Rumpfkartell zu tun haben, das 
nicht genug fest gefiigt ist — soll es doch in 15 
Fallen aufkiindbar sein —, um derzeit noch einen 
massgebenden Einfluss auf die Gestaltung der Roh- 
Ólpreise zu gewinnen. Es hat sich dies auch in der 
vorerwdhnten Stagnation des Rohólmarktes erwiesen, 
der aniangs d. M. durch keinerlei starken Momente 
unterstitzt, mehr oder weniger von den Ausbietungen 
einer spekulativen Hand beherrscht war, die im Be- 
sitze grósserer Rohólvorrite und durch die Tatsache, 
dass sie durch Lombardierung grósserer Rohólquan- 
titaten den Markt teilweise zu kontrollieren imstande 

„War, dies beniitzt hat, um durch geschickte Manóver 
Angst-Verkiufe zu erzwingen. Erst die Nachricht, 
dass der bisherigen Tatigkeit der Wasserkommission an 
Verhaltnissen, die hier nicht erórtert werden kónnen, 
eine Unterbrechung erlitten hat, und dass in einigen 
bisher von Wasser unberiihrten Schichten Wasser 
auigetreten sei, bewirkte, dass sich der Preis wieder 
erholte und sogar bis auf K. 3.56 — K. 3.57 fiir 
September-Ware stieg. — Es ist dies der beste Be- 
weis dafiir, dass die Grundlage des Marktes heute 
keine so ungesunde ist, wie die des vorigen Jahres, 
weil der Markt trotz anderweitiger hemmender Ein- 
ilisse im grossen und ganzen doch nur auf die 
Schwankungen des Produktions-Ergebnisses — nach 
oben oder nach unten hin — reagiert. Die derzeitige 
Produktionsgestaltung hat auch zur Folge, dass wie 
bereits in der Nr. 9 ausgefiihrt, der Landesverband 
der Rohólproduzenten das Lieferungs-Uebereinkom- 
men mit der Oesterreichischen Regierung in der 
Weise modifiziert hat, dass die Abgaben von. Heizól 
an den Staat von der Einlieferung an den Landes- 
verband abhiingig gemacht wird. G-n. 

Rohólproduktion in Ruminien. Wie uns unse, 
standiger Korrespondent aus Rumanien berichtet, 
ist die Produktion in Rumanien im Monate Juni d. j. 
aut ungefahr 137.000 Tonnen gestiegen, was eine 
Erhóhung der Produktion gegen den Monat Mai 
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Okręg: w wierceniu: w eksploatacyi: produkcya: 

Prahowa . 209 699 szybów 120.381 ton 
Dambovitia 11 16 ż> 8.599 ,, 
Buzeu. . .. 12 36 >: 3044, 
BACA 1. —. te) 02 z ZRZRO? >, 

Razem 136.769 ton. 
Ogólna produkcya w pierwszej połowie roku 

1911 wyniosła 693.000 cystern ; w porównaniu przeto 
z produkcyą za ten sam przeciąg czasu w roku 1910 
zmniejszyła się o 5.000 ton, wynosiła bowiem pro- 
dukcya poprzedniego roku za 6 pierwszych miesięcy 
698.500 ton. Lecz ten ubytek znajdzie niewątpliwe 
pokrycie w wzrastającej z każdym miesiącem pro- 
dukcyi ogólnej, bo już teraz wykazują miesiące: 
marzec, kwiecień, maj i czerwiec silną tendencyę 
zwyżkową, która to zwyżka w samym tylko miesiącu 
czerwcu wyniosła 16.800 ton. 

Wyprodukowały zaś, aby tylko największe To- 
warzystwa wymienić, „Steaua Romana* 188.000 ton, 
„Astra Romana* 212.000 ton, podczas gdy reszta 
produkcyi przypada na różne inne mniejsze towa- 
rzystwa. 

Produkcya „Steaua Romana'* spadła, podczas 
gdy produkcya Towarzystwa „Astra Romana'* wzro- 
sła o 26.000 ton. Z ogólnej produkcyi rumuńskiej 
wywieziono w okresie sprawozdawczym 80.000 ton, 
podczas gdy w tym samym czasie roku ubiegłego 
eksport wyniósł tylko tylko 43.000 ton. Rafinerye 
w miesiącu czerwcu przerobiły 113.000 ton. Ceny 
ropy rumuńskiej z powodu wielkiej stosunkowo 
produkcyi, która dziś wynosi około 500 wagonów 
dziennie cokolwiek się obniżyły. 

150 wagonów dziennej produkcyi, jak nam 
donoszą z Campiny otrzymał tamże szyb Nr. 135, 
należący do Towarzystwa „Steaua Romana', w głę- 
bokości 634 m. Produkcya tego szybu wynosiła 
w połowie czerwca 8 wagonów, poczem nagle 
podniosła się na 100 wagonów, następnie na 150 
wagonów a obecnie wynosi około 160 wagonów. 

Zaliczka za ropę. Związek producentów ropy 
zawiadamia, iż zaliczka rogulatywowa za ropę dostar- 
czoną namod 1. maja 1911 wynosić będzie do dnia 
1 sierpnia 1911 K. 3 (trzy korony) za ctmtr. (po. 
potrąceniu 3% tytułem rezerwy na manko) wobec 
czego nastąpi równocześnie dopłata do udzielonych 
zaliczek w wysokości K—' 40. (czterdzieści hal.) za 
ctmtr., za ropę dostarczoną nam od dnia 1. maja 
do -3lROCA DT. 

Zapotrzebowanie ropy opałowej w Anglii. 
Jak nam donosi nasz londyński korespondent zapo- 
trzebowanie ropy opałowej wzrasta w Anglii usta- 
wicznie. W kwietniu dowieziono cca. 2.5 mil. galo- 
nów, zaś w maju 3.88 mil galonów ogólnćj wartości 
8.28500. 

Dokładne daty importu przedstawia następu- 
jąca tabelka: 

Kwiecień Maj 
Boa «>. — 55.000 
Nea . 2x. 12;825:385 11,963.055 
Benzyna 4,796.988 7,682.233 
Smary . 4,772.070 5,599.338 
Oleje gazowe 6,101.128 4,150.472 

„ opałowe 2,391.747 3,877.941 
Parafina wosk (Cwt) 68,548.000 75,570.000 

Giełda naftowa. Wedle nadesłanych z Londy- 
nu wiadomości powstaje tam specyalna giełda 
naftowa. Ma ta nowa instytucya przedewszystkiem 
za zadanie doprowadzić do porozumienia wzajemnego 

(vide „Ropa* No. 7) um cca. 14.000 Tonnen und 
gegen den Monat April ac. um cca. 24.000 Tonnen 
bedeutet. Die Steigerung der Produktion ist haupt- 
sachlich auf das neuentdeckte Gebiet von Filipesti 
de Padure, welches: Gebiet im Monate Juni allein 
iiber 12.000 Tonnen gegen 4.000 im Monate Mai 
produziert hat, zuriickzufiihren. Die Details der Pro- 
duktion und Bohrtatigkeit stellen sich wie folgt dar: 

Es waren im Juni 1911 
in Bohrung | in Exploitation 

im Distrikt Prahova . 209 699 Schadchte 
Ę: 3 Dambovita . 11 16 ż 
» a BUŻEĆCOOSCIZ 36 j; 
ż Ę Baca 2 SED 82 

die Produktion betrug: 
im Distrikt Prahowa "120.381 Tonnen 

» „. Dambovita 8.599 M 
Ę 6 ZZSBUZOW FEG 5.541 5 
A s: BACaiE =5-H-3 2.248 R 

Zusammen 136.769 Tonnen. 

