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SPRAWOZDANIE Z XXV. MIĘDZYNARO- 
DOWEGO ZGROMADZENIA INŻYNIERÓW 
I TECHNIKÓW WIERTNICZYCH ORAZ 
XVII. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGRO- 
MADZENIA „ZWIĄZKU TECHNIKÓW 

WIERTNICZYCH* W BUDAPESZCIE. 
XXV. Międzynarodowe Zgromadzenie Inżynie- 

rów i Techników wiertniczych oraz XVII Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie „Związku Techników Wiertni- 
czych* odbyło się dnia 16. października i dni nastę- 
pnych w Budapeszcie pod przewodnictwem p. Dy- 
rektora Zaeringera z Nordhausen. Drugim wice- 
prezydentem wybrano Radcę Ministeryalnego 
p. Andreicsa Glogona. 

Dnia 15. października zgromadzili się uczestnicy 
Kongresu w pokaźnej liczbie 150 osób w salach ho- 
telu Royal celem wzajemnego zapoznania się oraz 
rozdzielenia kart uczestnictwa, oznak i t. d. 

1. Dzień obrad dnia 16. października 1911. 
Obrady zagaił p. Dyrektor Zaeringer, witając 

najserdeczniej zgromadzonych. Po wydaniu depeszy 
powitalnej do cesarza i przedstawieniu listy gości 
honorowych zabrał głos Radca ministeryalny A n- 
OLELCS. | 

_.. Związek Techników Wiertniczych powołał mnie 
na drugiego przewodniczącego tegorocznych obrad, 
ja zaś dziękuję za zaufanie w ten sposób mi wyra- 

BERICHT UBER DIE XXV. INTERNA- 
TIONALE WANDERVERSAMMLUNG DER 
BOHRINGENIEURE UND BOHRTECHNIKER 
UND XVII. ORDENTLICHE GENERALVER- 
SAMMLUNG DES „VEREIN DER BOHR- 

TECHNIKER* IN BUDAPEST. 
XXV. [Internationale Wanderversammlung der 

Bohringenieure und Bohrtechniker und XVII. ordent- 
liche (Generalversammlung des „Verein der Bohr- 
techniker* wurde in Budapest am 16. Oktober d. J. 
in Budapest unter Vorsitz des Herrn Direktor Zae- 
ringer (Nordhausen) abgehalten. Zum zweiten Vize- 
prasidenten wurde Herr Ministerialrat Johann An- 
dreics von Glogon gewahlt. 

Am abend des 15. Oktober versammelten sich 
die Teilnehmer — ca. 150 Personen — im Hotel 
Royal um Karten, Programme, Abzeichen etc. entge- 
genzunehmen. | 

I. Verhandlungstag am 16. Oktober 1911. 
Prasident Zaeringer griisst die Anwesenden herz- 

lichst und eróffnet die XXV. Wanderversammlung 
der Bohringenieure und Bohrtechniker. Nachdem an 
den Kaiser von Osterreich eine Huldigungsdepesche 
abgesandt und die Liste der erschienenen Ehrengdste 
vorgelesen wurde, ergriff das Wort Herr Ministerial- 
rat Andreics:, 
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żone. Jeżeli może nie wszyscy członkowie dzisiej- 
szego Zjazdu — specyalnie zagraniczni — nie będą 
może w zupełności zadowoleni z poczynionych przy- 
gotowań, to winy w tem szukać należy w zbyt pó- 
źżnym wyborze, jakim mnie zaszczycono, które to 
opóźnienie nie dało mi dosyć czasu do odpowie- 
dnich przygotowań. Niemniej fałszywe wieści o wy- 
buchu cholery i spowodowana tem konieczność 
przesunięcia terminu Zjazdu spowodowały prawdo- 
podobnie zmniejszenie liczby uczestników. Mimo to 
możemy stwierdzić, że zarówno kraj sam jak i za- 
oranica licznie Zjazd niniejszy obesłały. 

Panowie! Przez lat 30 zajmowałem się prakty- 
cznie przemysłem dla głębokich wierceń i nie jedną 
już trudność przezwyciężyłem. Ta moja działalność 
w przemyśle dla głębokich wierceń pozwala mi dzi- 
siaj uzasadnić cztery następujące twierdzenia: 

1) Głębokie wiercenia stały się dzisiaj przemy- 
słem, który dla zbadania wnętrza ziemi jest potrze- 
bnym i ważnym. 

2) Poczynił on wielkie postępy w przekazanej 
mu dziedzinie, których prawdopodobnie nie będzie 
już można przekroczyć. 

3) Personal wiertniczy odnosi się z przywiązaniem 
do swego zawodu, który pochodzi nie ze względów 
egoistycznych jak raczej z miłości do tej ciężkiej 
pracy. 

4) Przemysł głębokich wierceń dotyczący prze- 
był już dzisiaj wszystkie swoje choroby dziecięce, 
zasługuje też pod każdym względem na poparcie 
zarówno przez prywatne jak i publiczne czynniki. 

Jako rzecz bardzo ważna uważam notowanie | 
wszelkich, choćby najdrobniejszych przepisów na- 
szego przemysłu, jak również zjawisk literackich 
w tej dziedzinie. We wszystkich krajach powinny po- 
wstać Związki Techników Wiertniczych, które bądź 
osobno bądź łącznie zastępować powinny interesa 
przemysłu naszego wobec publicznego. 

Mowca wita zebranych wzajemnie, poczem 
przedstawia następujący wykład, który tu w stresz- 
czeniu podajemy. 

Głebokie wiercenia. 
Wykład Jana Andreicsa Glogona, królewskiego, węgier- 
skiego Radcę ministeryalnego, kierownika sekcyi węglowej, w kró- 

lewskiem, węg. Ministeryum finansów. 

I. Wstęp. 

Niżej przytoczone wywody mają na celu krótkie 
zebranie różnych kwestyi dotyczących głębokich 
wierceń, które zarówno zebranym tu inżynierom 
i technikom, jakoteż i ludziom nie fachowym wiele 
rzeczy uzmysłowią. | 

II. Cel głebokich wierceń. 
Celem głębokich wierceń jest badanie naszej 

skorupy ziemskiej to znaczy odkrywanie i poszuki- 
wanię złóż pożytecznych minerałów, a więc wydo- 
bywanie soli, oleju skalnego i wody, dalej badanie 
gruntu celem wznowienia budowli, oraz pokładów 
górskich celem odbudowy szybów. Dalej służą głę- 
bokie wiercenia do łatwiejszego ujęcia wody w szy- 
bach, ponieważ za pomocą głębokich wierceń robi 
się drogi odpływowe dla wody do głębszych pokła- 
dów, dalej do ułatwienia odprowadzania gazów w 
starych kopalniach i pokładach gazonośnych. 

Der Verein der Bohrtechniker hat mich zum 
zweiten Vorsitzenden der diesjahrigen Tagung er- 
nannt und ich danke hiemit fiir das Vertrauen, wel- 
ches dadurch in mich gesetzt wurde. Wenn vielleicht 
nicht allie erschienenen Mitglieder des Vereines, be- 
sonders die Herren aus dem Auslande, zulriedenge- 
stellt sein sollten mit den gebotenen Veranstaltungen, 
so wollen Sie das mit der etwas verspadteten Wahl 
meiner Person entschuldigen, die mir nicht geniigend 
Zeit zur besseren Vorbereitung gelassen hat. Auch 
die infolge falscher Nachrichten iiber ein rapides 
Auftreten der Cholera und die dadurch notwendig 
gewordene Verschiebung des zuerst ins Auge ge- 
jassten Termins fiir die Versammlung haben vielleicht 
den Besuch der Versammlung etwas beeintrachtigt. 
Trotzdem kónnen wir feststellen, dass das Inland 
wie das Ausland in interessanter Weise heute ver- 
treten ist. 

Meine Herren! Ich habe mich in 30-jahriger 
Praxis mit der Tiefbohrindustrie befasst und so 
manche Schwierigkeiten iiberwunden. Diese meine 
Tatigkeit in der Tiefbohrindustrie gibt mir den Mut, 
heute hier folgende vier Behauptungen aufzustellen : 

1. Die Tieifbohrindustrie ist heute eine Industrie, 
welche mit ihren Einrichtungen notwendig und wich- 
tig zur Erforschung des Erdinnern ist. 

2. Sie hat enorme Fortschritte auf dem Gebiete, 
welches ihr zugewiesen ist, gemacht, die kaum noch 
iibertroffen werden kónnen. 

3. Das Bohrpersonal hdngt mit einer Zdhigkeit 
an seinem Berufe, die nicht aus egoistischen Motiven, 
sondern aus der Liebe zu diesem schwierigen Be- 
ruie stammt. 

4. Die Tiefbohrindustrie hat heute sdmtliche 
Kinderkrankheiten iiberwunden und verdient es, in 
jeder Beziehung von óffentlichen und privaten Inter- 
essen unterstiitzt zu werden. 

Als besonders nótig halte ich die Registrierung 
aller, auch der kleinsten Vorgdnge auf dem iebiete 
unserer Industrie, sowie der literarischen Erscheinun- 
gen. In allen Landesteilen miissten Vereine der Bohr- 
techniker entsteheu, die in ihren Bezirken einzeln, 
zusammengeschlossen aber der Allgemeinheit gegen- 
iiber die Interessen des Tiefbohrgewerbes zu vertre- 
ten hatten. | 

Der Redner griisst die Anwesenden nochmals 
herzlichst und legt folgenden Vortrag vor: 

Die Tiefbokrung. 
Vorlage von Johann Andreics de Glogon, kónigl. ung. 
Ministerialrat, Leiter der Kohlensektion im kóniglich ungarischen 

Finanzministerium. 

I. Einleitung. 
lm nachstehenden erlaube ich mir einen kurz 

gefassten Gelegenheitsartikel zu bieten, welcher di- 
verse Angelegenheiten der Tiefbohrung beriihrt, je- 
doch dem Zwecke dient, sowohl den interessierten 
Bohringenieuren und Bohrtechnikern, wie auch den 
der Sitzung beiwohnenden Laien zu niitzen. 

II. Zweck der Tieibohrung. 
Der Zweęck der Tiefbohrung ist die Untersu- 

chung unserer Erdrinde. Der wichtigste Zweck der 
Tiefbohrung ist die -Auf- und Untersuchung von La- 
gerstatten nutzbarer Fossilien, sodann die Gewinnung 
von Sole, Erdól uad Wasser; ferner die Untersuchung 
des Baugrundes zur Auffiihrung von Gebauden, oder 
der Gebirgsschichten zur Abteufung von Schdchten. 

=y 

O 
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III. Systemy głębokiego wiercenia. 

A) Wiercenia o przewodzie linowy m. 
a) System niemiecki, 
b) „„ amerykański, 
e) - aailotelski 

B) Wiercenia o przewodzie stałym. 
1. Wiercenia suche. 
a) Wiercenie obrotowe z szapą, 
b) Wiercenia świdrem oraz żerdziami sztywnemi, 
c) Wiercenie luźnospadem (niemiecki system 

wiercenia). 
d) Wiercenie sztangami drewnianemi bez śruby 

popustowej (kanadyjski system wiertniczy). 
c) Łyżkowanie na linie, 
f) Łyżkowanie żerdziami. 
2. Płuczka. | 
a) Wiercenie płuczką bez Świdra (duński sy- 

stem wiertniczy), 
b) Wiercenie płuczką ze szapą. 
c) Wiercenie płuczką ze świdrem, (system Fau- 

velle r. 1845), 
d) Wiercenie płuczką, świdrem i luźnospadem, 
e) Pompa wiercąca (Chanoit i Catelineu). 
f) Wiercenie dyamentowe, 
g) Wiercenie koroną stalową, 
h) Systemy kombinowane (8 sposobów Kóbricha) 
i) Taran wodny Wolskiego. | 

CZWIECCPNIESZYbBOWE: 

IV. Wiercenia głębokości jako specyalny zawód. 
Bliższe i dokładniejsze opisy jak również histo- 

ryczne dane pochodzą w tej kwestyi z ostatnich lat 
50-ciu. Wiadomości o historycznych początkach głę- 
bokich wierceń jak również o rozwoju głębokich 
wierceń polegają dotychczas tylko na przypuszcze- 
niach. W każdym razie głębokie wiercenia skorupy 
ziemskiej są naśladownictwem już stosowanych po- 
przednio metod wiercenia, jak np. wiercenie obroto- 
we jest naśladowaniem wiercenia za pomocą świdra 
drzewnego. — Wiercenie udarowe naśladowane na 
pewno wedle robót wiertniczych w kopalniach. Po- 
dobnie rzecz się miała z płuczką. Najbardziej pier- 
wotne wiercenie w kopalniach wykonywano za po- 
mocą dłuta wiertniczego. Uderzenie wykonywano za 
pomocą siły człowieka, zaś przy głębszych wierce- 
niach wykonuje się udar za pomocą podnoszenia 
i opuszczania żerdzi wiertniczych. To też jako gór- 
nik pozwolę sobie twierdzić, iż głębokie wiercenia 
są nieodrodną córką górnictwa. Byłoby rzeczą 
ciekawą a nawet konieczną, ażeby Zwią- 
zek, |echników wiertniczych rozpisał 
konkurs na opis powstania głębokich 
wierceńodichpoczątku po rok 1850. Dru- 
ga część tego konkursu powinna obejmować opis 
powyższy od roku 1850 do dni dzisiejszych. Jeżeli 
przegląda się zarówno najstarsze jak i nowsze zbiory 
wiadomości górnicze od XVII stulecia aż do dnia 
dzisiejszego zobaczymy tam, iż wszystkie podręczni- 
ki górnicze n. p. Deluis, Serlo, Demanet, Kohler, roz- 
padają się mniej więcej na następujące działy: Na- 
uka o złożach, poszukiwania złóż, roboty szutfowe 
i głębokie wiercenia, kopalnictwo, odbudowa złóż, 
wydobywanie kopalni, odbudowa kopalń, zamykanie 
wody, nauka o gazach. 

Z powyższego Spisu treści podręcznika dla aka- 
demii i szkół górniczych widać jasno, że nauczają 

|) 
Ausserdem dient die Tięfbohrung zur Erleichterung 
der Wasserhaltung in $chadchten, indem man den 
Wassern durch Bohrlócher einen Abfluss auf tiefere 
Sohlen verschafft, sodann zur Verbesserung der 
Wetterfiihrung und zum Abzapfen (Lósen) alter Gru- 
benbaue und gasfiihrender Schichten. 

III. Tieibohrsysteme. 

A) Seilbohren. 
a) Das Deutsche. 
b) Das Amerikanische. 
c) Das Englische. 