Die Produktion im ersten Halbjahre 1911, hat 
insgesamt 693.000 Zisternen betragen, bleibt also 
hinter der Produktion der gleichen Periode des Vor- 
jahres;, die 698.500 Tonnen ergeben hat, um cca 
5.500 Tonnen zuriick. Dieses Minus diirite aber durch 
die gegenwartige steigende Tendenz der Produktion 
in den ndchsten Monaten ausgeglichen werden und 
weisen schon die Monate Marz, April, Mai und Juni 
eine starke Steigerung gegen das Vorjahr auf, welche 
Erhóhung im Monate Juni allein 16.800 Tonnen 
betrug. 

An der Produktion im ersten Halbjahre waren, 
um die bedeutendsten Gesellschatten anzufiihren die 
„Steaua Romana* mit 188.000 Tonnen, die „Astra Ro- 
mana* mit 212.000 Tonnen beteiligt, wahrend der 
Rest auf verschiedene kleine Gesellschatten entfallt. 
Die Produktion der „Steaua Romana' ist zuriickgegan- 
gen, die der „„Astra Romana* um cca. 26.000 FTonnen 
gestiegen. Interessant ist auch die Tatsache, dass im 
ersten Halbjahre 1911 80.000 Tonnen Rohól gegen 
43.000 Tonnen in der gleichen Periode des Vorjahres 
aus Rumdnien ausgefiihrt wurden. In den Raffinerien 
wurden im Monate funi 1911 cca. 113,000 Tonnen 
verarbeitet. Die Rohólpreise liegen infolge der erhóh- 
ten Produktion, die heute cca. 500 Wagen taglich 
betragt, etwas schwacher. 

150 Zist. Tagesproduktion. Wie man uns aus 
Campina mitteilt, istder „Steaua Romana* gehórige 
Schacht No. 135 in Campina in einer Tiefe von 
634 Meter mit mehr als 150 Wagen produktiv ge- 
worden. Die Produktion betrug Mitte Juni 8 Waggon, 
stieg hierauf :plótzlich auf 100 und weiter auf 150 
Waggon und hadlt sich seit Ende Juli auf cca. 100 
Waggon pro Tag. | 

Vorschus-Satz. Der Landes Verband der Rohólpro- 
ducenten schreibt: Wir beehren uns, Ihnen hiemit 
zur Kenntnis zu bringen, dass der Vorschuss=Satz 
fiir das uns ab 1. Mai 1911 eingelieferte Oel (nach 
Abschlag einer 38'/0 Mankoreserve) vom1. August K.3— 
(drei Kronen) per Mtrz. betragen wird. Demzułolge 
erfolgt gleichzeitig die Nachzahlung in der Hóhe von 
K—' 40. (vierzig Heller) per Mtrz. fiir das vom 
1. Mai bis 31. Juli 1911 eingelieferte Oel. 

Heizólverbrauch in England. Wie uns unser 
englischer Korrespondent aus London berichtet, steigt 
der Verbrauch an Heizól in England stdndig, und 
wurden im Monate April d. |. cca. 2.5 Mill. Gallonen 
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między producentami, z jednej zaś między rafinerami, 
towarzystwami transportowymi, magazynowymi i t. p. 
z drugiej strony. Do urzeczywistnienia tej myśli wy- 
brano specyalny komitet w skład którego weszli 
przedstawiciele interesowanych w przemyśnie nafto- 

wym przedsiębiorstw. | gaj Rosya. Jak podaje „Revista Pertolului* w Bacu 
ceny ropy wzrosły ostatnio o 20 kop. 

Firma Bracia Nobel na spółkę z Towarzyst- 
wami „Masut* i „Wołga* założyli wielkie Towa- 
rzystwo mające na celu skoncentrowanie w jednym 
ręku całego handlu i ruchu naftowego przemysłu 
w dolinie rzek Wołga i Kama. 

Za miesiąc marzec wydobyto w Baku 36.2 m. 
pudów i w Bibi-Eibat 8.3 mil. p. 

Przeciętne ceny były następujące : 
afta w Balachany 17:365 

> „ „ Bibis-Eibat 17490 
$ ; loco Baku 17:740 
RE joma +: 440865 

je; afta w Balachany 17:114 
R „.. „, BIbĘERaL 17238 

> loco Baku 17489 
ę y fob Ę, 17:614 
ztki (ostatki) loco Baku 17545 Resztki (ostatki) RE RZE 
0 a idzie w górę. Targ jest en hausse. 

Bilegs Tow. „European Petroleum Co* za rok. 
1910 wykazał deficyt 362.401 rubli. 

OSTATNIE WIADOMOŚCI. 
Z powodu nawału materyału statystycznego 

w niniejszym numerze byliśmy zmuszeni odłożyć do 
numeru najbliższego cały szereg artykułów. | 

Specyalny numer „Ropy poświęcony zu- 
żytkowaniu gazów kopalnianych znajduje się 
w przygotowaniu. Zapraszamy Szanownych Czy- 
telników do nadsyłania artykułów, notatek oraz uwag 
swych o tej tak gdzieindziej wspaniale rozwija- 
jącej się — u nas zaś tak po macoszemu traktowa- 
nej — gałęzi przemysłu. 
| Dwa nowe szyby uległy w ostatnich dniach 
zawodnieniu. Mianowicie pokazała się woda, jak to 
stwierdzono na posiedzeniu komitetu, na szybach 

-Abazya i Kujawy. 
Borysławska straż ogniowa. Dnia 17. b. m. 

padła oliarą pożaru, prawdopodobnie skutkiem nie- 
ostrożności robotnika obsługującego motor gazowy, 
stacya pomp. należąca do Tustanowickiej Spółki. 
wodociągowej. Ten ostatni pożar, rzecz tak niestety 

częsta w naszych specyalnych stosunkach Borys- 
ławskich, odsłoniła tak skandaliczne braki w organi- 
zacyi borysławskiej straży pożarnej, iż — jakkolwiek 
są to rzeczy powszechnie znane — nie mniej poczu- 
wamy się do obowiązku sprawę tę omówić dokład- 
niej na łamach naszego pisma. Postaramy się oto, 
aby słowa nasze zarówno Urząd gminny jak i tu- 

ROPA. 401 | 
undim Monate Mai d. J]. ca. 3.88 Mill. 
im Werte von L 245,00 eingefiihrt. 