B) Gestangebohren. 
1. Trockenbohren. 
a) Das Drehbohren (mit Schappe). | 
b) Das Bohren mit Meissel und steiflem (Ge- 

stinge (englische Bohrmethode). 
c) Das Bohren mit Freifall (deutsche Bolrme- 

thode). 
d) Das Bohren mit Holzgestinge ohne Nachlass- 

schraube (kanadische Bohrmethode). 
e) Das Lólieln am Seil. 
1) Das Lólfeln mit Gestdnge. 
2. Das Spiilbohren. 
a) Das Spiilbohren ohne Bohrstiick (danisches 

Verfahren). 
b) Das Spiilbohren mit Schappe. 
c) Das Spiilbohren mit Meissel (System Fau- 

velle 1845). 
d) Das Spiilbohren mit Meissel und Freifall- 

SYSIGM€- 
e) Die bohrende Pumpe (Chanoit und Catelineu). 
f) Das Diamantbohren. 
g) Dąs Bohren mit Stahlbohrkrone. 
h) Die kombinierte Methode (acht Verfahren von 

Kóbrich). | 
i) Der hydraulische Bohrwidder (Wolski). 

GC Bao. Selae F tbO lee 

IV. Die Tieibohrung als spezielles Fach. 
Nadhere und verlisslichere Beschreibungen, wie auch 

historische Ableitungen stammen aus den letzten fiinf 
Dezennien. Der eigentliche historische Beginn der 
Tielbohrung, so auch die anfdngliche Entwicklung 
der Tiefbohrung beruht bisher nur auf Vermutungen 
Jedenialls wurde die Tiefbohrung in der Erdrinde. 
nur als Nachahmung bereits bestehender Verlahren 
ausgenutzt, so zum Beispiel das drehende Boliren 
auf die Benutzung des Holzbohrens. Das stossende 
Bohren wurde unbedingt den Bohrungsarbeiten in 
den Gruben nachgeahmt. Ebenso auch das Spiil- 
bohren. Das urspriinglichste Bohren in der Grube 
wurde mit dem Bohrmeissel durchgefiihrt. Der Stoss 
oder Schlag wurde mit dem Handfaustl durch Men- 
schenkraft hervorgerufen. Bei der Tiefbohrung wird 
der Schlag durch die Hebung und Senkung der Bohr- 
gestange hervorgerufen. Somit kann ich als Berg- 
mann der Vermutung Platz geben, dass die Tietboh- 
rung eine Tochter des Bergwesens ist. Es ware 
sehr interessant und sogar auch notwendig, 
dass der Verein der Tiefbohrtechniker eińien 
Preis aussetzt fiir eine Beschreibung der Ent- 
stehung der Tiefbohrung von deren Beginn 
bis zum |Jahre 1850. Ein zweiter Preis wdre aus- 
zuschreiben fiir die Beschreibung der -Tiefbohrung 
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tam rzeczywiście głębokiego wiertnictwa, lecz nie 
jako specyalnęgo działu nauki, ale jako wiadomości 
nie jako uzupełniające dla nauki górnictwa. 

"'=To tez ijja nie znam 'żadnej akademii czy ież 
szkoły wiertniczej, któraby gruntowniej o wiertnictwie 
traktowała, jak właściwie owe wyżej wspomniane 
podręczniki. Ponieważ zaś akademie wychowują in- 
żynierów, zaś szkoły górnicze personal nadzorczy, 
a jedni i drudzy składają egzamina państwowe 
z wiertnictwa i otrzymują dyplomy, byliby też oni 
wedle dzisiejszych norm kwalifikacyjnych jedynie po- 
wołanymi do, objęcia odpowiedzialnych, kierowni- 
czych stanowisk przy wykonywaniu głębokich wier- 
ceń. Dla należytego wykształcenia robotników zaję- 
tych przy głębokich wierceniach niema wogóle ża- 
dnej szkoły, zarówno kształcącej praktycznie lub też 
tylko teoretycznie. Jako znawca głębokich wierceń 
twierdzę dziś, na mocy mego 30-letniego doświad- 
czenia, iż głębokie wiertnictwo należy bezwarunkowo 
traktować dziś już jako osobny zawód. Im prędzej 
technicy wiertniczy zdecydują się wreszcie u rządów 
swoich państw uzyskać uznanie głębokiego wiertni- 
ctwa jako osąbnego, specyalnego zawodu, tem prę- 
dzej pozyskają należne im w społeczeństwie stano- 
wisko, zaś ze stony państwa gruntowne, zawodowe 
wykształcenie. 

V. Wykształcenie personalu zatrudnionego przy 
głębokich wierceniach. 

Przy omawianiu personalu zatrudnionego przy 
głębokich wierceniach, zarówno w górnictwie jak 
i hutnictwie musimy odróżnić 3 klasy: 

1. Robotnicy, | 
2. Personal nadzorczy, 
3. Inżynierowie wiertniczy. 
Każda gałąź przemysłu i każdy o wiele nawet 

mniejszy zawód ma już dziś swój własny specyalnie 
kształcony personal, — tylko głębokie wiertnictwo 
musi jeszcze ciągle pracować, że tak powiem per- 
sonalem wypożyczanym. Jest to przecież rzeczą go- 
dności własnej danego zawodu módz, stwierdzać, iż 
dotyczący osobnik zajęty przy głębokich wierceniach 
jest rzeczywiście robotnikiem, wiertączem czy też 
inżynierem-specyalistą przy głębokich wierceniach. 
By jednakże tego rodzaju twierdzenie można stawiać, 
należy domagać się stanowczo, aby przeprowadzono 
jak najprędzej specyalne kształcenie personalu wiert- 
niczego. Personal ten jest bowiem dzisiaj już wszech- 
stronnie zatrudnianym. Robotnicy nasi muszą przeto 
mieć ukończoną przynajmniej szkołę ludową, dalej, 
musi robotnik, zanim otrzyma Świadectwo jako ro- 
botnik zajęty przy głębokich wierceniach wykazać 
się co najmniej dwuletnią praktyką przy wiertnictwie, 
dalej musi mieć ukończony 18 rok życia, albowiem 
dobry robotnik musi być odpowiednio silnie zbudo- 
wany. Ponieważ personal nadzorczy ma za zadanie 
prowadzić nie tylko wiercenie samo, lecz także stać 
w. stosunku do różnych władz — musi mieć ukoń- 
czone conajmniej 4 klasy szkoły średniej a ponadto 
bądź szkołę górniczą bądź też szkołę przemysłową. 
Inżynier wiertniczy i kierownik odpowiedzialny po- 
winien mieć ukończoną szkołę średnią a ponadto 
albo politechnikę, albo akademię górniczą, aby mógł 
zupełnie prawomocnie nosić tytuł inżyniera. Aby zaś 
można było przeprowadzić wykształcenie personalu 
w. sposób niedrogi a szybki byłoby może rzeczą 
wskazaną, aby każde państwo celem wykształcenia 
wiertaczy i kierowników uzupełniło jedną z owych 
szkół przemysłowych lub górniczych w tym kierun- 

von 1850 bis inklusive dem Tage der heutigen (ie- 
neralversammlung. 

Wenn man die dltesten wie auch die neueren 
Bergbauurkunden vom XVII. Jahrhundert bis zum 
heutigen Tage durchsieht, findet man, dass samtliche 
Lehrbiicher fiir Bergwesen, zum Beispiel Delius, Serlo, 
Demanet, Kóhler folgende Abschnitte fiihren: 

Lagerstadttenlehre, Aufsuchen der Lagerstdtten, 
Schiirf- und Tiefbohrarbeiten. Haduer- oder Gewin- 
nungsarbeiten. Ausbau der Lagerstatten. Fórderung. 
Grubenausbau. Wasserhaltung. Wetterlehre. 

Aus dem obigen Inhaltsverzeichnisse eines Lehr- 
buches fiir Bergakademien und Bergbauschulen ist 
zu entnehmen, dass das Tiefbohrwesen hier wirklich 
unterrichtet wird, aber nicht als spezielles Fach, son- 
dern als ein ergdnzendes technisches Fach fiir Berg- 
wesen. Ich kenne keine andere Hochschule, welche 
heute die Tiefbohrung so ausfiihrlich behandeln 
wiirde, wie eben die Lehrbiicher der Bergakademien 
und Bergschulen. Die Akademien erziehen die Berg- 
ingenieure, die Bergschulen hingegen das bergmdn- 
nische Aufsichtspersonal. Da also nur der Berginge- 
nieur und der Bergaufseher auf dem Gebiete der 
Tiefbolirung Staatspriifungen ablegt und Diplome 
bekommt, so wdre er nach der heutigen Aulfassung 
des Qualifikationsgesetzes allein berulen, eine ver- 
antwortliche Leitung einer Tiefbohrung zu iiberneh- 
men. Fiir eine regelrechte Ausbildung der Tieibohr- 
arbeiter existiert iiberhaupt keine Bildungsschule, 
weder auf theoretischem noch auf praktischem Ge- 
biete. Ich stelle als Kenner der Tiefbohrung die Be- 
hauptung auf, dass auf Grund meiner 30-jdhrigen 
Erfahrungen das Tiefbohrwesen heute unbedingt als 
spezielles Fach in Betracht genommen werden muss. 
Je eher die gegenwadrtigen Bohrtechniker sich bei 
ihren Staaten fiir die Erklirung der Tiefbohrung zum 
Spezialfach entscheiden, desto eher werden sie ihren 
Endzweck, das ist ihre Lage in der menschlichen 
Gesellschaft, gebiihrend erreichen und ihre griindliche 
Ausbildung vom Staat bekómmen. 

V. Ausbildung des Tiefbaupersonals. 
Wir miissen bei dem Tieibaupersonale ebenso 

beim Bergwesen wie Hiittenwesen drei Klassen un- 
terscheiden: 

1. Arbeiterklasse. 
2. Aufsichtspersonal. 
3. Bohringenieure. A 
Jeder Industriezweig und jedes viel kleinere 

Fach hat schon heute sein besonders ausgebildetes 
Personal, nur die Tiefbohrung arbeitet sozusagen 
orósstenteils mit geborgtem Personale. Es gehórt 
schon zum Selbstbewusstsein eines Faches, mit einem 
gewissen Stolz dahindeuten zu kónnen, dass der Be- 
treffende, der bei der Tiefbohrung beschdftigt ist, ein 
wirklicher Tiefbohrarbeiter, ein wirklicher Tiefbohr- 
aufseher und ein wirklicher Tiefbohringenieur sein 
miisse. Um diese Behauptung aufstellen zu kónren, 
ist es eben heute schon sehr notwendig, dass eine 
spezielie Ausbildung des Tiefbohrpersonals unbedingt 
ehestens eingefiihrt werde. Das Tiefbohrpersonal ist 
heute sehr vielseitig in Anspruch genommen. Das 
Arbeiterpersonal miisste heute wenigstens eine Ele- 
mentarschule absolviert haben, ferner miisste der 
Arbeiter, bevor er ein Zeugnis als Tiefbohrarbeiter 
erhdlt, wenigstens zwei Jahre bei Tiefbohrarbęiten 
mitgewirkt haben, ferner miisste er das 18. |ahr 
iiberschritten haben, weil bei einem guten Tiefbohr- 
arbeiter die volle Muskelkraft erforderlich ist. Da dem 
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ku, aby wszelkie specyalne, głębokiego wiertnictwa 
dotyczące przedmioty były tam wykładane z czegoby 
potem słuchacze otrzymywali odpowiedni dyplom. 

Wykształcenie inżynierów wiertniczych jest o 
wiele łatwiejsze do przeprowadzenia jak wykształ- 
cenie robotników 1 -wiertaczy, albowiem inżynier, 
czy to górniczy, czy też budowy maszyn, przy po- 
mocy pewnych nie wielkich studyów uzupełniają- 
cych może łatwo uzyskać kwalifikacyę inżyniera 
wiertniczego, — albowiem temu stawia się prawie 
tesame wymagania co inżynierom każdego innego 
zawodu. 
| Inżynier-wiertnik musi bowiem tak samo słu- 

chać matematyki, geometryi, fizyki, mechaniki, nauki 
o wytrzymałości materyałów, geologii, taleontologii, 
budownictwa i t. d., jak każdy inny inżynier. Jedy- 
nie różnice zaznaczy się przy słuchaniu specyalnych 
przedmiotów dotyczących nauki o urządzeniach doty- 
czących głębokich wierceń i przyrządów wiertniczych. 
Nauki o tych rzeczach musiał słuchać kandydat na 
inżyniera wiertniczego i zdawać potem egzamin pra- 
ktyczny 1 teoretyczny z dotyczących przedmiotów. 

Z powyższego przedstawienia widać jednak, że 
odpowiednie fachowe wykształcenie swego persona- 
lu dla wierceń głębokich nie sprawi żadnemu pań- 
stwu poważniejszych trudności. 

VI. Mechaniczne wiercenia w kopalniach. 

Zupełnie odrębnym systemem wiercenia, który 
dziś już wymaga zupełnie specyalnych kursów nau- 
kowych jest wiertnictwo w kopalniach, które zwią- 
zane z robotami wybuchowemi dzisiaj już wyspe- 
cyalizowało się niepomiernie. W każdym razie to 
wiertnictwo w kopalniach stosowane pozostanie je- 
dnak zawsze tylko częścią uzupełniającą robót ko- 
palnianych i nie mogą być w żadnym wypadku łą- 
czone z wiertnictwem głębokiem. | 

VII. Rezultat głębokich wierceń. 
Wiertnictwo głębokie uzyskało we wszystkich 

państwach rezultaty bardzo doniosłe. Jeszcze przed 
50 laty nie przyszłoby nikomu przez myśl twierdze- 
nie,-iż można wiercić otwory świdrowe do głęboko- 
ści 500 metrów, a cóż dopiero mówić o otworach 
na 2000 metrów. To też z pewnego rodzaju dumą 
rnioże dziś wiertnictwo nasze twierdzić, że może już 
dziś sprostać wszelkim trudnościom. Jest też rzeczą 
podziwienia godną, z jaką pewnością technik dziś 
swoim aparatem wiertniczym posługuje się. Niestety 
—- rezultaty uzyskanych wierceń w przeważnej czę- 
ści są trzymane w ścisłej tajemnicy a zarówno przed- 
siębiorstwa państwowe jak i prywatne, tylko w naj- 
rzadszych wypadkach udzielają technikowi pozwole- 
nie na ogłoszenie uzyskanych rezultatów wierceń, 
jakkolwiek tego ródzaju publikacye mają wysoką war- 
tość naukową, a jeszcze większą — praktyczną. — 
Gdyby każde państwo było w możności o wszyst- 
kich granicach jego przeprowadzonych głębokich 
wierceniach opublikować zarówno profile jak uzys- 
kane próbki geologiczne, możnaby na tej podstawie 
bardzo łatwo rozwiązać nie jedno zagadnienie geo- 
logiczne i wyzyskać nie jeden ukryty skarb, — bez 
pońoszenia ponownych wielkich ofiar. Byłoby więc 
rzeczą wskazaną, aby powetować poniesione straty 
zebrać wszelkie dane dotyczące wierceń zebrać ra- 
zem, zaś na przyszłość wszystkie przeprowadzone 
w jednym kraju głębokie wiercenia opublikować w 
jednym roczniku. | 

Aufsichtspersonal nicht nur die Leitung der Bohrung 
obliegł, sondern es auch mit verschiedenen Behórden 
verkehren muss, miisste dieses wenigstens vier Klas- 
sen einer Mittelschule uhd ausserdem entweder eine 
Bergschule oder elne Gewerbeschule absolviert ha- 
ben. Der Bohringenieur und der verantwortliche Leiter 
einer Tiefbohrung sollte schon eine Mittelschule und 
ausserdem ein Polytechnikum oder eine Bergakade- 
mie absolviert haben, damit er mitvollem Rechte den 
Ingenieurtitel tragen kann. Damit die Ausbildung..des 
Personals auf biliige und rasche Weise dutchgefiihrt 
werden kónne, ware es vielleicht angezeigt, ; wenn 
jeder Staat zur Ausbildung der Tiefbohraufseher und 
Leiter eine seiner (iewerbe- oder Bergschułen. :so- 
weit ergdinzen wiirde, dass auch das ftiir. die Tief- 
bohrungen notwendige Fachgegenstdnde gelehrt wer- 
den kónnen, woriiber der betreffende' Schiiler..ein 
Diplom erhalte. | SBARORĆ 

Die Ausbildung der Tiefbohringenieure ist viel 
leichter móglich als die Ausbildung der Arbeiter und 
Aufseher, denn ein Ingenieur, ein Maschineningenieur 
oder ein Bergingenieur kónnte durch kleinere Ergadn- 
zungs-Studien die Qualifikation eines Bohringenieurs 
sehr leicht erreichen, da man an den Bolhringenieur 
iast die gleichen Anspriiche stellt wie an den Inge- 
nieur eines anderen Faches. | 

Der Ingenieur der Tiefbohrung miisste ebenso 
Mathematik, Geometrie,:Physik, Mechanik, Festigkeits- 
lehre, Gieologie, Paleontologie, Baukunde und so 
weiter hóren wie jeder andere Ingenieur. Die eigent- 
liche Abweichung wiirde sich nur bei der Lehre der 
Tiefbohreinrichtungen und ihrer Werkzeuge heraus- 
stellen. 

Diese obigen Absitze miisste der Tiefbohringe- 
nieur noch hóren und aus diesen Gegenstanden eine 
praktische und theoretische Priifung ablegen. 

Aus obigem Vorschlage ist ersichtlich, dass die 
Ausbildung des Tiefbohrpersonals keinem Staate be- 
sondere Schwierigkeiten bieten kann. 

VI. Das mechanische Bohren in der Grube. 
Ein ganz getrenntes Bohrverfahren, welches 

heute ebentalls eine sehr ausgedehnte Vorbildung 
ertordert, ist die mechanische Grubenbolirung, wel- 
che mit Sprengarbeiten verbunden, heute schon ein 
sehr ausgedehntes Fach ist. Jedoch wird diese Boh- 
rung immer nur ein ergdnzender Teil der Gruben- 
arbeiten bleiben und kann auf keinen Fall den Tief- 
bohrarbeiten zugeteilt werden. 

VII. Resultate der Tiefbohrung. 
Die Tiefbohrung hat in allen Staaten sehr aner- 

kennenswerte Resultate aufzuweisen. Noch vor 50 
Jahren traute sich niemand die Behauptung aufzu- 
stellen, dass man Bohrlócher bis zu 500 Meter Tiefe 
oder wie schón heute Bohrlócher iiber 2000 Meter 
Tiefe abstossen werde, Mit einem gewissen Stolz 
kann die Tiefbohrtechinik die Behauptung aufstellen, 
dass sie heute allen Schwierigkeiten gewachsen ist. 
Es ist staunenswert, mit welcher Sicherheit ein Bohr- 
techniker heute seinen Bohrapparat handhaben kann. 
Leider aber werden die Resultate der Tiefbohrtechnik 
grósstenteils geheim gehalten, sowohl Staats-. als 
auch Privatunternehmungen geben in den seltensten 
Fallen dem Bohrtechniker die Erlaubnis zur Veróffent- 
lichung der erbohrten Resultate der Erdrinde, trotz- 
dem diese einen hohen wissenschaftlichen und einen 
noch viel wichtigeren praktischen Wert haben. Wenn 
jeder Staat in der Lage ware, innerhalb seiner Gren- 
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Szereg tego rodzaju roczników byłby prawdzi- 

wym skarbem każdego państwa, albowiem ustawicz- 
ny postęp nauki potrafił zużytkować odpowiednio 
rezultaty głębokich wierceń przeszłości i terażniej- 
SZOŚCI. 

VIII. Związki Techników Wiertniczych. 
W każdem mniejszem, czy wiekszem państwie 

powinien być założony Związek Techników wiertni- 
czych. Te Związki byłyby powołane zajmować się 
specyalnie głębokiemi wierceniami swego kraju, 
zawód ten gruntownie badać, nowości wszelkie 
wprowadzać i dla dobra Ojczyzny swej i ogółu 
spożytkowywać. 

Wszystkie przedsiębiorstwa kraju danego zaj- 
mujące się przeprowadzaniem głębokich wierceń po- 
winny do takiego związku należeć, aby swój wpływ 
w kraju przez to podnosić i starać się o należytą 
ochronę swej ciężkiej pracy i zatrudnionego tutaj 
personalu. i 

Tylko łączność i wytrwała praca ro- 
bi silnym, daje odwagę i potęgę! W r. 1685 
rzuciłem pierwszą ideę do założenia węgierskiego 
krajowego Związku górników i hutników. Dziś po 25 
latach jest ten Związek silnem stowarzyszeniem, speł- 
nia rozliczne zadania i wywalczył sobie odpowiednie 
uznanie. 

Ta właściwie okoliczność, że XXV Walne Zgro- 
madzenie Inżynierów i Techników Wiertniczych obra- 
duje właśnie w Budapeszcie powinna stać się dla 
Węgrów bodźcem do założenia „Węgierskiego Związ- 
ku Techników Wiertniczych*. 

Krajowe Związki Wiertnicze miałyby na celu: 
1. Połączyć wszystkie przedsiębiorstwa i osoby 

w tym samym zawodzie pracujące do wspólnej pra- 
cy, aby ich specyalne interesa wobec ogółu zastę- 
pować i bronić. 

2. Związek powinien dotyczący kraj, w którym 
się jego działalność rozciąga dokładnie zbadać na- 
ukowo i udzielać odpowiednim czynnikom wskazó- 
wek, gdzie przy zastosowaniu głębokich wierceń 
można odkryć niezbadane dotychczas jeszcze skarby 
mineralne. Rezultaty tego rodzaju czynności, powinny 
być publikowane w pismach zawodowych, aby 
przedsiębiorstwa wiertnicze miały pole ciągłej dzia- 
łalności, zaś personal techniczny mógł znaleźć swój 
dobrze zapracowany kawałek chleba. 

3. Krajowy Związek Wiertniczy powinien po- 
nadto przedkładać rządowi odpowiednio opracowane 
projekta dotyczące wykształcenia personalu techni- 
cznego i starać się o przeprowadzenie ustaw ochron- 
nych w odniesieniu do naszego przemysłu. 

4. Związek powinien czynności techniki wier- 
tniczej swego kraju nadzorować, celem zapobieżenia 

-wyrządzania ewentualnych szkód z nadużyć płyną- 
cych, aby nie odstraszyć zarówno krajowego jak 
i zagranicznego kapitału. Związek powinien obejmo- 
wać gwarancye co do wykonywania robót wiertni- 
czych, aby przez nadmierne koszta nie odstraszać 
robotnika od pracy przy głębokich wiercehiach. 

5. Związek powinien mieć na celu wszelkie no- 
wości i inne zdobycze techniki wprowadzać do 
kraju, pozyskiwać i jednać kapitał dla większych 
przedsiębiorstw przy głębokich wierceniach dla dobra 
kraju i ogółu mieszkańców. | 

6..Do Związku tego powinny też wstępować 
zarówno wszystkie przedsiębiorstwa i osoby zajmu- 
jące się w danym kraju mechanicznemi wierceniami 

zen iiber alle vom Beginne bis zum heutigen Tage 
durchgefiihrten Tiefbohrungen, Profile und Bohrpro- 
ben aufzuweisen, so kónnte man so manche wichti- 
ge geologische Frage leicht lósen und manchen un- 
terirdischen Schatz leicht ausbeuten ohne abermals 
gróssere Opier zu bringen. Es wadre daher, um das 
Versaiumte nachzuholen, ratsam, alle Bohrdaten 
der Vergangenheit zu sammeln und in der 
Zukunft alle innerhalb eines Jahres in einem 
Lande durchgefiihrten Tiefbohrungen in einem 
Jahrbuch herauszugeben. 

Eine Reihe von solchen Jahrbiichern wadre ein 
wahrhafter Schatz eines jeden Staates, weil der stete 
Fortschritt der Wissenschaften jedenfalls auch die 
Tiefbohrresultate der Vergangenheit und (Giegenwart 
in der Zukunft wird gut ausniitzen kónnen. 

VIII. Vereine fiir Bohrtechniker. 

Jeder gróssere oder kleinere Staat sollte einen 
Verein fiir Tiefbohrtechniker griinden. Diese Vereine 
wiren berufen, sich speziell mit der Tiefbohrung des 
Landes zu beschaltigen, dieses Fach griindlich zu 
kultivieren, alle Neuerungen auf diesem (iebiete ein- 
zufiihren und zum Vorteile ihres Vaterlandes und zur 
Hebung des allgemeinen Wohlstandes des Landes 
zu verwerten. | 

Alle Unternehmungen eines Landes, welche sich 
mit der Durchfiihrung von Tiefbohrungen betassen, 
miissten in diesen Verein eintreten, um so ihren Ein- 
fluss im Lande zu heben, und den nótigen Schutz 
fiir ihre schwierigen Arbeiten und fiir das dabei 
beschadftigte Personal zu sichern. 

Nur Eintracht und zahe Ausdauer macht 
stark, gibt Mut und Macht. Ich habe im Jahre 
1885 die erste [dee zur Griindung des „Ungarischen 
Berg- und Hiittenmdnnischen Landesvereines* auige- 
worten. Heute, nach 25 Jahren, ist dieser Verein ein 
tiichtiger Verein, dient zahlreichen Zwecken und 
hatte sich zum Forum emporgeschwungen. 

Diese Gelegenheit nadmlich die XXV. Wander- 
versammlung der Bohringenieure in Budapest, soll 
fir Ungarn die Griindung des „Ungarischen Tief- 
bohrvereines* bedeuten. 

Der spezielle Zweck der Landesbohrvereine 
wadre: 

1. Alle Unternehmungen und Personen gleichen 
Berufes zur gemeinsamen Tatigkeit zu vereinigen, um 
deren Sonderinteressen der Oeffentlichkeit gegeniiber 
vertreten und schiitzen zu kónnen. 

2. Der Verein soll das betreffende Land, in 
welchem er tatig ist, genau studieren und Ratschlige 
dariiber erteilen, wo noch durch zweckmassige Tief- 
bohrungen Schadtze der Erdrinde erschiirit werden 
kónnten. Das Resultat dieser Tatigkeit sollte in Form 
von Vortrigen und Abhandlungen in Fachzeitschrii- 
ten der Oeffentlichkeit bekanntgegeben werden, da- 
mit den Tiefbohrunternehmungen immerwahrende 
Beschaftigung geboten werde und dem Bohrpersonale 
das wohlverdiente tagliche Brot zur Verfiigung stehe. 

3. Der Landes-Tiefbohrverein soll ausserdem 
diverse Vorschldge fiir die Regierungen zur Ausbildung 
des Tiefbohrpersonales ausarbeiten und zur Durch- 
fiihrung einreichen, ebenso zum Schutze der Tiefbohr- 
titigkeit behórdliche Schutzmassregeln treffen lassen. 

4. Der Verein soll ferner die Tatigkeit der Tief- 
bohrtechnik eines Landes iiberwachen, damit durch 
eventuellen Unfug weder das inlindische, noch das 
ausldndische Kapital der Tiefbohrung entzogen werde. 
Der Verein soll eine Garantie der Tiefbohrtatigkeit 
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w kopalniach jak również posiadacze kamienio- 
łomów. 

Na zakończenie chciałbym przytoczyć i inne 
JESZCZE — może niezupełnie istotne powody skłania- 
jące nas do zakładania Związków dla celów wier- 
tniczych. 

„ Wiemy o tem dobrze, że człowiek nietylko 
posiada idealne przymioty, lecz także kieruje się 
pewnymi egoistycznymi względami, które mają na 
celu dobro jego jako jednostki. Jeżeli bada się do- 
kładnie istoty żyjące, to spostrzeżemy, iż te ostatnie 
własności — egoistyczne -- są u ludzi bardzo dobrze 
wykształcone i że dlatego muszą też ludzie starać 
się je zaspokoić. Dlatego łączą się wszyscy ludzie 
tego samego zawodu, aby stawać łącznie w obronie 
swoich własnych interesów. 

Nasuwa się przeto pytanie, dlaczego właśnie 
technicy wiertniczy jednego kraju mają być u siebie 
pooddzielani i niczem nie połączeni, mają pojedyńczo, 
W rozsypce pracować dla dobra ludzkości? 

ecz weźmy się energicznie do pracy, 
postarajmy się założyć w każdym kraju „Zwią- 
zek wiertniczy a korzystne rezultaty tego ro- 
dzaju usiłowań nie każą na siebie zbyt długo 
czekać! Nie zapominajmy, iż każdy jest spra- 
wcą swego własnego losu! 

IX. Literatura wiertnictwa głębokiego. 

W dziedzinie techniki wiertniczej już wielu po- 
wołanych i niepowołanych techników wypowiadało 
swoje zdanie w sposób najróżnorodniejszy. Wieleż 
to ukazało się petycyi n. p., które spoczęły spokoj- 
nie w tajnych archiwach prywatnych i publicznych ? 

tylko niewielka ich część przedostała się do pu- 
blicznej wiadomości. 

Ukazała się masa artykułów w czasopismach 
lachowych, których zebranie razem w jedno wielkie 
dzieło ani w ciągu ludzkiego żywota by nie dokonał. 
Wydano wreszcie broszury okolicznościowe z okazyi 
n. p. wystaw i zgromadzeń, które się jednak nie 
ukązały jeszcze systematycznie uporządkowane i opra- 
cowane. 

Często wydawano cenniki z bardzo ładnymi 
rysunkami, które to cenniki dla tych właśnie rysun- 

ów mają stałą wartość. Wydawano też krótkie pod- 
ręczniki dla nauki technicznego personalu, które 
jednak mają wartość bardzo przejściową. 

Wydawano dzienniki wierceń, służące wyłącznie 
celom miejscowym. Górnicze podręczniki naukowe 
opisują systemy wierceń, które celom naukowym 
bardzo dobrze wychodziły na korzyść. 