Die genauen Daten der Einfuhr von Rohól und 
Raffinaden nach England sind: 

Gallonen 

April Mai 
BOBO. > 55.00 
Leuchtpetrolem 11,825.385 11,963.055 
Benzin . 4,796.988 7,682.233 
Schmieróle 4,772.070 5,509.338 
Gasóle 6,101.128 4,150.472 
Lieizalę. . osa JOJZ, 3,887.941 

Paraf. Wachs (in Cwt) 68.548 15.570 
Eine Rohólbórse in London. Wie uns _ mit- 

geteilt wird, soll in London eine Naphtabórse er- 
richtet werden, die den Zweck haben wird, die Pro-- 
ducenten mit den Raffinerien den Pipelines und den 
Handlern im Verbindung zu bringen. Ein Komitće. 
hat sich bereits gebildet und auch ein entsprechen- 
des Lokal gemietet. Es wird ein Ehrenkomitee ge- 

_. wdhlt werden, welchem beriihmte Financiers, Indu- 
strielle, Kaufleute und Naphtainteressenten angehó- 
ren und soll iiberdies aus den fiir die Errichtung 
der Bórse sich bemiihenden Minnern ein Exekutiv- 
Komitee gebildet werden. Die Idee ist in Naphta- 
kreisen sehr beifallig aułgenommen worden. 

Russland, (Revista Petrolului): Der Rohólpreis 
stieg um 20 Kopeken. 

Die Briider Nobel haben im Verein mit den 
Gesellschaften „Mazut* und „Wolga* ein Syndikat 
gegriindet, um den Handel im Wolga-Kama Gebiet 
zu ermóglichen. 

Die Produktion in Baku pro Marz betrug 36.2 
Mill. Pud und in Bibi-Eibat 8.3 Mill. Pud. 

Die Durchschnittspreise waren : 
Leichtes Petroleum in Balachany 17:354 

: ; „ BibizEibat 17.490 
a „loco Baku 17:740. 

» ; „ lob Baku 17:865 
Schweres Petroleum in Balachany 17:114 
5 > „ BADI>ibat > ER2SSO >: 

» Ę „-IOco Baku 17:488>" 
» | > „ łob Baku 17:614 

Riickstinde loko Baku 17545 
| fob Baku 17:545 | 

_ Die Produktion steigt und ist der Markt stark 
hausse gestimmt. | 

Die Bilanz pro 1910 der Ges. „European Pe- 
troleum Co.*. weist ein Deficit von 362.401 Rubel aus. 

eocen 

LETZTE NACHRICHTEN. 
Wegen des zahlreichen statistischen Mate- 

rials in der vorliegenden Nummer waren wir ge- 
zwungen die Veróffentlichung einer ganzen Reihe von 
Artikelń fiir des nichste Heft zu verlegen. 

In Vorbereitung befindet sich eine Special- 
numer der „Ropa** gewidmet der Verwendung 
der Grubengase. Wir bitten unsere geehrten Leser, 
uns giitigst diesbezgl. Artikel, Details sowie statisti- 
sche Material betreffend diese Industrie, die sich 
anderwadrts grossartig entwickelt und nur bei uns 
noch stieimiitterlich behandelt wird, zur Verfiigung 
zu stellen. | 

In den letzten Tagen ist, wie dies in der 
letzten Sitzung des Wasserkomitees constatiert wurde, 
in den Schdchten Abazia und Kujawy Wasser auf-: 
getreten. 

Die Borysławer Feuerwehr. Am 17. d. M. ist 
die der Tustanowicka-spółka-wodociągowa gehórig 
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tejszych przedsiębiorców wyrwały wreszcie z przyjem- 
nej drzemki i zupełnej obojętności z jaką się do tej 
tak ważnej i dla ogółu i dla nich samych sprawy 
odnoszą ! Mamy niepłonną nadzieję, iż przedsiębiorcy 
nasi znajdą w sobie dość energii, aby wreszcie 
— póki czas! — kwestyi tej poświęcić trochę uwagi 
i na normalne popchnąć ją tory. 

Aby czytelnikom dać małv obrazek tego, jak 
nieodpowiednio — wprost komicznie — zorganizo- 
waną jest borysławska. straż ogniowa, i jakimi roz- 
porządza ona „fachowo wykształconemi siłami, które 
z „należytą szybkością* stają do akcyi ratunkowej, 
podniesiemy, iż przy wspomnianym wyżej pożarze 
obsługiwało sikawkę kilkunastu 8—10 
letnich dzieciaków, podczas gdy 3 strażaków 
-- już „komendanta* wliczając — kierowało akcyą. 
gaszenia pożaru. Ciekawa rzecz, coby się było działo 
gdyby ten ogień niebył wybuchł szczęśliwym tratem 
w czasie feryi wakacyjnych ? Czy może gmina zarzą- 
dałaby w „drodze urzędowej'* odkomenderowania 
całej jednej klasy pod wodzą której z pań nauczy- 
cielek do gaszenia ognia? Stałą wymówką bory- 
sławskiej straży pożarnej jest, iż nie opłaci się za- 
prowadzać innych urządzeń do gaszenia ognia jak. 
obecnie — nie ma bowiem nigdy odpowiedniej — 
ilości wody ! Lecz już ostatni pożar wykazał do- 
wodnie, iż tego rodzaju wymówki są czczą gadaniną, 
albowiem spalona tłocznia leży w odległości kilku- 
nastu kroków od Tyśmienicy a więc przynajmniej 
tym razem wody do gaszenia nie brakło! A przecież 
znajduje się w Borysławiu i Tustanowicach cała 
masa zabudowań różnego rodzaju, które leżą w naj- 
bliższym sąsiedztwie wody — atej niestety nie brak 
teraz u nas — że brak odpowiednio dobrych apa-, 
ratów pożarnych jest doprawdy karygodną co naj- 
mniej lekkomyślnością. 

Aby sobie jednakże oszczędzić z góry przewi- 
dzieć dającego się zarzutu, że łatwiej jest krytykować, 
jak wystąpić z dającym się zrealizować projektem 
— pozwalamy sobie następującą propozycyę przed- 
stawić powołanym czynnikom do zrealizowania: 
Ponieważ urząd gminny sam widocznie do tego nie 
dorósł — powinien Związek pracodawców przy po- 
mocy odpowiedniej subwencyi zarówno gminy Bo- 
rysław jak i nie mniej bogatej gminy Tustanowice, 
przy współudziale przedsiębiorców naftowy::h, którzy 
sobie spokojnie mieszkają czy to we Lwowie, czy 
też we Wieduiu pod osłoną tamtejszych doskonale 
zorganizowanych straży pożarnych zająć się zebra- 
niem odpowiednich funduszów zarówno na zakupno 
sikawki parowej i potrzebnych narzędzi jak również 
postarać się o utworzenie odpowiednio wykształconej 
straży pożarnej. 