Lecz teraz muszę zarówno ja jak i wielu innych 
łachowców stwierdzić, że te wszystkie rzeczy nie 
stanowią jeszcze literatury we właściwem tego słowa 
znaczeniu, któraby odpowiadała w zupełności olbrzy- 
mim wprost postępom techniki w jej dzisiejszym 
Iozwoju. Wszystko to są początki tylko i ślady za- 
wiąząć się mającej dopiero literatury fachowej. 
Należy jednakże tym wszystkim naszym. kolegom, 
Jacy byli na polu techniki czynnymi, którzy z cięż- 
kiemi trudnościami walczyć musieli, nie cofając się 
nawet przed materyalnemi ofiarami, wyrazić nasze 
szczere podziękowanie za ich pracę. 

„ Dzisiaj nie braknie już znakomitych tech- 
ników wiertniczych, posiadających na dzie- 
Siątki lat liczące cenne doświadczenia! Cito 
właśnie mężowie są powołani, aby wzbogacić 
naszą literaturę swojemi wartościowemilitera- 
gkiemi pracami! 

eines Landes iibernehmen, damit der Arbeiter durch 
iibertriebene Kosten von der Tiefbohrarbeit nicht ab- 
geschreckt werde. 

5. Der Verein soll ferner den Zweck haben, die 
Neuerungen und sonstigen Errungenschaften auf dem 
Gebiete der Tiefbohrung im Lande einfiihren. Das 
Kapital fiir gróssere Tiefbohrtarbeiten zu gewinnen, 
zum Wohle des Landes und seiner iibrigen Bewohner. 

6. In diesen Verein kónnten auch alle Unter- 
nehmungen und Personen eintreten, welche sich im 
betreffenden Lande mit mechanischen Bohrungen in 
den Gruben befassen, ferner alle Steingrubenbesitzer 
eines Landes. 

Zum schlusse will ich noch _ einige vielleicht 
weniger wesentliche Griinde anfiihren, welche uns 
zwingen, Vereine fiir Tiefbohrzwecke zu griinden. 

Wir wissen es alle ganz gut, dass der Mensch 
nicht nur ideale Eingeschaften besitzt, sondern auch 
egoistische Anlagen hat, welche das Wohl seines 
eigenen „Ich* heben sollen. Wenn man die lebenden 
Wesen der Natur genau studiert, so sind die letzteren 
Eigenschaften, das sind die egoistischen, beim Men- 
schen jedentalls besser ausgebildet, und die Menschen 
miissen bestrebt sein, denselben Geniige zu leisten. 
Heute vereinigen sich alle Menschen gleichien Berufes, 
um ihlren Eigeninteressen besser zu- dienen und den- 
selben besser nachkommen zu kónnen. 

Es drdngt sich nun die einfache Frage auf, 
warum sollen eben die Tiefbohrtechniker eines Lan- 
des dazu verurteilt sein, voneinander getrennt, ver- 
schlossen und zuriickgezogen, ihre Tatigkeit der 
Menschheit darzubieten? 

Greifen wir mutig zu, fassen wir den 
festen Entschluss, in einem jeden Lande 
SUEM „4 ter bohrverein "zu zriindeim ind 
die giinstigen Resultate dieśer Strómung 
werden nicht ausbleiben, es werden die 
Erfolge sichtlich zu nehmen. Ein jeder 
Menmsch.ist seines Gliickes Schmied. 

IX. Literatur der Tieibohrung. 
Auf dem Gebiete der Tiefbohrung haben schon 

viele dazu berutene und unberufene. Techniker ihre 
Meinung in verschiedenen Formen gedussert. Es sind 
zahlreiche Memoranden erschienen, die grósstenteils 
als geheime Akten in verschiedenen Archiven der 
Staaten und Private deponiert sind. 

Ein geringer Teil davon ist der Oeffentlichkeit 
hie und da zugekommen. 

Es sind Gelegenheitsartikel in den verschiedenen 
Fachbladttern erschienen, deren Sammlung in ein Werk 
jedoch ein Menschenalter beanspruchen kónnte. Es 
sind ferner Broschiiren erschienen, bei Gelegenheit 
diverser Ausstellungen und Versammlungen, welche 
aber korrekt verfasst und systematisch gesammelt 
niemals erschienen sind. 

Oft sind Preislisten mit treffenden Abbildungen 
herausgeben worden, weiche wegen der Abbildungen 
spdter einen gewissen Wert reprasentieren kónnen. 
Es siiłdd manche kleinere kurzgefasste Leitfiden zum 
Unterricht fiir das Personal der Tiefbohrungen heraus- 
gegeben worden, welche auch nur einen momentanen 
Wert haben. 

Es werden Bohrjournale herausgegeben, welche 
oft nur einem órtlichen Zwecke dienen. Bergmidnni- 
sche Lehrbiicher beschreiben die Systeme der Tief- 
bohrungen, welche dem Unterrichtszwecke genug 
gute Dienste leisteten, | 
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Tym wszystkim kolegom naszym dajmy 
sposobność do uwiecznienia swoich niezmier- 
nie cennych doświadczeń w drukowanem 
słowie! | 

Jeżeli teraz tego zaniedbamy i tym pionierom 
techniki wiertniczej nie damy sposobności do opu- 
blikowania ich tak cennych spostrzeżeń — łatwo się 
zdarzyć może, iż późniejsze pokolenia wiertników ze 
słuszną do nas zwracać się będą pretensyą o za- 
niedbanie opublikowania tak ważnych dla całego 
świata wiertniczego spostrzeżeń. Pokażmy przeto, iż 
chcemy już dziś na szacunek potomnych zasłużyć! 

Najważniejszą byłoby jednak rzeczą opracowa- 
nie odpowiednich na międzynarodowej podstawie 
opartych przepisów służbowych dla a) robotników, 
b) wiertaczy, c) inżynierów i techników wiertniczych 
i takowe przedstawić do dyspozycyi odpowiednich 
władz. Cały bowiem techniczny personal wiertniczy 
powinien swoją działalność mieć przed władzami 
i szerokim ogółem opartą na ścisłych, odpowiednio 
zredagowanych przepisach. 

Dziś bowiem cały personal nie jest, ściśle bio- 
rąc, przed nikiem odpowiedzialny, a każdy człowiek, 
każda władza może sobie robić, co mu się ostate- 
cznie podoba, może oceniać wartość pracy zupełnie 
wedle swej woli. 

Bardzo ważnem byłoby też dla uzupełnienia 
braków naszej literatury fachowej wydanie odpowie- 
dnio zredagowanych podręczników dla a) robotni- 
ków, b) wiertaczy, c) inżynierów i techników wier- 
tniczych. 

Dwa pierwsze podręczniki muszą być bardzo 
popularnie zredagowane, a przedewszystkiem do 
potrzeb praktyki dostosowane. Podręcznik dla inży- 
nierów i techników wiertniczych powinien stać na 
wyżynie współczesnej wiedzy wiertniczej, ponadto 
powinien zawierać całą praktykę wiertniczą. 

W końcu należałoby nadmienić, że tego rodzaju 
wydawnictwo powinno ponadto zawierać jeszcze 
liczne wskazówki administracyjne, wypracowanie 
kosztorysów, kontraktów, kierownictwo przedsię- 
biorstw wiertniczych itp. 

X. Uwagi końcowe. | 
Powyższe moje wywody z powodu braku 

czasu są może cokolwiek pobieżne, a propozycye 
moje może nie we wszystkiem i natychmiastowo 
zdatne do przeprowadzenia, względnie tylko przy 
pomocy bardzo wielkich ofiar pieniężnych. Mam 
jednak nadzieję, iż przytoczyłem tu propozycye, 
które z czasem muszą być koniecznie przeprowa- 
dzone dla dobra całego naszego wiertnictwa. 

Dzisiejsze walne zgromadzenie nie będzie pra- 
wdopodobnie w możności zająć się szczegółowo 
opracowaniem wszystkich moich propozycyi, ponie- 
waż muszą być one bardziej jeszcze sprecyzowane. 
Proszę jednakże te moje wywody poddać bardziej 
szczegółowemu rozpatrzeniu ze strony techników 
wiertniczych, a mam pełną nadzieję, że może w naj- 
bliższych latach wiele z powyższych propozycyi 
będzie można powołać do życia. 

* Ę 4 

Po odczycie p. Andreicsa Glogona, który 
zawiera rzeczywiście bardzo wiele cennych uwag 
i wskazówek na przyszłość, zabierali głos liczni 
przedstawiciele władz miejscowych, którzy jako go- 
ście honorowi Zjazd nasz zaszczycili swoją obe- 
Cnością. | 

Nun muss ich und mit mir noch viele andere 
Fachleute die Behauptung aufstellen, dass alle diese 
Ausgaben noch keine exakte Literatur darstellen, 
welche dem riesigen Fortschritte der heutigen Tief- 
bohrtechnik auch ebenbiirtig wadre. Es sind dies nur 
Anfainge und Spuren der sonst noch zu griindenden 
bohrtechnischen Literatur. Wir miissen aber jedenfalls 
allen jenen Fachleuten, die bisher auf dem ebiete 
det Bohrtechnik tatig waren, die mit Schwierigkeiten 
zu kimpłen katten, die fiir die Tiefbohrliteratur auch 
materielle Opfer nicht scheuten, unseren ungeteilten 
und besten Dank aussprechen. 

Rete gibt es ganz hervorragende: Bohi- 
tecćhnikęr, "welchęe gewtiss Uber sehr scha- 
tzenswerie: Erlahrtungen werrioen, > welcdie 
jahrzehńte hindurch "hre reiehen Erfahe 
ruhgen gesammelt haben. Diese Fachman- 
ner. sina $eruten" die -kachlrteralne "mil 
ewie. wertvollen literarischen, Daten. zu 
bercrcnoTri 

Bitten wir diese Herren, bieten wir ihnen Ge- 
legenheit dazu, dass sie ihr schadtzenswertes Wissen 
in Wort und Schrift verewigen. 

Wenn wir dies versiumen und diese tiichtigen 
Vorkaimpfer der Tiefbohrtechnik nicht unterstiitzen 
werden, damit sie ihr wertvolles Wissen niederschrei- 
ben kónnen, so kann uns mit Recht die Nachwelt 
als leichtsinnige Wesen der Gegenwart hinstellen. 
Zeigen wir der Nachwelt, dass wir ihre Hochschad- 
tzung verdienen werden. 

Dringend notwendig ware es vor allem, dass 
wir eine im fachmannischen Sinne genommen kor- 
rekte internationale Dienstesvorschrift 

a) fiir Tiefbohrarbeiter, 
b) fiir Tiefbohraufseher, 
c) fiir Tiefbohrtechniker, Ingenieure 

je eher ausarbeiten, und sie dem Bohrpersonal und 
den massgebenden Behórden zur Verfiigung stellen. 
Das Tiefbohrpersonel soll seine korrekte Tatigkeit 
vot den Behórden und dem Publikum decken kón- 
nen. Heute ist das Tiefbohrpersonal sozusagen vo- 
gelfrei, ein jeder Mensch, eine jede Behórde kann 
seine Tatigkeit und den Wert seiner Arbeit nach 
Belieben schdtzen. ! 

Sehr dringend waren jedoch auf dem (Ciebiete 
Tiefbohrliteratur insbesonders die Lehrbiicher 

a) fiir Tiefbohrarbeiter, 
b) fiir Tiefbohraufseher, 
c) fiir Tiefbohringenieure. | 
Die ersten zwei Lehrbiicher miissten populir 

verfasst sein und miissten ganz besonders der Pra- 
xis grosse Dienste erweisen kónnen. 

Das Lehrbuch fiir Bohringenieure miisste mo- 
dern und jedenfalls wissenschaftlich verfasst sein 
und ausserdem auch die ganze Tiefbohrpraxis ent- 
halten. 

Zum Schlusse wadre noch zu erwdahnen, dass 
auch administrative Ratschlige, wie die Ausarbeitung 
von Kostenvoranschldgen, von Bohrvertrdgen, die 
Leitung einer Bohrunternehmung darin beriihrt wer- 
den kónnen. 

X. Schlussiolgerungen. 
Meine obige Abhandlung ist wegen Mangel an 

Zeit vielleicht nicht genug ausfiihrlich. Meine hier 
niedergelegten Vorschlige sind vielleicht nicht sofort 
durchfiihrbar oder nur mit grósseren Geldopfern er- 
tetchbar Ich Kl: der Memo Wass-1CH 
Wahrheiten angefiihrt habe, welche mit der 
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Z porządku dziennego przystąpiono następnie 

do wysłuchania dwóch zapowiedzianych odczytów 
a to odczyt p. prof. dra Ludwika Locziego 
o „Złożach nadających się na Węgrzech do 
eksploatacyi* oraz prof. dra Schafarzika o „Wę- 
gierskich studniach artezyjskich*. | 

Następnie przewodniczący powitał p. Alberta 
Faucka, który w odpowiedzi wygłosił dłuższą 
mowę. Że względu na polemikę, jaka się o systemie 
płuczki faukowskiej na szpaltach „Ropy* toczyła, 
oraz ze względu, że p. Fauck w pierwszej części 
swego przemówienia przedstawił zgromadzeniu wiele 
conajmniej oryginalnych poglądów, przytaczamy 
przemówienie jego dosłownie wedle „Organ des 
Bohrtechnikers'. 

P. Albert Fauck przemówił w następujący 
sposób: | 

Panowie! Dziękując za gorące powitanie, jąkie 
mnie przed chwilą z waszej strony spotkało, pozwolę 
sobie zwrócić Waszą uwagę na pewną technice 
szkodę przynoszącą okoliczność. Wolnej, badawczej 
pracy techniki wiertniczej postawiono w drodze 
zupełnie niespodziewaną przeszkodę, albowiem gali- 
cyjskie władze górnicze czynią użycie płuczki zale- 
żnem od zezwolenia tychże władz, jakkolwiek skut- 
kiem zezwolenia rezolucyi kongresu w Norymberdze, 
otrzymałem jako wybrany zastępca Austro-Węgier 
zawiadomienie pod datą 21. maja 1907 L. 1739, że 
galicyjskie władze górnicze, nie miały nigdy zamiaru 
ograniczać użycia płuczki zarówno dla pokładów 
roponośnych, jak również zakazywać jej użycia 
w nieodkrytych jeszcze terenach. 

Tymczasem zaszedł fakt, który niezbicie dowo- 
dzi, że bogate pokłady ropne w Tustanowicach, 
tylko z powodu użycia kanadyjskiego systemu 
wiertniczego zostały zawodnione, albowiem osta- 
tnie w Tustanowicach wiercenie za pomocą płuczki 
wykonane zostało na kopalni Jadwiga przed kilku 
laty z dobrym zupełnie rezultatem, szyb ten bowiem 
w głębokości 940 m. otrzymał produkcyę 20 cystern 
dziennie! 