Przecież już pożar Oil City pokazał, że niebylo 
najprostszych narzędzi ratunkowych jak n.p. haków, 
osęk itp. a świeżo zlokalizowanie ostatniego wiel- 
kiego pożaru przy ulicy drohobyckiej należy zawdzię- 
cząć jakiejś nie wytłumaczalnej względności płomieni 
które swą niszczącą działalność ograniczyły do spa- 
lenia zaledwie kilkunastu domów. To zaufanie do 
względności borysławskich płomieni usypia u nas 
każdą inicyatywę co do uregulowania tych niemoż- 
liwych stosunków. Zaś koszta utrzymania odpo- 
wiednio zorganizowanej straży nie Są tak wielkie, 
aby się one przy pierwszej okoliczności nie opłaciły 
sowicie i aby na stworzenie tego rodzaju instytucyi 
nie MAE stać bogatych, wyżej wymienionych czyn- 
ników !... 

m w 

in Borysław befindliche Wasserpumpenstation — | 
scheinbar infolge einer Unvorsichtigkeit des den Gas- 
motor bedienenden Arbeiters — niedergebrannt. 
Dieses Vorkommnis hat derartige Mdngel in der Or- 
ganisation der Feuerwehr und iiberhaupt des ganzen 
Feuerlóschapparates erwiesen, dass wir uns — wie- 
wohl und trotzdem dies allgemein bekannt ist, mit 
dieser Angelegenheit beschadftigen wollen. Vielleicht 
tragen diese Zeilen dazu bei, die Gemeinde und die 
hiesigen Unternehmer aus ihrer Lethargie und Gleich- 
giltigkeit 
aufzuriitteln und diirfen wir umsomehr auf Ertolg 
hofien, da unsere 
genug Energie und Unternehmungsgeist, aut der ja 
doch die ganze Industrie basiert, verfiigen diiriten, | 
um fiir das Wohl der Allgemeinheit und auch fiir das | 
eigene Wohl etwas zu tun. 

Um den Lesern ein Bild zu geben, wie kleinlich 
ja geradezu wie licherlich die Feuerwehr in Borysław 
organisiert ist und iiber welche „ausgebildeten Ar- 

fiir diese doch so wichtige Einrichtung, 

Naphta-Industriellen noch iiber 

beitskrifte*, die mit der „erforderlichen Schnelligkeit" 
bei der Hand sind, verfiigt, wollen wir anfiihren, dass 
bei dem oberwihnten Brande die Feuerspritze von | 
sage fiinfzehn schulpflichtigen Knirpsen im Alter von | 
8—10 Jahren bedient wurde, wdhrend 3 Feuerwehr- 
leute den Kommandanten mitgezahlt — die Feuer- 
lósch-Aktion leiteten. Was wadre wohl gewesen, 
wenn nicht gerade Schulferien waren? Hatte man 
vielleicht von Amtswegen die Entsendung einer ganzen 
Schulklasse abverlangt? Es wird bei einem Brande 
meistens darauf hingewiesen, dass kein Wasser vor- 
handen sei und dass somit die Ausgestaltung des 
Feuerwehr-Apparates nichts niitzen wiirde. Der Brand | 
und die Art der Lóschung dieser Druckstation, die 
10 Meter vom Flusse „Tysmienica* entiernt liegt, |. 
hat diese faule Ausrede zu Wasser gemacht. — Und 
liegen nicht genug Objekte an den beiden Fliissen 
in Borysław und Tustanowice, 
Feuersgefahr sind, -dass es sich lohnen wiirde, auch 
fiir das in so „geringer Menge* vorhandene Wasser 
bessere Feuerwehr-Apparate anzuschaiten. 

Um uns den Vorwurf zu ersparen, dass Kriti- 
sieren leichter sei als Schaffen, bringen wir hiemit 
einen positiven Vorschlag, der gewiss leicht durch- 
zufiihreń wadre. Der Bund der Arbeitsgeber sollte 
unter entsprechender Beihilie der Gemeinde Borysław 
und der doch gewiss nicht armen Gemeinde Tusta- 

die in standiger 

nowice und der Naphta-Industriellen, die sei es hier, | 
oder unter dem sicheren Schutz der Lemberger und 
Wiener Feuerwehr wohnen, eine Sammlung einleiten, | 
aus diesem Gelde ein Feuerwehr-Depot errichten, 
eine Dampfspritze nebst entsprechenden Utensilien 
anschaffen und eine stindige Bedienungs-Mannscnaft 
erhalten. Haben wir doch beim Brande „Oil City” 
zu sehen Gelegenheit gehabt, dass nicht einmal 
genug Feuerhacken, Krampen und Schaufel zur Aui- 
werfung von Griben vorhanden waren, und hat nicht 
der im Juni d. J. am Drohobyczer Trakte stattgehabte 
Brand zur Geniige bewiesen, dass die Lokalisierung 
des Brandes nur auf das riicksichtsvolle Verhalten 
der Flammen zuriickzufiihren ist. Diese Riicksicht 
scheint derartiges Vertrauen zu erwecken, dass jede 
Initiative wieder einschldft. Wir glauben, dass die 
Kosten der Organisation einer stabilen und verldss- 
lichen Feuerwehr und deren: Erhaltung nicht gar so 
gross sind, dass sich dies die reiche Naphta-Indus- 
trie nicht leisten kónnte. 

"=. 
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ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁU ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH W BORYSŁAWIU. 
| | | (VEREINSNACHRICHTEN). że 
Protokół posiedzenia Wydziału Związku Tech- 

ników Wiertniczych z dnia 3. sierpnia 1911. Porządek 
dzienny: 1). Odczytanie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia. 2). Wpływy. 3). Sprawozdania: a). Spra- 
wozdania ze Zgromadzenia, celem wyboru nowej ko- 
misyi wodnej. b). Skarbnika. c). Sekretarza. d). Ko- 
misyi Atlasu narzędzi: wiertniczych: e). Monografii 
naftowej. 1). Wynajmu nowego lokalu. 4). Zaległe 
uchwały Wydziału: a). Sprawa Szkoły wiertniczej 
borysławskiej. b). Nadzwyczajne Walne Zgromadze- 
nie i Wycieczka Iowarzyska. 5). Wnioski i interpela- 
cye. Początek posiedzenia o godz. 7!» wiecz. Prze- 
wodniczy kol. Kruszewski. Obecnych 17 kolegów. 
1) Protokół poprzedniego posiedzenia odczytano 

|i bez zmian przyjęto do wiadomości. 2). Nadesłane 
pisma przyjęto do wiadomości. 3). Przyjęto do wia- 
domości sprawozdanie z przebiegu Zgromadzenia 
w sprawie komisyi wodnej, na które to Zgromadze- 
nie Związek otrzymał oficyalne zaproszenie. Jako 
przedstawiciela Związku do komisyi wodnej wybrano 
kol. Floryana Hendricha. Przyjęto do wiadomości 
sprawozdania kol. Skarbnika i Sekretarza oraz wy- 
'mienionych w porządku dziennym Komisyl. 5). W spra- 

wie Szkoły wiertniczej uchwalono zwołać na najbliż- 
szy wtorek specyalne nadzwyczajne zebranie człon- 
ków celem omówienia spraw Szkoły wiertniczej. 
6). Przy wnioskach uchwalono przesłać pisemne 
przedstawienie do c. k. Starostwa Górniczego, aby 
w myśl obowiązujących ustaw dopuszczano do egza- 
minów praktyczaych dopiero po odbyciu przepisa- 
nej praktyki. Na tem posiedzenie zamknięto. 
| Protokół posiedzenia Wydziału Związku Tech- 
ników Wiertniczych z dnia 10. sierpnia 1911. Porzą- 
dek dzienny : 1). Odczytanie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia. 2). Wpływy. 3). Sprawozdania: a). Z nad- 
zwyczajnego posiedzenia w sprawie Szkoły wiertni- 

czej. b). Komisyi wynajmu nowego lokalu. c). Sekre- 
taryatu. d). Komisyi Monografii naftowej. e). Komisyi 
Atlasu narzędzi wiertniczych. f). Bibliotekarza. 4) Zjazd 
Techników Wiertniczych w Budapeszcie. 5). Nad- 
zwyczajne Walne Zgromadzenie Z. T. W. w Borysła- 
wiu. 6). Stacya Geologiczna. 7). Przyjęcie nowych 
członków 8). Wnioski i interpelacye. Początek. posie- 
dzenia o godz. 7*/. Przewodniczy kol. Hendrich. 
1). Protokół z poprzedniego posiedzenia odczytano 
i przyjęto do wiadomości. 2). Nadesłane pisma przy- 
jęto do wiadomości. 3). Sprawozdanie z posiedzenia 
przyjęto do wiadomości, uchwalone zaś na temże 
posiedzeniu wnioski i propozycye członków przeka- 
zano kol. Hendrichowi celem odpowiedniego zrefe- 
rowania ich na jednem z najbliższych posiedzień Wy- 
działu. Uchwalono propozycye Komisyi Monografii 
naitowej co do zaangażowania specyalnego funkcyo- 
naryusza celem zbierania danych statystycznych dla 
monografii. Bibliotekarzem wybrano kol. Tołłoczkę. 
4). Na Zjazd do Budapesztu wedle możności wyśle 
się delegacyę. 5). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Z. T. W. uchwalono zwołać na 8. września. Porządek 
dzienny podajemy na czele dzisiejszego numeru. 
6). W sprawie Stacyi geologicznej polecono jednemu 
z kolegów interweniować w odpowiednich instancyach. 
1). Przyjęto do Związku kol. Karola Cieślickiego. 
Na tem posiedzenie zamknięto. ! 

Posiedzenia Wydziału Związku Techników 
Wiertniczych będą sięodbywaćstale wpiątki 
każdego tygodnia o godz. 7. wieczór, a nie we 
czwartki jak 'dotychczas. 

Celem uporządkowania biblioteki uprasza się 
P. I. Kolegów o zwrot wypożyczonych książek, 
pism, i rysunków. Bibliotekarz. 

-— — e 
_| TELEFON Nr. 218. - TELEFON Nr. 218. 

Wiktor Bobrowski i Spółka w Borysławiu. 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE. Ej] Podejmuje się przewozu kotłów, EF 
::;|:| maszyn, rygów, rur i t.p. cięża- |: :|:: 
' || rów w akordzie, lub też podnaj- | |" " 
=> muje konie na dniówkę. ń 

Ceny konkurencyjne. 
$-- 3 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
Eliasz Klinghoffer 

Filie w Borysławiu i Tustanowicach. 
- Telefon Nr. 120. — K. Poczt. K. O. 

poleca : 
Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubtania szybowe, 

łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 

druciane i manilowe narzędzia wiertńicze, oleje cylindrowe 
maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

=== — Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. === 
Ej 

| mionetotnnccj 

$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. 
8 Skład wszelkich artykułów technicznych 
$ i elektrotechnicznych. 
„ FIIRI w BURYSŁAWU ul. WOLAWIEGKA —— —— Telefon Nr. 151 

Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ 
© i Ska we Wiedniu dla Galicyi i Bukowiny. Utrzymuje 
w w bogatym zapasie: Oliwy maszynoweicylindrowe, tłuszcz 
e towott pasy z włosia wielbłądziego. Pakunki Wiktoria 

Grafitowe i Asbestowe. Pompy, narzędzia, armatury, puszki 
smarowe. Metal na panewki, blachy miedziane. 

Specyalność pierścienie gumowe do tłokowania we 
€ wszystkich dymenzyach w największym wyborze, wszelkie 
m inne artykuły techniczne dla wszystkich gałęzi przemysłu 
© zawsze na składzie. 
8) 16) ©) 13) 42) 40) 46) 40) 40) 40) 10) 46) (6) (6) 46) 

$> 16) 16) 46) (©) (6) 46) (©) 40) (GB 

sp i [L. LIEBERMANN BORYStAw. == TELEFON 21. = 
Rachunek Clearingu w pocztowej kasie oszczędności Nr. 71.969. Konto 

bankowe: Wiedeński Bank Związkowy. 

DOM AJENCYJNY | KOMISOWY. 
Skład artykułów technicznych. — Pasy popędowe. 

Rzemienie z balata, z gumy, ze skóry wyprawionej i surowej, ze 
HA szczeci wielbłądziej etc. Węże lniane i parciane, pojedyncze i podwóine. 

|= 

KEINGENYCT 
Płyty na pakunki, pierścienie, ramy, na najwyższe ciśnienie pary na- 

syconej i przegrzanej, wytrzymujące suche gorąco, kwasy etc. 
POMPY I INJEKTORY: 

Rury gazowe i do pomp. — Liny druciane i manilowe. — Materyały 
instalacyjne dla oświetlenia elektrycznego, żarówki węglowe i osramowe, 
Akumulatory firmy Laysten 8: Comp. — Armatury mosiężne i do ko- 

tłów parowych, jakoteż łączniki z kutego żelaza. 
NARZĘDZIA WIERTNICZE I ŻERDZIE 

Smary maszynowe i cylindrowe; smar Tovotte'a. 
EB w Paz - 4 ż 



Silbecner a Hdótterc, Sorysław. 
Firma utrzymuje w hosutym zapasie: Wszeikie 

Nr. Telefonu 49. ź a ź urtykuły techniczne i elektrotechniczne. 
SPECY ALNOŚCI: TŁOCZNIE PAROWE, MASZYNY PAROWE. — DYNAMOMASZYNY 

ELEKTROMOTORY, LAMPY ŁUK. — TABLICE MARMUROWE. — 
SZALTOWNICE. — INSTRUMENTA DO MIERZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, ŚWIDRY ELEKTR. 
LINY DRUCIANE I MANILOWE. OLEJE MASZYNOWE I CYLINDR. — PASY Z WŁOSIA WIELBŁĄ- 

DOWEGO SPECYALNIE DO TŁOKOWANIA TKANE. 

[m Ceny tanie, obsługa szybka. [H 

Nr. Telefonu 49. 