Te fakta dowodzą niezbicie, że niesłychane 
zawodnienie Tustanowic spowodowało stosowanie 
kanadyjskiego systemu wiertniczego! Jakżeż to 
więc jest możliwem, aby władze górnicze ze- 
zwalały dalej na nieograniczone niczem 
w dalszym ciągu stosowanie systemu, który 
Spowodowałzawodnienie kopalń, podczas, gdy 
rownocześnie nic temu niewinną płuczkę stawia 
SIĘ pod kuratelę — a co więcej użycia jej zaka- 
zuje?! Tego rodzaju postępowanie jest zgoła nie- 
Sprawiedliwem, albowiem tylko płuczka zapobiega 
zupełnie zawodnieniu kopalń, które zwykle nastę- 
puje przez nieodpowiednie i niedbałe zamknięcie 
wody! 

Te fakta nietylko stwierdzono teoretycznie 
w czasie obrad kongresu w Norymberdze, lecz 
Stwierdzone w ostatnich czasach zawodnienie kana- 
dyjskich szybów w Tustanowicach dowodzi ich zu- 
pełnej słuszności praktycznej. Przeprowadziliśmy 
w Borysławiu i Tustanowicach 10 wierceń płuczką, 
ło € ztych wierceń nie pociągnęło za sobą 
A Skutków. Z powodu stosowania systemu 
kil iSkiego sprowadzano w ostatnich latach już 
ikakrotne zawodnienie kopalń, skutkiem czego naj- 

bogatsze galicyjskie źródła poniosły niepowetowane 
szkody a częściowo całkiem zostały zrujnowane. 
Możnaby mniemać, że te przyczyny należałoby może 
bliżej nieco zbadać, rezultatem jednakże był zakaz 

Zeit zum Wohle der Tiefbohrangelegenheit 
durchgefiihrt werden kónnen. 

Die jetzige Internationale Wanderversammlung 
der Tiefbohringenieure und Bohrtechniker kann sich 
mit meinen obigen Vorschldgen vielleicht jetzt nicht 
bełassen, weil dieselben noch detailliert ausgearbei- 
tet werden miissen. Ich bitte jedoch, dass meine Ab- 
handlung einer wohlwollenden Kritik von Seite der 
Tieibohrtechniker unterzogen und meine Vorschlage 
vielleicht in kommenden Jahren zur giitigen Verhand- 
lung und Beschlussiassung vorgelegt werden. 

k * k 

Nach dem Vortrage des Herrn Ministerialrat 
Andreics Glogon, welcher wirklich wertvolle Bemer- 
kungen und Andeutungen fiir die Zukunit enthailt, 
iolgten Reden der Vertreter der Ortsbehórden, die 
als Ehrengdste unserer Versammlung beiwohnten. In 
der weiteren 'Fortsetzung der Tagesordnung wurden 
noch zwei Vortrige vorgelesen u. z. „Uber die in 
Ungarn noch zu erschiirfenden Lagerstatten* von 
Prof. Dr. Ludwig Loczi und „Uber artesische 
Brunnen in Ungarn* von Dr. Schafaczik. 

Ferner begriisste der Herr Vorsitzende Herrn 
Ingenieur Albert Fauck, welcher als Antwort eine 
lingere Rede hielt. 

Beziiglich der Polemik iiber die Fauck'sche 
Spiilbohrung in der Fachschrift „Ropa* wie auch 
deswegen, dass Herr Ing. Fauck im ersten Teile 
seiner Rede viele zumindest originelle Ansichten her- 
vorbrachte, wiederholen wir seine Rede nach dem 
„Organ des Vereins der Bohrtechniker* : 

Adalbert Fauck: „Meine Herren! Indem ich 
Ihnen meinen verbindlichsten Dank fiir die Ehrung 
ausspreche, die Sie mir soeben zu teil werden lies- 
sen, erlaube ich mir, Sie auf eine die Technik schad- 
digende Angelegenheit aufmerksam zu machen: 

Der freien erforschenden Arbeit der Tiefbohr- 
technik wurde ein ganz unerwartetes Hindernis be- 
reitet, indem die Galizische Bergbehórde die Anwen- 
dung der Spiilbohrung von der Genehmigung dieser 
Bergbehórde abhdngig macht, trotzdem infolge der 
Resolution des Niirnberger Kongresses die Kra- 
kauer Berghauptmannschaft mir als gewahlten Ver- 
treter fiir Oesterreich-Ungarn am 21. Mai 1907, Zahl 
1739, kundgab, dass die Galizischen Bergbehórden 
niemals die Absicht hatten, eine Beschrankung der 
Spiilbohrung sowohl in den ó6lfiihrenden Schichten, 
als auch in nicht erforschten Gebieteń zu verbieten. 

Inzwischen ist nun ein Ereignis eingetreten, 
welches ganz unzweifelhaft beweist, dass die rei- 
chen Oelbrunnen in Tustanowice nur durch den 
kanadischen Bohrbetrieb verwassert wurden, denn 
die zuletzt in Tustanowice ausgefiihrte Spiilbohrung 
Jadwiga ist schon seit mehreren Jahren beendet und 
hatte einen guten Erfolg, indem dieselbe bei 940 Me- 
ter Tiefe eine Oelproduktion bis zu 20 Zisternen 
taiglich erreichte. 

Diese Tatsachen erweisen, dass die fatalen 
Wasser-Einbriiche in Tustanowice durch kanadi- 
sche Bohrungen hervorgeruten wurden. Wie kommt 
es nun, dass die Bergbehórde, die an der Verwas- 
serung schuldige kanadische Bohrmethode un- 
eingeszhrankt -werterbohren;>Fasst, da 
hingegen die an der Verwaisserung ganz un- 
schuldige Spiilbohrung unter Kuratel stellt — 
und sogar verbietet?! Dasist ein ganz uugerechter 
Vorgang, denn nur die Spiilbohrung bietet eine si- 
chere Gewdhr gegen Wasser-Einbriiche, welche durch 
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użycia płuczki! Przeciwko temu zakazowi można 
wystąpić jedynie przez uchwalenie nowej rezolucyi, 
w której będzie jasno wykazane, jakie szkody 
w Galicyi przez użycie systemu kanadyjskiego 
sprowadzono! Z tego powodu pozwolę sobie taką 
rezolucyę przedłożyć zgromadzeniu, a ponadto wy- 
powiem kilka uwag, które dla spraw naftowych 
węgierskich są rzeczą bardzo wielkiej wagi. 

W artykule moim w „Jednodniówce* zamiesz- 
czonym wykazałem, iż i w najcięższych warunkach 
można liczyć na zupełne powodzenie, jeżeli się za- 
stosuje odpowiednie środki. Droga do naturalnych 
podziemnych bogactw jest często bardzo ciężką do 
odszukania i często bardzo dopiero dzięki zastoso- 
waniu nowych wynalazków staje się ona w zupeł- 
ności dostępną. Lecz cóż nam pomogą w Galicyi 
i najdoskonalsze zdobycze techniczne, jeżeli skutkiem 
stosowania nieodpowiednich ustaw wysoce cenny 
produkt natury staje się całkowicie bezwartościo- 
wym, a tem samem staje się bezwartościową pod- 
stawa zyskownej pracy? 

Ten błąd da się jednakże zupełnie usunąć 
przez zmianę całkiem niesprawiedliwych ustaw po- 
datkowych, tak, iż ropa zarówno w Austryi jak i na 
Węgrzech uzyska swoją pełną wartość. W każdym 
razie jest to rzeczą o wiele lżejszą do uzyskania jak 
rozwiązywanie zagądnień technicznych. 

Pozwolę sobie przeto postawić tu pytanie: Co 
właściwie zrobili owi arcymądrzy panowie, którym 
się wydaje, iż opanowali zupełnie tzw. umiejętności 
państwowe? W rzeczywistości w czasie panowania 
tak zwanego „żelaznego pierścienia" tym pierście- 
niem zdusili galicyjski przemysł naftowy. Ten to 
pierścień stworzył przedewszystkiem w roku 1882 
jednostronny podatek od światła, zaś w roku 1886 
wprowadził zupełnie niemożliwe cło od surowego 
oleju, ziemnego skutkiem czego zduszono cenę tego 
oleju na I koronę, mimo, że nie było wówczas 
wcale jeszcze nuadprodukcyi! Ta nieszczęsna ustawa 
cłowa musiała być wreszcie po 10-letniem trwaniu 
w roku 1896 zmienioną. Tymczasem jednostronny 
podatek od nafty pozostał w dalszym ciągu utrzy- 
many, skutkiem czego biedna ludność austryacka od 
początku wprowadzenia tego podatku zapłaciła około 
500 milionów koron z tytułu opłat za światło. Wy- 
bitnymi przeciwnikami zaprowadzenia tego podatku 
byli: poseł dr. Steinwender i prof. Siiss, a także 
bardzo wielu posłów niemieckich było przeciwni- 
kami tego niesprawiedliwego podatku. W nowszych 
czasach do tego zapatrywania przyłączył się także 
poseł dr. Diamand i inni galicyjscy posłowie! 

Obecnie i państwo węgierskie będzie się mu- 
siało zająć tą sprawą, albowiem wielkie źródła ga- 
zowe na Węgrzech wskazują niewątpliwie na ogro- 
mne pokłady ropne. Udowodniłem te okoliczności 
w odczycie wygłoszonym dnia 28. kwietnia 1910 r. 
i cieszę się niezmiernie, iż wydane niedawno spra- 
wozdanie o przeprowadzonych w Siedmiogrodzie 
wierceniach za gazem stwierdzają, że poglądy moje 
dzielą także geologowie węgierscy. 

Zapatrywania moje opierają się na tej podsta- 
wie, iż tylko bardzo rozległe złoża ropne mogą do- 
starczać tak wielkich ilości gazu, jak to ma właśnie 
miejsce w Nagy Sarmas, albowiem otwory świdrowe 
w Baumgartem i Starem Bielsku dostarczyły dowodu, 
iż wielkie ilości gazu mogą wprawdzie być pocho- 
dzenia węglowego, lecz tego rodzaju otwory świ- 
drowe po kilku już miesiącach albo nawet jeszcze 
wcześniej stają się nieproduktywne, albowiem ma 

mangelhafte Absperrung wassęrfiihrender Schichten 
eintreten. 

Diese Tatsache ist nicht nur auf dem Niirnber- 
ger Kongresse theoretisch erwiesen worden, sondern 
gegenwartig durch die Wassereinbriiche in den ka- 
nadischen Bohrungen von Tustanowice auch praktisch 
bestatigt. Wir haben in Borysław und Tustanowice 
10 Spiilbohrungen abgeteuft und keine diese Bohrun- 
gen hat einen Misserfolg gebracht. Durch die kana- 
dische Bohrung sind seit einigen Jahren ólters 
Wassereinbriiche erfolgt, durch die reichsten 
Brunnen Galiziens schwer geschadigt und teilwei- 
se ganz ruiniert sind. Man sollte meinen, dass die- 
se Ursachen etwas nadher hatten untersucht werden 
miissen; das Resultat war aber das Verbot der 
Wasserspiilbohrungen. Diesem Verbote kann nur 
durch eine neue Resolution entgegengetreten werden, 
in der daraut hingewiesen wird, welche Schadigun- 
gen in Galizien durch die Trockenbohrung her- 
vorgeruien sind. Ich móchte eine solche Resolution 
der Versammlung deshalb vorlegen und noch einige 
Worte, welche beziiglich der Petroleumangelegenheit 
fir Ungarn von grosser Wichtigkeit sind, vortragen. 

* k * 

In meinem Beitrage zur Festschrift habe ich 
nachgewiesen, dass man in der Tiefbohrtechnik auch 
unter den schwierigsten Verhadltnissen bei richtiger 
Wahl der Mittel einen Erfolg erreichen kann. Der 
Weg in die Tiefe zu den unterirdischen Naturscha- 
tzen ist oft sehr schwer zu finden und muss in man- 
chen Fallen erst durch neue Erfindungen zugdnglich 
gemacht werden. Aber was niitzen uns in Galizien 
technische Errungenschaften, wenn durch ganz unge- 
eignete Gesetze ein wertvolles Naturprodukt total 
entwertet und so die Grundlage einer gewinnbrin- 
genden Arbeit zerstórt wird. 

Dieser Fehler ist aber zweifellos durch eine ent- 
sprechende Abanderung der gegenwartigen ganz un- 
gerechten Verbrauchssteuergesetze zu beheben, so 
dass dem Erdóle sowohl in Oesterreich als auch in 
Ungarn wieder ein normaler Wert gegeben wiirde. 
Jedenfalls ist dies viel einiacher und leichter zu er- 
reichen als technische Probleme zu lósen. 

Ich 'erlaube mir deshalb hier die Frage zu 
stellen: Was haben die hochweisen Herren, die das 
Kapitel der sogenannten Staatswissenschalten zu 
beherrschen glauben, eigentlich geleistet? Tatsachlich 
haben sie zur Zeit des „Eisernen Ringes* die gali-- 
zische Rohólindustrie mit diesem Ringe erdrosselt. 
Dieser Ring hat zuerst 1882 die einseitige Petroleum- 
lichtsteuer geschaffen und dann 1886 noch ein ganz 
unhaltbares Zollgesetz auf rohes Mineralól, durch 
welches der Preis dieses Rohóles auf 1 Krone her- 
abgedriickt wurde, trotzdem damais noch keine 
Ueberproduktion vorhanden war. Dieses unhaltbare 
Zollgesetz musste dann nach zehnjdhrigem Bestande 
1896 abgedndert werden. Die einseitige Lichtsteuer 
auf Petroleum blieb aber bestehen, sodass die drme- 
te Bevólkerung des Reiches eine Lichtsteuer von 
beiliufig 500,000.000 Kronen seit dem Bestande die- 
ser Steuer entrichtet hat. Hervorragende Gegner die- 
ser Steuer waren Dr. Steinwender und Professor 
Siiss, auch die meisten deutschen Abgeordneten wa- 
ten Gegner dieser ungerechten Besteuerung. In neu- 
erer Zeit haben sich auch Dr. Diamand und andere 
galizische Abgeordnete angeschlossen. 

Gegenwartig wird sich aber auch der ungarische 
Staat mit dieser Angelegenheit bełassen miissen, 

| „zg 
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się ty tylko do czynienia z gazem pochodzenia wę- 
glowego zbierającym się od stuleci. 

jeżeli porównamy zastosowanie węgla i ropy 
z gospodarczego punktu widzenia, to otrzymamy 
dla ropy wartości o wiele wyższe. Przy desty- 
lacyi ropy otrzymujemy przecież w ubocznych mniej 
wartościowych odpadkach produkt opałowy o wiele 
wyższej wartości opałowej, aniżeli węgiel. Ze śre- 
dnich produktów destylacyjnych otrzymujemy zna- 
komitą nałtę, zaś w pierwszych, najlżejszych produ- 
ktach destylacyi otrzymujemy cenną benzynę, jako 
potężne źródło siły, bez którego nie możnaby pomyśleć 
o ruchu automobilowym i o zdobyciu powietrza. 