PATENTY PATENTE wyjednywa we wszystkich państwach 

inżynier G. Dzbański 
przez c. k. Rząd mianowany i zaprzysiężony 

in allen Staaten besorgt 

St Ritter v. Dzbański 
rzecznik państwowy. Ingenieur u. beeid. Patentanwalt. 

Wien VII., Lindengasse 2. | Tel. 5662. 
Wiedeń, VII., Lindengasse 2. (Telefon 5682). S£ 

| ZĘ ŻŻŻŻŻZŻZŻZCLS<S<ZŁA | ZZ DD 

EDMUND POSTĘPSKI 
INŻYNIER ELEKTROTECHNIK, 

przez c. k. urzędy górnicze 
w Drohobyczu, Jaśle i Stanisławowie 

=) 

DOZNA UEZGSALILNAT UNO] 

; Biuro techniczne ;, 
dla tormedowania i odyważóżania szybów 

Z BINIOZZZOKG E] 
IBU 

— 

|| 

uznany rzeczoznawca dla spraw elektrycznych 
Inżynier Stanisław Libelt — w kopalniach naftowych i woskowych. — 

| 

Borysław. | | Konsulent i sądownie zaprzysiężony 

[= 

ZaZAULI LZŻAU 

rzeczoznawca w dziale elektryczności. 

Doc. Dr. Michał Seńkowski LWÓW BORYSŁAW 
Kraków, ulica Radziwiłłowska Nr. 4. Chrzanowskiej 11. a. Hotel Centralny. 

| => ŻĘ EG 

zza UJ 

SDDS 00-4070:000-40*0:0 MACZaSiM DOBSOOLAEC 

Skład maszyn i artykułów dla | ' JaGZĘ a ża l aaa ZĘ 
wszystkich gałęzi przemysłu Roman Gierszyński i Ska 
Cell a Erdheim, Drohobycz Fabryka narzędzi i instrumentów wiertniczych 

filie w Borysławiu i Tustanowicach. w TUSTANOWICACH 
fach poczt. Nr. 159. Borysław. Telefon 159. 
Wykonuje wszelkie roboty kopalniane jako to: 
kompletne żurawie wiertnicze najnowszego syste- 

Kotły, maszyny, rury pompowe, gazowe, łączniki, wentyle, 
injektory, manometry, wodoskazy, liny druciane, manilowe, 
narzędzia wiertnicze, pasy, smary, cegły i. tuby korkowe do 

okładania kotłów i rur. 

EZZJIE==) EFEZ 

Wszelkie przybory do elektryki służące, jak: mu, kompletne urządzenia wyciągowe (hasple) 
dynama, motory, lampy różnego gatunku, żarówki, woltmetry, Wypożyczalnia instrumentów wiertniczych oraz żerdzi ratunkowych. 
ampermetry, druty elektryczne miniowane i zwykłe, "az | Roboty wykonuje w najkrótszym terminie 

WE IEYSY N A ŻĄDA WO ACE RDA k i po cenach bardzo przystępnych. 
NIE BEZP 2 mi 

Telefon: Borysław 'Nr. 38. Telefon: Drohobycz Nr. 104. | Dostawę -uskiteCZNIĄ SIĘ WASTUMIA „a0a 
| [R ŻŁ4SoDoSLSLCCNO | >>| ŻZZZZŻŻĘŻZŹZĘEZZZĄC=—|| 

Wydawca i odpowiedzialny redaktor FRANCISZEK BRUGGER. Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 
C.i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyezu. 



0: -:00:©.:::05::20-035::50::3/0.0450055:505-2:S00B: 01 B: 3 

3 a | a 4 a B 4 a a 

MU. Międzynarodowy Zjazd Inżynierów i Techników wiertniczych © . 
3 w oraz 

3 AVII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Związku Techników wiertniczych” w Budapeszcie 
© od 17. do 20. września. 

LĄ) 17 Września o g. S-mej wiecz. PRZYJĘCIE w Grand Fotel Royal, wydanie odznak zjazd., Kart wstępu. itp. 
SĄ 18. Września o g. 9-tej przed poł, OTWARCIE ZJAZDU BA w salach Ma;yar Mórnók-ćs Epitćsz-Egylet (Król. 

| węg. Stowarzyszenie Architektów i _ Inżynierów). 
RA Powitanie gości honorowych. Wykłady. 
(3 O godz. 12-tej w poł. ŚNIADANIE w tymże lokalu. 
e Dla dam o godz. 9-tej rano: Zwiedzanie Budapesztu 
Ą — Odjazd z Hotelu Royal. —- O godz. 12-tej wspól- 
AN ne Śniadanie. 
SĄ O godz. 5-tej po poł. UROCZYSTE PRZYJĘCIE w białej 
( sali Hotelu Royal. — Tańce. — Węgierska muzyka. 
ZĄŃ 19. Września o g.9-tej przed poł. GENERALNE ZGRO- 
MA MADZENIE „Technicznego Stowarzyszenia dla głę- 
0 bokich wierceń" w lokalu Król. węg. Stowarzyszenia 
R Architektów i Inżynierów. 
p O godz. 10-tej przed poł.: XVII. ZWYCZAJNE WALNE 
„e ZGROMADZENIE „Związku Techników wiertniczych" 
aS Dalszy ciąg wykładów. 

| Karta uczestnictwa dla panów 25 kor. 000 
lissf 
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PROGRAM: = 
O godz. 12-tej w poł.: ŚNIADANIE w Hotelu Hungaria. 

Damy zwiedzą zamek królewski i Muzea. 
Odjazd o godz. 10-tej przed poł. z Hotelu Royal 

O godz. 3-ciej po poł. Zwiedzenie król. węg. Zakładu ge- 
ologicznego. 

O godz. 4! po poł. Podwieczorek w Stadtwildchen. 
O godz. 8!/, po poł. Przedstawienie w OPERZE KRÓLEW- 

SKIEJ. Po przedstawieniu zebranie towarzyskie w sa- 
lach restauracyi hotelu DREHERA. 

0. Września o l, 10-tej przed poł. Zwiedzenie zakła- 
dów przemysłowych (z damami). Odjazd z Hotelu 
Royal. ŚNIADANIE. 

O godz. 2-ej po poł. Wyjazd statkiem ku Visegrad. 
Powrót wieczorem na wyspę MAŁGORZATĘ. 
Wspólna kolacya. 

2l. Września: Wycieczka do źródeł gazowych Siedmio- 
grodu celem zwiedzenia tamtejszych urządzeń. Pro- 
gram szczegółowy będzie zatem pierwszego dnia 
Zjazdu. Zgłoszenia udziału w wycieczce pierwszego 
dnia Zjazdu pożądane. 

Dla pań 15 kor. 
s Wykaz pomieszkań: Hotel ROYAL, Hotel FIUNGARIA, Hotel JAGERHORN. — Ceny pokoju 

z jednym łóżkiem od 5 kor., z dwoma od 8. kor. w górę. 
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Q AMV. internationale Wanderversammimy der Bobringenieure und Rotrtechhiker 
gg AVIL ordentliche Generallversammiung des „Vereins der Bohrtechniker* in Budapest 
© vom 17. bis 20. September 1911. 

8 PROGRAM m 
3 17. September, abends 8 Uhr: EMPFANGSABEND im Besichtigung des Kónigl. Schlosses und der Muscen. 
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35 Grand-Hotel Royal, Ausgabe der Vercinsabzeichen, Abłahrt 10 Uhr vormittags vom Hotel Royal. Treff- 
<A . a s 
2 Karten pp o i punkt beim Friihstiick. . a rj 15 September, vorm. 9 Uhr: ERÓFENUNG der 25. nachm. 3 Uhr: Besichtigung (mit Damen) der Kónigl. ung. 
<Q INTERNATIONALEN WANDERVERSAMMLUNG in Geologischen Landesanstalt. 
2 den Riumen des Magyar Mćrnók-ćs Epitćsz-Egylet nachm. 41, Uhr: Kaffee im Stadtwildchen (Hauptstidti- 
2.€ (Kónigl. ungar. Ingenieur-and Architektenvercin). scher Pavillon). 
e A Realtanoda utca 13-15. Begriissung der Ehrengiste, abends !.$ Uhr: Besuch des Kónigl. ungar. OPERNHAU- 
R Geschiftliches, Vortrige. EE SES. Nach der Vorstellung zwangloses Zusammenscin im 
Me) mittags 12 Uhr: Einnahme cines cinfachen FRUHSTUCKS reservierten Saale der Restauration DREHER vis a vis 
© cbendaselbst. Damen 9 Uhr vormittags: Rundfahrt dem Kónigl. ung. Opernhause. 
S durch Budapest. Abfahrt: Hotel Royal. 12 Uhr Treff- 20. September, vorm. '.10 Uhr: Besichtigung von In- 
Z punkt beim Frihstiick. dustric-Etablissements (mit Damen). Abfahrt vom 
„e nachm. 5 Uhr: FESTESSEN im wcissen Saale des Hotel Hotel Royal. FRUHSTUCK. | 
jes Royal. Nach dem Festessen TANZ (ungarische Musik). nachm. 2 Uhr: Abfahrt mit Sonderschiff gegen Visegrad. 

9 19 September, GENERALVERSAMMLUNG des „Tief- Riickkehr abends zur MARGARETEN-INSEL, dort 
ef bohrtechnischen Vercines* in den Riumen des Ma- gemeinsames Abendessen. (Bengalisches Feuer). 

(8 gyar Mćrnók-ćs Epitćsz-Egylet (Kónigl. ungar. Inge- 21. September. Ungezwungener Ausflug nach dem Erd- 
| R nieur- und Architektenvercin). Realtanoda utch 13-15. gasreviere Siebenbiirgens zwecks Besichtigung der Gasquel- 
KR vorm. 10 Uhr: Abhaltung der ORDENTILAICHEN GENERAL- len und Gasbolirungen. Beteiligung der Damen erwiinscht. 
RŻ VERSAMMLUNG des „Vercins der Bohrtechniker* Spezial-Programm wird am 1. Verhandlungstage ausgege- 
Be cbendaselbst. Fortsetzung der Vortriige. ben. Anmeldungen zur Beteiligung werden am 1. Tage des 
ce mittags 12 Uhr: FRUHSTUCK in Hotel Hungaria. DAMEN: Kongresses erbet zn. 

Herrenkarten: Kronen 25. 000 Damenkarten: Kronen 15. 
O . 4 . . te: Wohnungsnachweis: Hotel ROYAŁ, Hotel HUNGARIA, Hotel JAGERHORN. Zimmerpreis 
a? fiir 1 Bett von Kr. 5, fiir 2 Betten von Kr. 8 aufwarts. c 
.©G3:9 5 D 

2 

APS a 

e * W! 
ga 

Q są 

1. 

. 



ZTSTYTE 
BIURO TECHNICZNE 

BRACIA STERN 
w BORYSŁAWIU. 

= 

Maszyny, narzędzia, żelazo i artykuły 
techniczne dla wszystkich gałęzi 

przemysłu naftowego. 
= 

Telefon 172. 

ADRES TELEGR.: BRACIA STERN, BORYSŁAW. 

TRE PETROLEUM WORLD 
"000 YE CZASOPISMO ILLUSTROWANE 

POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMY- 
SŁU NAFTOWEGO I ŚWIATOWEJ 
POLITYCE NAFTOWEJ. WYCHODZI 

JA 20, KAŻDEGO MIESIĄCA W LON- 
DYNIE. ÓSMY ROK WYDAWNICTWA. 
JEDYNE PISMO NAFTOWE STOJĄCE 
W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z 

| | KAPITAŁEM ANGIELSKIM. ORGAN 
ANONSOWY WSZYSTKICH POWAŻ- 
NYCH FIRM WIERTNICZYCH. JEDYNY POWAŹNY POŚREDNIK MIĘDZY 
PRZEDSIĘBIORCĄ WIERTNICZYM A 

| KAPITAŁEM. NAJLEPSZY ORGAN r=l REKLAMOWY. 
GENA PRENUMERATY K. 1020 ROGZNIŁ. 

| CENNIK ANONSÓW: Cała strona K 150.-, 
pół strony K 75.-, ćwierć strony K 38.-, 
Drobne ogłoszenia (posady poszukiwane 

MAREK SEEMANN 
DROHOBYCZ 

Filie: w Borysławiu i Tustanowicach. 
KGODSGCA 

swe składy bogato zaopatrzone w artykuły techniczne, 
elektrotechniczne dla wszelkich gałęzi przemysłu, tudzież 
przybory dla przemysłu naftowego i głębokich wierceń. 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

JAKO: ICYALNOŚĆ POLECA: 
żelazo na żerdzi wiertnicze Austryackiego-Alpińskiego 
Tow. górniczego, 
kompletne urządzenia rafineryi i kotły lokomobilowe, 
tudzież innych systemów z fabryk tow. akc. hut żelaza 
ZÓPTAU i STEFANAU, 
maszyny do głębokich wierceń i wyciągowe firmy 
EMIL TWERDY, 
dynamomaszyny i przybory EGZ Austr. Zakładów 
SIEMENS i SCHUCKERT, 
armatury i suwaki dla pary i wo firmy TEUDLOFF 
i DITTRICH, 
pompy parowe firmy TANGYES Ltd. SA 
WORKS BIRMINGHAM, 
motory ropne, gazowe i benzynowe Ra IGWSZYCH 
systemów, 
kompletne urządzenia warsztatów mechanicznych, 
jakoto: młoty parowe, tokarnie i t. d., firmy E. DANIA 
i Ska. we Wiedniu. i R 

ES pOTOdEKNOR Z 
Przy roczn. kontraktach odpowiedni rabat. 