Początki tych potężnych źródeł energii leżą 
w oleju skalnym. Ten cenny produkt natury, który 
nam często jeszcze zanim go dosiągniemy dostarcza 
niezmiernych ilości gazów opałowych i do oświetla- 
nia służących, wezmą zapewne lepiej węgierscy 
pracodawcy w opiekę, aniżeli to, w swoim czasie 
potrafili zrobić posłowie galicyjscy i postarają się te 
niezmierne skarby dostarczające nam ciepła, Światła 
i siły ochronić przed zmarnowaniem dzięki wpływo- 
wi swemu na ustawodawstwo cłowe i podatkowe! 

* 
* * 

Radca dworu prof. Lazar: Panowie! Po- 
zwolę sobie zwrócić uwagę waszą na sprawę bar- 
dzo ważną, to jest na sprawę podatku, jaki pobiera 
państwo z nafty. Należy bezwarunkowo znaleźć 
drogę, któraby wyrównała tę niesprawiedliwość, jaka 
leży w niesłusznem i nierównomiernem opodatko- 
waniu światła biednych ludzi, a w zupełnej wolno- 
ści od podatku wszystkich innych sposobów oświe- 
tlania. Może o tej sprawie pomyślicie panowie 
i postawicie ją kiedyś pod dyskusyę. 
a Ponieważ inż. Weltzl propozycyi tej się sprze- 

ciwił, zaproponował radca ministeryalny p. Andreics, 
aby zgromadzenie dzisiejsze zwróciło się z powyższą 
propozycyą do wszystkich odpowiednich Związków 
i interesentów, celem wysłuchania ich zdania. Jedno 
z następnych zgromadzeń na podstawie tak zebra- 
nego materyału i odpowiedniego studyum powinno 
powziąć odpowiednie uchwały. 

Na propozycyę powyższą Zgromadzenie się 
zgodziło. 

P. Albert Fauck przedkłada zapowiedzianą 
przez siebie rezolucyę, którą jednakże zgromadzenie 
przekazało specyalnej komisyi celem obrad i ewen- 
tualnego jej zredagowania. Przewodniczącym komisyi 
wybrano p. Raky'ego. 

Po wysłuchaniu odczytu radcy górniczego 
p. Notha i wysłuchaniu wyjaśnień pp.: starszego 
radcy górniczego Rotha, dra Schafarzika i Faucka, 
zamknął obrady p. przewodniczący Zaringer a dzię- 
kując prelegentom dzisiejszego posiedzenia zawia- 
domił, iż jako najbliższe miejsce Walnego Zjazdu 
zaproponowano: Berlin, Frankfurt n. M., Wrocław 
i Hanower. P. Fauck proponuje, aby zjazd odbył 
się tam, gdzie są obecnie największe pola naftowe, 
a więc w Austryi i dlatego proponuje, aby wybrać 
Wiedeń, jako miejsce Zjazdu. 

.. Po krótkiej dyskusyi wybrano Berlin jako 
miejsce Zjazdu, zaś wybór prezydyum odroczono do 
dnia następnego. -- Koniec o godz. 12*/,. 

Drugi dzień obrad 17. października 1911. 
„Po otwarciu obrad udzielił przewodniczący 

p. Zaringer głosu p. Hansowi Urbanowi, celem zło- 
zenia sprawozdania dla XVII. zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Związku Techników Wiertniczych we 
Wiedniu. 

denn die grossen Gasquellen Ungarns verdanken 
oiienbar ihren Ursprung einer sehr ausgedehnten 
Erdóllagerstitte. Ich habe dies bereits in einem Vor- 
trage am 28. April 1910 nachgewiesen und freue 
mich, dass in dem vor kurzem erschienenen Berichte 
iiber die bisher durchgefiihrten Gasbohrungen in 
Siebenbiirgen meine Ansichten auch von den unga- 
rischen Geologen geteilt werden. 

Meine Ansichten stiirzen sich aut den Umstand, 
dass nur ein sehr ausgedehntes Erdelvorkommen so 
grosse andauernde Gasmengen liefern kann wie in 
Nagy-Sarmas, denn wir haben in den Bohrłóchern 
von Baumgartea und Alt-Bielitz den Beweis, dass 
grosse Gasmengen wohl auch von einem Kohlenvor- 
kommen herriiiren kónnen, dann aber diese Bohr- 
lócher in einigen Monaten oder noch friiher aufhóren 
gróssere Gasmengen zu produzieren, weil es sich in 
diesem Falle nur um eine seit Jahrtausenden aufge- 
speicherte Kohlengasbildung handelt. 

Wenn wir die wirtschaftliche Verwendung des 
Erdóles mit der Steinkohle vergleichen, so ergibt 
sich fiir das Erdól ein viel hóherer Wert. Bei der 
Destillation des rohen Mineralóles erhalten wir in den 
weniger wertvollen Bestandteilen noch ein viel bes- 
seres Heizmaterial als die Steinkohle. Von den mitt- 
leren Destillationsprodukten erhalten wir das vorziig- 
lichste Leuchtól und in dem ersten leichtesten De- 
stillationsprodukt haben wir das wertvolle Benzin 
als gewaltigsten Kraltspenden ohne den ein Auto- 
mobilbetrieb und die Beherrschung der Luit unmóg- 
lich wdren. 

Der Ursprung dieser grossen Energiequelle liegt 
mithin im rohen Mineralóle. Dieses wertvolle Natur- 
produkt, welches uns oft schon, bevor wir es errei- 
chen, ungeheuere Quantititen sehr wertvoller Heiz- 
und Leuchtgase liefert, werden die ungarischen. Ge- 
setzgeber besser in Schutz nehmen, als es seinerzeit 
die galizischen Abgeordneten getan haben, sie wer- 
den ihren Einfluss auf die yemeinsame Zoll- und 
Verbrauchssteuergesetzgebung nehmen, so dass dieser 
Naturschatz, der uns Warme, Licht und Kraft in 
friiher ungeahnter Vollkommenheit spendet, nicht 
wie bisher verschleudert wird. | 

Hofrat, Professor Lazar: „Meine Herren! 
Ich móchte [hre Aufmerksamkeit auf einen wichtigen 
Punkt lenken, es ist das die Steuer, die der Staat vom 
Petroleum erhebt. Es muss ein Modus gefunden: 
werden, der diese Ungerechtigkeit, welche in der Be- 
steuerung der Lichtqueile des armen Mannes, liegt 
ausgleicht, dergestalt, dass nicht nur das Petroleum, 
sondern auch die anderen Lichiquellen einer derar- 
tigen Besteuerung zu unterwerien waren. 

Vielleicht denken Sie iiber diese Frage einmal 
nach und stellen sie gelegentlich zur Diskussion. 

Nachdem Herr Ingenieur Weltzi sich dage- 
gen ausgesprochen hat, schligt Herr Ministerial- 
rat Andreics vor, die Wanderversammlung móge 
an alle beziiglichen Vereine und lnteressenten heran- 
treten und sie ersuchen, ihre Ansicht iiber diese 
Sache mitzuteilen. Eine spatere Wanderversammlung 
kónnte dann an Hand des so gesammelten Materials 
und nach reiflichem Studium der Sache entsprechen- 
de Beschliisse fassen. 

Diesem Vorschlage wurde seitens der Versamm- 
lung zugestimmt. 

Herr Fauck bringt hierauf seine Resolution 
zur Verlesung: die Versammlung akzeptiert den aus. 
ihrer Mitte gemachten Vorschlag, die Resolution einer 
Kommission zur Beratung und eventuell Redaktion 
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zu iibergeben. Vorsitzender dieser Kommission ist 
Herr Generaldirektor Raky. 

Hierauf hielt Herr Bergrat Noth seinen Vortrag. 
Anschliessend an den Vortrag erfolgten kurze 

sachliche Erklirungen der Herren Oberbergrat Roth, 
Dr. Schafarzik und Adalbert Fauck. 

Frasident Zarinoeć -dankte.. allen, Herten 
Rednern der heutigen Versammlung und teilt mit, 
dass fiir die nidchstjihrige Wanderversammlung vor- 
geschlagen werden: Berlin, Frankfurt a. M., Breslau 
und Hannover. 

Herr Fauck schldgt vor, die Wanderversamm- 
lung dort abzuhalten, wo das grósste Feld fiir Boh- 
rungen vorhanden ist; das wdre Oesterreich-Ungarn, 

weshalb er bittet, Wien als Versammlungsort zu 
wadhlen. 

Nach einiger Diskussion wird Berlin als Ort 
der ndchsten Wanderversammlung gewahlt. Die Wahl 
des Prdsidiums erfolgt morgen. 

Schluss 123/, Uhr. 
* Ę: * 

2. Verhandlungstag am 17. Oktober i9ii. 
Nachdem die Generalversammlung des Tiefbohr- 

technischen Vereines vorangegangen war, eróffnete 
Herr Direktor Zaringer die XVII. ordentliche General- 
versammlung des Verein der Bohrtechniker und er- 
teilte dem Sekretdr, Herrn Urban das Wort. 

O WYTWARZANIU GAZOLINY Z GAZÓW 
NAFTOWYCH. 

(Dokończenie). 

System chłodzący. Wszystkie cylindry maszyn 
1 kompressorów są chłodzone wodą. Gaz wycho- 
dzący z otworów świdrowych ma temperaturę 60? 
Fahrenheita. (Gaz rozgrzany przez pierwszą kompre- 
syę przechodzi przez chłodnik wodny składający się 
z cementowego naczynia o wymiarach 20 stóp dłu- 
gości i 4 wysokości. Nieustający strumień zimnej 
wody przechodzi przez ten zbiornikk w którym 
wzdłuż i w środku leży rura o średnicy 10 cali. Do 
rury tej z jednego końca przymocowana jest 3 calo- 
wa rura odpływowa z pierwszego kompressora, na 
drugim zaś końcu wychodzi rura dopływowa do dru- 
giego kompressora. 

Gaz pod silnem ciśnieniem z drugiego kompres- 
sora przechodzi przez automatyczny separator, który 
usuwa wszystkie zanieczyszczenia, jakie mogły się 
przedostać z kompressora. Również zatrzymuje on 
wszelką gazolinę, jakaby mogła spadać kroplami 
z drugiego chłodnika. 

Drugi chłodnik jest długi na 80 stóp i składa 
się z masywnego cementowego naczynia podobnie 
jak i pierwszy, wzdłuż naczynia tak samo umieszczo- 
na jest rura 100 calowa, a urządzenie rur dla tego, 
jak również i dla trzeciego chłodnika, przedstawione 
jest na rysunku. Rura doprowadzająca 2 calowa 
uchodzi do specyalnego otworu na końcu 10 calo- 
wej rury głównej, z której ochłodzony gaz przez 3- 
calową rurę o 80 stóp dalej się otwierającą, dostaje 
się do rury 6-calowej, zgiętej we dwa kolana po 
80 stóp długości każde:skąd wreszcie uchodzi do 
zbiornika. Z wierzchołka zbiornika prowadzi rura do 
naczynia, w którem zatrzymuje się wszelka ilość ga- 
zoliny, jaka mogłaby być porwaną ze zbiornika; tu 
znajduje się też klapa bezpieczeństwa, która chroni 
zbiornik przed zbyt wysokiem ciśnieniem, i odpro- 
wadza ew. uchodzący gaz do zbiornika gazu palne- 
go. Stamtąd uboczne produkty gazowe przechodzą 
przez wentyl redukcyjny Lunkenheimera i wchodzą 
pod niskiem ciśnieniem do dolnego kolana 6-calo- 
wej rury chłodzącej. Ta chłodnica Nr. 3 składa się 
z pętli rury 6-calowej ułożonej w skrzyni wypełnio- 
nej trocinami drzewnemi. Zimno wytworzone przez gaz 
(produkt uboczny) jest znaczne, gdyż przepływa on 
przez 160 stóp rury 6-calowej we środku której uło- 
żona jest wzdłuż rura 3-calowa, prowadząca kom- 
prymowany gaz do zbiornika. Z chłodnika tego roz- 
rzedzony gaz idzie do 80 stopowego chłodnika wo- 
dnego, i przechodzi przez 3-calową rurę położoną 

DIE GASOLINERZEUGUNG AUS PETRO- 
LEUMGASEN. 

(Schluss). 

Das Kiihlsystem. Alle Maschinen und Kom- 
pressoren werden mit Wasser gekiihlt. Das Gas steigt 
aus den Brunnen mit etwa 60% Fahrenheit Warme 
aus. Das durch die erste Kompression erhitzte Gas 
geht in einen Wasserkiihler, eine zementierte, 20 
Fuss lange und 4 Fuss breite und hohe Wanne. 
Ein andauernder kalter Wasserstrom geht durch 
diesen Tank, in dessen Mitte ein zehnzólliges Rohr 
fiihrtt An der einen Seite ist das dreizóllige Ein- 
leitungsrohr aus dem ersten Kompressor eingeliihrt, 
wadhrend ein an der anderen Seite angeschlossenes 
Leitungsrohr nach dem zweiten Kompressor fiihrt. 

Das stark gedriickte Gas geht vom Kompres- 
sor Nr. 2 erst durch einen automatischen Separator, 
der alles Schmieról zuriickhalt, das von dem Kom- 
pressor mit entwichen sein kónnte. Er fdngt auch 
alles Gasolin auf, das vom zweiten Kiihler etwa 
aufgesogen wird. | 

Der zweite Kiihler besteht aus einem 80 Fuss 
langen Zementtank wie der Zwischenkiihler. Eine 
zehnzóllige Róhre wird lings durch den Tank gelegt. 
Das Róhrensystem fiir Kiihler 2 und 3 ist in der 
Abbildung dargestellt. Das zweizóllige Zufiihrungs- 
rohr tritt in eine besondere Vorrichtung im Hinterteil 
der zehnzólligen Róhre und das wassergekiihlte Gas 
tritt aus ciner dreizólligen, 80 Fuss entfernten Róhre 
aus. Diese dreizóllige Róhre tritt in das Ende einer 
80 Fuss langen, sechszólligen Róhre ein, kehrt dann 
durch eine zweite 80 Fuss lange, sechszóllige Róhre 
zuriick und miindet dann in den Sammeltank. Von 
dem Gasraume oben im Sammeltank fiihrt ein Rohr 
zu einer Gasolinklappe, welche alles Gasolin sam- 
melt, das sich etwa vom Sammeltank mitbewegt hat 
und fiihrt es wieder dem Vorratstank zu. Diese Klappe 
ist auch mit einem Sicherungs-Stopfenventil versehen, 
welches den Sammeltank vor jedem Ueberdruck 
bewahrt und das iiberschiissige Gas dem Hauptgas- 
rohr fiir das Brennmaterial zufiihrt. Ueber der Gaso- 
linklappe passiert das Nebenproduktgas durch ein 
Lunkenheimersches Reduktionsventil und tritt unter 
niedrigem Druck in den unteren 80 fiissigen Zweig 
des sechszólligen Gaskiihlers. Dieser Kiihler Nr. 3 
bildet eine aus sechszólligem Rohr geformte Schlinge 
und ruht in einer mit Sagemehl gefiillten Biichse. 
Die eigentiimliche Rohrkonstruktion dieses Kiihl- 
apparates macht auch ein eigenartiges Rohrzubehór 
nótig. Der Kiihlungseftekt des entspannten Gas- 
nebenprodukts ist bedeutend, da es 160 Fuss weit 
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wzdłuż i wewnątrz 10-calowej rury głównej. Z chło- 
dnika Nr. 2 gaz ubocznie wyprodukowany idzie przez 
2-calową rurę do zasilania maszyny gazowej, zaś gaz 
nieużytkowany przez zakład idzie do zbiornika ga- 
zów naturalnych, skąd zostaje sprzedawany jako gaz 
oświetlający. Woda odpływająca z chłodników do- 
staje się własnem ciśnieniem do płaszczów wodnych 
maszyn i kompressorów. Gazowe produkta uboczne 
stanowią gaz o płomieniu niebieskim, który jest bar- 
dzo poszukiwany do palenia i oświetlania, niż gaz 
surowy, gdyż nie osadza on żadnego kopciu na pal- 
nikach, rurach i naczyniach. Gaz ten sprzedawany 
jest towarzystwu Tri State Gas Co., które ma ruru- 
ciągi sąsiadujące z terenami ropnymi i gazowymi, po 
cenie 4 centów za 1000 stóp kubicznych, podczas : 
ody cena gazu używanego w domowych gospodar- 
stwach dochodzi do 25 centów za 1000 q. 

Instalacya vacuum jest rzeczą największego zna- 
czenia przy produkcyi gazoliny, tak dalece, że w nie- 
których gazolinowych zakładach instalowano spe- 
cyalną stacyę pomp vacuum oraz kompressorów ga- 
zowych, które regulują dopływ gazu z otworów 
wiertniczych i ich ciśnienie, i zwiększają produkcyę. 
Tak wielkie są korzyści z zaprowadzenia systemu 
vacuum, że niejednokrotnie już powracano z jego po- 
mocą do wyczerpanych pól naftowych, nie dla czer- 
pania ropy, lecz dla gazu, z którego wyrabiano ga- 
zolinę. 

Z konieczności przeróbka naturalnych gazów 
na gazolinę jest przedsiębiorstwem ryzykownem. Jest- 
to nowa gałąź przemysłu, i wskutek tego, przy czę- 
stej niestety kombinacyi nieświadomości z niedbal- 
stwem lub nieostrożnością, zdarzają się w tem przed- 
siębiorstwie liczne wypadki, którym jednak imożnaby 
zapobiedz. Gazolina jestto materyałem łatwo wybu- 
chającym i stąd zachowywać należy wielkie ostroż- 
ności; oświetlenie zakładu powinno być elektryczne; 
zbiorniki gazoliny i magazyny beczek muszą być po- 
łożóne w znacznej odległości od budynków z kom- 
pressorami. Gazoliny nie moźna otrzymywać ze wszyst- 
kich gazów naturalnych, przynajmniej nie zawsze w 
opłacającej się ilości. Zależy to od składu gazów natu- 
ralnych, który na różnych polach naftowych bardzo 
może być różny, toteż koniecznem okazuje się che- 
miczne i fizyczne zbadanie gazów wydzielających 
się z otworów wiertniczych. Jak wykazują analizy 
wielu próbek gazu, można spodziewać się osiągnię- 
cia ód 0 do 9—10 gallonów gazoliny z 1000 stóp 
kubicznych gazu; średnia wydajność jest 4—6 gal- 
lonów. | 

Koszt instalacyi zakładu dla wytwarzania gazo- 
liny wynosi od 1.500 do 6.000 dollarów. 

Próbki gazów zbierać należy w butelki objęto- 
Ści 4, lub 1/, gallona; butelki te wypełnione wodą 
należy odwrócić dnem do góry w naczynie z wodą, 
następnie koniec gumowego węża, przyczepionego 
do rury, którą wchodzi gaz, podsunąć trzeba pod 

durch das sechszóllige Rohr fliesst, innerhalb dessen 
die 160 Fuss lange, dreizóllige Róhre das kompri- 
mierte Gas nach dem Sammeltank fiihrt. 

Von dem sechszólligen Gaskiihler geht das ent- 
spannte Gas nach dem 80 fiissigen Wasserkiihler 
und passiert durch ein dreizólliges Rohr, das lings 
im Innern des zehnzólligen Rohres durchgelegt ist. 
Vom Kiihler Nr. 2 geht das Nebenproduktgas durch 
eine zweizóllige Róhre nach dem Speiserohr der 
Gasmaschine. Das in der Anlage selbst nicht ver- 
brauchte Nebenproduktgas geht in das Hauptrohr 
fiir das Erdgas und wird mit diesem zusammen ver- 
kauit. Das Ueberillusswasser aus dem Zementtank 
fliesst durch eigene Schwere nach den Wassermdn- 
teln der Maschinen und Kompressoren. Das Neben- 
produktgas brennt mit blauer Flamme, eignet sich 
also mehr zur Verheizung und Beleuchtung als das 
rohe Erdgas, zumal es keinen Russ absetzt und alle 
Oefen, Madntel, Kochgeschirre 'und so weiter rein 
lisst. Das Nebenproduktgas wird an die Tri-State 
Gas Co. verkauft, die eigene pipe lines nach den 
Oel- und Gasfeldern unterhalt. Der Engrospreis ist 
vier Cents per 1000 Kubikfuss Gas; im Detail fiir 
den Haushalt stellt sich der Preis auf 25 Cents pro 
1000 Kubikfuss. 

Das Vakuum in den Feldleitungen ist fiir die 
Gasolinproduktion von hóchster Bedeutung. Dieser 
Umstand ist so wichtig, dass man in einigen Gaso- 
linanlagen eigens besondere niedriggradige Vakuum- 
pumpen und Gaskompressoren installiert hat, um 
mittels dieser den Felddruck zu regulieren und die 
Produktion zu heben. Die mit dem Vakuumsystem 
verbundenen Vorteile sind so gross, dass sie schon 
zur Wiedereróffnung verlassener Brunnen gełfiihrt 
haben, weniger, um Oel zu gewinnen, als Gas zu 
Herstellung von Gasolin. | 

Das Geschaft der Gasolingewinnung aus Erd- 
gas ist natiirlich ein triskantes. Es ist. eine nede 
Manuftaktur und dieser Umstand, verbunden mit der 
allgemeinen Unwissenheit und Nachlissigkeit, sorgt 
fiir eine ziemlich. lange Liste von Unfadllen. Die 
Laderiume und Vorratstanks sind iibrigens in ge- 
hóriger Entilernung von den Kompressionsriumen 
angeordnet. 

Nicht jedes Erdgas eignet sich zur Gewinnung 
von Gasolin, wenigstens nicht in lohnenden Mengen. 
Im allgemeinen hdngt die Rentabilitit von der Ver- 
bindung mit Oelbrunnen ab. In einzelnen Fallen hat 
man sehr gut verdient und man glaubt auch nicht, 
mit dem jetzigen Stadium schon die Grenze des 
móglichen Ertrages erreicht zu haben. Bei den an- 
gestellten Analysen hat man Gasolingehalte von 0 
bis 9 bis 10 Gallonen per 1000 Kubikiuss Gas ge- 
funden. Mit dem Gehalte von 4 bis 6 Gallonen kann 
man schon sehr zufrieden sein. Eine (Gasolinanlage 
ist mit 1500—6000 Dollars Kosten zu veranschlagen. 

Die Gasprobe wird in einer halben Giallonen- 
flasche oder in zwei Viertelfilaschen gesammelt, indem 
man die Flasche voli Wasser fiillt und umgekehrt in 
eine Wanne mit Wasser stellt. Dann befestigt man 
einen 3—4 Fuss langen Gummischlauch an dem Gas- 
hahn und lisst das Gas frei 2—5 Minuten lang aus- 
strómen, bis es ganz trocken austritt. Dann wird das 
offene Schlauchende in den Flaschenmund eingefiihrt. 
Die Flasche fiillt sich darauf mit dem Gase, welches 
das Wasser verdrangt. Ist die Flasche ganz mit Cias 
gefiilltt so wird der Mund mit einem leichten Kork 
verschlossen, wdhrend sich die Flasche noch in 
ihrer Stellung unter Wasser befindet. Dann nimmt 
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otwór tlaszki, tak, że uchodzący gaz wypchnie wo- 
dę z flaszki i całą ją napełni. Wówczas trzeba mo- 
cno zakorkować flaszkę, pod wodą kryjąwszy ją 
i osuszywszy korek, zanurzyć należy główkę w roz- 
topionej parafinie, owiązać na wierzchu płótnem, 
i raz jeszcze zanurzyć w parafinę. Flaszkę zaopa- 
trzyć należy w etykietę z adresem wysyłającego z 
datami dotyczącemi głębokości, wieku i wydajności 
otworu wiertniczego, z którego próbka dana pocho- 
dzi — i opakowawszy dobrze, posłać ją do najbliż- 
szego laboratoryum chemicznego dla zbadania. 

Nazwa gazoliny jest określeniem bardzo szero- 
kiem. Pod tą nazwą można rozumieć wszelkie oleje 
od najcięższej kerosyny do najlżejszego lotnego 
produktu o wyżej niż 100? Bć, otrzymanego z natu- 
ralnego gazu. Najwięcej używanym przez fabryki 
gazu jest olej o ciężarze od 64” do 68% Be. Najlżej- 
sze oleje są też i najczystsze i są one najlepszymi 
rozczynnikami (rozpuszczalitikami) dla olejów cięż- 
szych, wytwarzanych przy frakcyjnej destylacyi nafty. 
Stąd też można łatwo robić mięszaniny o żądanym 
ciężarze gatunkowym, i jest właśnie wielce korzyst- 
ne dla tej nowej gałęzi przemysłu. Ponieważ najlżej- 
sze oleje używane głównie do celów oświetlenia, są 
niebezpieczne do przechowania i przewozu, przeto 
mięszaniny ich z cięższymi olejami wielkie przedsta- 
wiają korzyści. 

PRZEPISY GÓRNICZO-POLICYJNE DLA 
KOPALŃ OLEJU ZIEMNEGO W GALICYI 

Z 24. CZERWCA 1911, L. 3000. (Dokończenie). 

IX. Ogólne postanowienia. 
Jeżeli techniczny ruch kopalni oleju ziemnego 

ma być prowadzony pod kierownictwem lub nadzo- 
rem osób, które podjęły się wykonania pewnych 
robót na tej kopalni w charakterze przedsiębiorców 
po myśli $ 30, ustęp 2, punkt 1, ustawy z 22. marca 
1908, Dz. u. i rozp. kraj. Nr. 61 wówczas należy na 
to uzyskać osobne zezwolenie Urzędu górniczego 
okręgowego. 

$ 110. Oddawanie w akord robót wiertniczych, 
instrumentacyjnych i wydobywczych robotnikom w ten 
sposób, iżby oni występowali jako przedsiębiorcy 
w myśl $ 30, ustęp 2, punkt I, ustawy z 22. marca 
1908, Dz. u. i rozp. kraj. Nr. 61, jest zabronione. 

$ 111. Następujące roboty mogą być wykony- 
wane tylko za wynagrodzeniem dziennem (szych- 
towem): | 

a) wszystkie trudne roboty instrumentacyjne; 
b) wszystkie roboty instrumentacyjne w otwo- 

rach wiertniczych, w których pojawiają się erupcye 
gazów i ropy; 

c) tłokowanie oleju ziemnego; 
d) zapuszczanie i wyciąganie rur wiertniczych. 
8 112. Dla każdej kopalni oleju ziemnego na- 

leży w dwóch egzemplarzach założyć i regularnie 
uzupełniać mapy poglądowe, profile i dzienniki wier- 

man die Flasche aus dem Wasser, trocknet sorgfźltig 
den Verschluss und taucht ihn in eine Schale mit 
geschmolzenem Paraffin. Schliesslich umwickelt man 
den Flascheamund noch mit einem leinernen Lappen 
und taucht den Verschluss noch einmal in Paraffin. 
Die Probe ist sorgfaltig zu etikettieren, mit Namen 
und Adresse des Absenders zu versehen, womóglich 
dabei iiber die Art des Brunnens, dessen Tiefe, Al- 
ter, Ergiebigkeit an QOel, Namen des Oelsandes, 
mutmassliche Ergiebigkeit an Gas und so weiter 
Angaben zu machen. Die Probeflasche ist dann 
sorgtaltig in Strohhiilsen oder Heu zu verpacken 
und direkt an das Laboratorium abzuschicken. 

Der Name Gasolin ist in seiner heutigen An- 
wendung ein sehr weiter Begriff. Man kann darunter 
das schwerste Leuchtól und das leichtfliichtigste 
Produkt von iiber 100 Grad Beaumć verstehen, 
wenn es aus dem Erdgas gewonnen ist. Fiir Gas- 
maschinen ist ein Oel von 64—68 Grad Beaumć am 
beliebtesten. Die leichtesten Qualititen, von 90 bis 
iiber 100 Grad, die aus dem Erdgas stammen, sind 
von grosser Reinheit und lósen mit Sicherheit alle 
Petroleumderivate, die man bei der Destillation ge- 
winnt. Uebrigens kann man ganz vollkommene und 
homogene Gemische von den Oelen der verschie- 
densten Grade herstellen und so jeden beliebigen 
Grad produzieren. Hierin liegt ein erheblicher Vor- 
teil fiir das neue Verfahren. Sonst wiirden die hoch- 
gradigen Oele nur bei der Beleuchtung und in der 
Kunst Verwendung finden. Da nun aber die sehr 
leichten Qele schwer zu bewahren und gefihrlich zu 
hantieren sind, so sichert ihnen die Zumischung zu 
schweren Oelen sehr die Verwendung. 

BERGPOLIZEIVORSCHRIFTEN FUR DIE 
ERDOLBETRIEBE IN GALIZIEN VOM 24. 

JUNI 1911, ZL. 3000. 
(Schluss). 

XI. Allgemeine Bestimmungen. 
$ 109. Soll der technische Betrieb eines Erdól- 

bergbaues unter der Leitung oder Aufsicht von 
Personen gefiihrt werden, welche die Ausfiihrung 
bestimmter Arbeiten auf diesem Bergbau als Unter- 
nehmer im Sinne des S$ 30, Absatz 2, Punkt 1 des 
Gesetzes vom 22. Mirz 1908, L. G. und V. BL Nr. 
61, iibernommen haben, so ist hiezu die besondere 
Bewilligung des Revierbergamtes einzuholen. 

$ 110. Die Vergebung von Bohr-, Instrumen- 
tierungs- und Gewinnungsarbeiten im Akkordlohne 
an Arbeiter in der Weise, dass sie hiebei als Unter- 
nehmer im Sinne des $ 30, Absatz 2, Punkt 1 des 
Gesetzes vom 22. Marz 1908, L. G. und V. Bl. Nr. 
61, auitreten, ist untersagt. 