Adres Redakcyi: m 

TKE PETROLEUM WORLD 32. Great St, fielens 
LONDON E. C. za 

= dr JIEEE 

) 

Fubryku Bohr- 
narzędzi wiertniczych | werkzeugiubrik 

4 S. Nadel % K. Katz e 
BORYSŁAW. 

Telefon 58. 

polecają 
SWOJE WYROBY NAJ- 

LEPSZEJ JAKOŚCI. 

empfehlen 
IHRE ERZEUGNISSE 

BESTER QUALITAT. 
Specialitat: 

FÓRDERHASPEL - ANLA- 
GEN, STETS LAGERND, 

BINNEN 38 WOCHEN 
AUF DER GRUBE FER- 

TIG MONTIERT. 

[ERNIE cz 

A ————=— | VLI 

Specyalność: 
MASZYNY DOBYWCZE, 

ZAWSZE GOTOWE NA 
SKŁADZIE MONTUJEMY 
W PRZECIĄGU 3 TYGO- 

DNI NA KOPALNI. 

——ŻLLL 
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Beste Referenzen, 
Preisliste auf Ver- 

langen. 

Najlepsze referencye, 
cenniki i kosztorysy 

na żądanie. ——u— 
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VTEJNZAJĘŻCZĄ | u RATUNKOWE 
KOLBEN- 

BARDZO DOBRE 

. KREISEL- 
| BR ROTIRENDE- 

Wypożyczają po 
najtańszych ce- 

nach 

8 
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aj * J(ochdruckgeblise u.Gassauger fiir " alle Zwecke der dnóżns A des dBergbdues. | 

ZKENASK 
STOC KEK NA SKŁADZIE 
W WARSZTA- 
TACH FIRMY 
—=PERKINSZ 
W BORYSŁAWIU 
:: Telefon 188. :: 

Kaa ©. | 

[8] HWUWU) | mean” FR. DUDZIAK i CZ. MERMON Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. 

ERO JOLIE 
skład żelaza, artykułów 
technicznych i elektro- 
ES] technicznych. EE 

BORYSŁAW 
UL. KOŚCIUSZKI. 

Nr. TELEFONU 65. 

Wykonuje wszelkie roboty kopalniane w skład 
tokarstwa i ślusarstwa wchodzące, — jakoto: 

reparacye maszyn i pomp par., raki, tuty, 
i wszelkie instrumenta wiertnicze. 

jm. toczenie gwintów u dowolnie 
Specyalność : długich rur, obciążników i sztang 
ratunkowych. 

ia cylindrów u maszyn i tłoczni pa- 
Przetaczanie rowych i otworów czopowych 
w korbie uskuteczniają na żądanie na kopalni. 

. ją narzędzi ratunkowych, gruszek, 
Wypożyczalnia koron, raków i t. p. 

ja ! utrzymuje na składzie gotowe części 
Wykonuj składowe żurawi kanadyjskich. 

Śmarownice automatyczne Poęącze 70%ło oszczędności. 
Palniki W 0aZU spalają zupełnie, system inż. 

s Mermona i Ski. 

Ceny hurdzo przystępne. 
KKKAKEKICKIKKKKKKXKITIXIX 
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PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE [ =z TIEFBOHRUNTERNEHMUNG == 

*" STANISŁAW PRUS SZCZEPANOWSKI 
DYPLOMOWANY INŻYNIER L] DIPLOMIERTER INGENIEUR 

ADRES POCZTOWY. R] POST-ADRESSE : 

Telefon: Borysław 54. WOLANKA—TUSTANOWICE. "Telephon: Borysław 54. 

WYKONUJE: 
Wiercenie szybów z najdalej idącą gwarancyą 
_ głębokości i dymenzyi rur. 
Odgważdżanie szybów zagwożdżonych. 
Urządzenia i instalacye kopalniane, mecha- 

niczne i elektryczne. 
Eksploatowanie szybów nie mających wybu- 

„chów, zapomocą patentowanych urządzeń. 
Zbiorniki ziemne na ropę. (Rekord: dwa zbior- 

niki po 1000 cystern wykonane w 26 dniach 
roboczych). 

Badanie nowych terenów naftowych ewentu- 
alnie z własnym udziałem. 

Finansowanie kopalń i spółek naftowych ewen- 
, tualnie z własnym udziałem. 

UBERNIMMYT: 
Tiefbohrungen mit einer am weitesten gehenden 

Garantie beziiglich der Tiefe und der Rohr- 
dimension. 

Entnagelung beschaddigter Schdchte. 
Montage und Lieferung aller technischen Ein- 

richtungen und Grubeneinrichtungen. 
Erdreservoirbau (Rekord: Zwei Erdbehdlter zu 

1000 Zisternen in 26 Tagen ausgelfiihrt). 
Erforschung neuer Terrains eventuell mit eige- 

ner Beteiligung. 
Finanzierung von Petroleumgruben u. Gesell- 

schaften eventuell mit eigener Beteiligung. 
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Hustryackie waltownie rur: Hanmesmanna 
Towarzystwo z ogr. poręką 

WIEDEŃ, IX. Wihringerstrasse 6—8. 
Telefon Nr. 22840, 22834, 22830, 23066. 

Adres dla telegr.: MANNESROHR WIEDEŃ. 
dostarczają z walcowni w KO- 
MOTAU w Czechach: wszystkie 
gatunki rur stalowych bez szwu 
dla parociągów, rurociągów wo- 
dnychigazowych, maszty stalowe 
dla światła i przeniesień siły, 
asfaltowane i uszczelnione jutą 
stalowe rury wodociągowe itd., 
dalej jako specyalność dla prze- 
mysłu naftowego: rury wiertnicze 
bez szwu, rury pompowe, sztan- 
gi rurkowe, rury dla rurociągów 

ropnych (pipelines) i t. d. 

|| Z walcowni SCHÓNBRUNSKIEJ na Szląsku 
austr. wszystkie rodzaje patentowanych żela- 
znych rur sSpajanych tak wiertniczych jak 

i wszelkich innych gatunków. Ę 

Desterrgichische Mannesmannróhren- Werke 
Gesellschaft m. b. H. 

WIEN, IX. Wahringerstrasse 6—8. 
Telephon Nr. 22840, 22834, 22830, 23066. 

Telegramm-Adresse: MANNESROHR WIEN. == 

liefera vom Werk KOMOTAU 
in Bóhmen: alle Arten nahtloser 
Rohre fiir Gas-, Dampf- und 
Wasserleitungen, Stahlrohrmaste 
fiir Beleuchtungs- und Kraft- 
iibertragungszwecke, asphaltierte 
u. jutierte Wasserleitungs-Stahl- 
mutfenrohre etc. etc., ferner als 
Spezialfabrikate fiir den Petro- 
leum-Bohrbetrieb: nahtlose Bohr- 
rohre, Pumpenrohre, Gestdnge- 
rohre, Petroleumleitungsrohre 

(pipelines) etc. 
Vom Werk SCHÓNBRUNN in Ósterr. Schlesien: 
alle Arten schmiedeiserner Patent erschweiss- 

ter Bohrrohre und sonstiger Rohrsorten. 
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