$ 111. Nachstehende Arbeiten diirfen nur im 
Schichtlohne verrichtet werden: 

a) alle schwierigen Instrumentierungsarbeiten ; 
b) alle Instrumentierungsarbeiten in Bohrlóchern, 

in welchem Gas- und Erdólausbriiche auftreten ; 
c) das Fórdern von Rohól mittels des Kolbens; 
d) das Einlassen und das Herausziehen von 

Bohrrohren. 
$ 112. Fiir jeden Erdólbetrieb sind Ubersichts- 

karten, Bohrprofile und Bohrjournale in je 2 Exem- 
plaren anzulegen und regelmassig nachzutragen ($ 37 
des Gesetzes vom 22. Marz 1908, L. G. und V. BI. Nr. 61). 
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tnicze ($ 37 ustaw kraj. Nr. 61). y z 22. marca 1908,.Dz. u. i rozp. 

Map 

Na ma 
wszystkie p 
zgłoszoneg 

pach poglądowych należy uwidaczniać 
rzedmioty znajdujące się na powierzchni 

51 ( 0 terenu (otwory wiertnicze, budynki, zbior- 
niki na ropę, wodę i gazy, rurociągi, doły na łyżko- 
Winy 1 na ropę itp.). Jeden egzemplarz mapy poglą- 
dowej należy przedłożyć Urzędowi górniczemu okrę- 
SOWEemu natychmiast po podjęciu ruchu i uzupełniać 
s0 na każdorazowe wezwanie Urzędu górniczego 
okręgowego. 

Profile otworów wiertniczych należy zestawiać 
na wzorach przez Władzę górniczą zatwierdzonych. 

przeciągu 4. tygodni po ukończeniu wiercenia 
ażdego otworu wiertniczego albo na wezwanie 

Urzędu górniczego okręgowego także wcześniej, na- 
leży temuż przedłożyć jeden egzemplarz profilu 
wiertniczego wraz z jednym egzemplarzem dziennika 
wiertniczego. 

_ 8 113. W kancelaryi ruchu ($ 52) muszą się 
znajdować: 

a) księga objazdowa i księga rewizyi, przepi- 
sana ustępem 2. $ 84 dla dozorców urządzeń oświe- 
tlenia elektrycznego, 

b) rejestry robotników, 
c) listy płacy i listy szychtowe, 
d) certyfikaty kotłów parowych, 
e) świadectwa palaczy, 
f) książki robotnicze, 

_ _ 9) mapy poglądowe, dzienniki wiertnicze i pro- 
file otworów wiertniczych, 

h) plan ruchu. 
$ 114. Podczas burzy należy wstrzymać robotę 

we wieży wiertniczej i w zabudowaniach z nią po- 
łączonych a robotnicy mają opuścić wieżę wiertni- 
czą i wspomniane zabudowania. 

W czasie erupcyi gazów lub ropy nie wolno 
prowadzić robót wiertniczych, jeżeli otwór wiertni- 
czy rie jest w sposób niezawodny zamkniętym. 

S$ 115. Jeżeli w otworze wiertniczym pojawią 
Się źnaczniejsze ilości gazów lub następują silne 

erupcye ropy, któreby mogły spowodować zanie- 
czyszczenie sąsiednich domów i placów, należy 
o tem natychmiast zawiadomić mieszkańców zagro- 
żonych domów, aby obchodzono się ostrożnie z o- 
gniem. Za zezwoleniem właścicieli należy w takim 
przypadku odnośne domy i place oczyszczać z ropy. 

O takich wypadkach należy bezzwłocznie donieść 
Urzędowi górniczemu okręgowemu. 

$ 116. Bez zezwolenia Władzy górniczej nie 
wolno stawiać gromników na wieżach wiertniczych 
i w ich pobliżu. 

Gromniki istniejące na kopalniach oleju ziermne- 
go w dniu ogłoszenia niniejszych przepisów w Dzien- 
niku ustaw i rozporządzeń krajowych dla Galicyi, 
mają być w przeciągu 3 miesięcy po tem ogłosze- 
niu poddane szczegółowej rewizyi przez Urząd gór- 
niczy okręgowy za przybraniem znawcy ($ 85). 

Wszystkie znajdujące się na terenie kopalnia- 
nym gromniki mają być badane co roku przez znawcę 
($ 85), a po każdej burzy przez dozorcę urządzeń 
światła elektrycznego ($ 84). 

$ 117. Na każdym terenie wiertniczym muszą 
być w pogotowiu przenośna skrzynka z bandażami 
i lekarstwami dla niesienia pierwszej pomocy w wy- 
padkach nieszczęśliwych tudzież i nosze. 

y. poglądowe należy sporządzać w skali 
_1:720, profile wiertnicze zaś w skali 1: 1000. 

Die Ubersichtskarten sind im Massstabe von 
1:720, die Bohrprofile im Massstabe von 1:1000 
anzufertigen. 

In den Ubersichtskarten sind alle im angemel- 
deten Terrain iiber Tage gelegenen Objekte (Bohr- 
lócher, Gebaude, Ol-, Wasser- und Gasbehdlter, 
Rohrleitungen, Schmand- und Olgruben u. dgl.) er- 
sichtlich zu machen. Ein Exemplar der Ubersichts- 
karte ist dem Revierbergamte sogleich nach der Inan- 
griłinanme des Betriebes zu iibergeben und iiber 
jedesmalige Aufforderung des Revierbergamtes nach- 
zutragen. 

Die Bohbrprofile sind unter Beniitzung der von 
der Bergbehórde genehmigten Formularien anzuferti- 
gen. Binnen 4 Wochen nach Beendigung eines jeden 
Bohrloches oder iiber Aufforderung des Revierberg- 
amtes auch friiher ist diesem ein Exemplar des Bohr- 
profiles samt einem Exemplar des Bohrjournales 
vorzulegen. 

$ 113. In der Betriebskanzlei (3 52) miissen 
sich befinden 

a) das Befahrungsbuch und das im $ 84, Ab- 
Satz 2, fiir die Aufseher der elektrischen Beleuch- 
tungsanlagen vorgeschriebene Revisionsbuch, 

b) die Mannschaftsverzeichnisse, 
c) die Lohn, und Schichtenlisten, 
d) die Dampfkessel-Zertifikate, 
e) die Zeugnisse der Kesselheizer, 
f) die Arbeitsbiicher, 
g) die Ubersichtskarten, Bohrjournale und Bohr- 

profile, 
h) der Betriebsplan. 
$ 114. Wahrend eines Gewitters ist die Arbeit 

im Bohrturme und den mit ihm verbundenen Gebdu- 
den einzustellen und haben die Arbeiter den Bohr- 
turm und diese Gebdude zu verlassen. 

Wadhrend des Auftretens von Gas- oder Erdól- 
ausbriichen dari, tallis das Bohrloch nicht verldsslich 
abgesperrt ist, die Bohrarbeit nicht fortgesetzt werden. 

$ 115. Falls in einem Bohrloche gróssere Men- 
gen von Gasen auftreten oder starke Erdólausbriiche 
erfolgen, welche eine Verunreinigung benachbarter 
Hauser und Pladtze verursachen kónnten, sind die 
Bewohner der bedrohten Hduser hievon sofort zu 
verstandigen, damit mit Feuer vorsichtig umgegangen 
werde. Mit Bewilligung der Eigentiimer sind gege- 
benenłalls die betreffenden Hauser und Platze von 
Erdól zu reinigen. 

Von derartigen Vorfdllen ist das Revierbergamt 
unverziiglich in Kenntnis zu setzen, 

$ 116. Auf den Bohrtiirmen und in ihrer Nahe 
diirfien Blitzableiter ohne bergbehórdliche Bewilligung 
nicht aufgestellt werden. 

Die am Tage der Kundmachung dieser Vor- 
schriften im Landes- Giesetz- und Verordnungsblatte 
fiir Galizien auf den Erdólbetrieben bestehenden 
Blitzableiter sind binnen 3 Monaten nach dieser 
Kundmachung einer eingehenden Revision durch das 
Revierbergamt unter Zuziehung eines Sachverstdndi- 
gen ($ 85) zu unterziehen. 

Alle auf dem Grubenterrain befindlichen Blitz- 
ableiter sind alljahrlich durch einen Sachverstandigen 
($ 85) und nach jedem Gewitter durch den Aufseher 
der elektrischen Beleuchtungsanlagen ($ 84) zu 
iiberpriifen. 

$ 117. Auf jedem Bohrterrain miissen ein trag- 
barer Kasten mit Verbandzeug und Arzneimitteln fiir 
die erste Hilieleistung bei Ungliicksfdllen sowie eine 
Tragbahre vorhanden sein. 
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Za zezwoleniem Urzędu górniczego okręgawe- 
go może się kilka kopalń razem połączyć dla urzą- 
dzenia wspólnej stacyi ratunkowej. 

Każdy kierownik i.dozorca ruchu musi być 
obznajomiony ze sposobami niesienia pierwszej po- 
mocy w wypadkach nieszczęśliwych. 
| $ 118. Przepisy dla szybów kopanych wyda 
Urząd górniczy okręgowy od wypadku do wypadku. 

XII. Postanowienia karne. 

S$ 119. Przekroczenia powyższych przepisów 
bedą karane grzywną od 10 do 200 K a w razie 
powtórnym do 400 K ($ 86 ustawy z 22. marca 
1908, Dz. u. i rozp. kraj. Nr. 61). 

XIII. Postanowienia końcowe. 

$ 120. Starostwo górnicze zastrzega sobie 
możność zezwolenia na wyjątki z poszczególnych 
postanowień niniejszych przepisów górniczo-policyj- 
nych w tych wypadkach, w których szczególne sto- 
sunki koniecznie tego wymagać będą i jeżeli względy 
bezpieczeństwa i postanowienia ustawowe nie będą 
stały temu na przeszkodzie. 

$ 121. Dla dozorców ruchu i robotników ko- 
palni oleju ziemnego mają uprawnieni do wydoby- 
wania zestawić instrukcye, zawierające w szcze- 
gólności te postanowienia niniejszych przepisów, 
które się do tych osób odnoszą. Te instrukcye 
podlegają zatwierdzeniu przez Urząd górniczy okrę- 
gowy; Urząd górniczy okręgowy ma dbać o to, aby 
instrukcye dla poszczególnych kopalń oleju ziemne- 
go jego okręgu były możliwie zgodne, o ile to oka- 
że się możliwem ze względu na lokalne stosunki. 

Każdemu dozorcy ruchu i każdemu robotniko- 
wi należy udzielić do przestrzegania jeden egzemplarz 
odnośnej instrukcyi i regulaminu służbowego. 

Instrukcya i porządek służbowy mają być po- 
nadto wywieszone w odpowiednich miejscach. 

$ 122. Obowiązki nałożone niniejszymi przepi- 
sami gorniczo-policyjnymi na uprawnionych do: wy- 
dobywania przechodzą w razie wydzierżawienia ko- 
palni lub w razie oddania pewnych robót do wyko- 
nania przedsiębiorcy, na dzierżawcę kopalni, a co do 
robót, oddanych do wykonania przedsiębiorcy, na 
przedsiębiorcę tych robót. 

$ 123. Powyższe przepisy górniczo-policyjne 
wchodzą w życie w dniu ogłoszenia ich w Dzienniku 
ustaw i rozporządzeń krajowych dla Królestwa Ga- 
licyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Kra- 
kowskiem; do wykonania potrzebnych urządzeń i zmian 
wyznaczą Władze górnicze odpowiednie terminy. 

| Z powyższym dniem tracą moc obowiązującą 
górniczo-policyjne przepisy z 26. czerwca 1904, Dz. 
u. i rozp. kraj. dla Galicyi Nr. 68. 

C. k. Starosta górniczy: 
Radca dworu 

Dr. Edmund Kiel w. r. 

Mit Bewilligung des Revierbergamtes kónnen sich 
mehrere Gruben zur Einrichtung einer gemeinschait- 
lichen Rettungsstation vereinigen. 

Jeder Betriebsleiter und Betriebsaufseher muss 
dn der ersten Hilfeleistung bei Ungliicksfdllen unter- 
wiesen Sein. 

$ 116. Die Vorschriften fiir gegrabene Schachte 
werden vom Revierbergamte fallweise bestimmt. 

XII. Strafbestimmungen. 

$ 119. Ubertretungen der vorstehenden Vor- 
schriften werden mit einer Geldstrafe von 10 bis 
200 K und im Wiederholungsfalle bis 400 K bestraft 
($ 86 des Gesetzes vom 22. Marz 1908, L. G. und 
MBL Ni BBE > | 

XIII. Schlussbestimmungen. 

$ 120. Die Berghauptmannschaft behdlt sich 
vor, in jenen Fallen, in welchen besondere Verhalt- 
nisse dies unumganglich notwendig machen und es 
vom sicherheitlichen und gesetzlichen Standpunkte 
zulissig erscheint, Ausnahmen von einzelnen Bestim- 
mungen dieser Bergpolizeivorschriften zu bewilligen. 

$ 121. Fiir die Betriebsaufseher und Arbeiter 
von Erdólbetrieben haben die Gewinnungsberechtig- 
ten Instruktiońen zu verfassen, welche insbesondere 
die diese Personen betreffenden Bestimmungen der 
gegenwirtigen Vorschriften zu enthalten haben. Diese 
[nstruktionen unterliegen der Genehmigung des Re- 
vierbergamtes; das Revierbergamt hat darauf zu 
achten, dass die lInstruktionen fiir die einzelnen 
Erdólbetriebe seines Amtsbezirkes, soweit dies nach 
den órtlichen Verhdltnissen zuldssig erscheint, móg- 
lichst iiberein$timmen. 

Jedem Betriebsaufseher und Arbeiter ist ein 
Exemplar der betreffenden Instruktion sowie der 
Dienstordnung zur Darnachachtung auszufolgen. 

Instruktion und Dienstordnung sind ausserdem 
an entsprechenden Stellen auszuhdngen. 

$ 122. Die nach Massgabe dieser Bergpolizei- 
vorschriften den Gewinnungsberechtigten auferlegten 
Verpflichtungen gehen im Falle der Verpachtung des 
Werkes oder der Ubergabe der Ausfiihrung bestimmter 
Arbeiten an einen Unternehmer auf den Pdchter des 
Werkes und riicksichtlich der Arbeiten, deren Aus- 
fiihrung einem Unternehmer iibergeben wurde, aui 
den Unternehmer der betreffenden Arbeiten iiber. 

$ 123. Vorsteliende Bergpolizeivorschriiten treten 
am Tage ihrer Kundmachung im Landes-Gesetz-und 
Verordnungsblatte fiir das Kónigreich Galizien und 
Lodomerien samt dem Grossherzogtume Krakau in 
Kraft; zur Ausfiihrung der notwendigen Einrichtun- 
gen und Anderungen werden die Bergbehórden an- 
gemessene Fristen erteilen. ced, | | 

—_ Mit obigem Zeitpunkte verlieren die Bergpolizei- 
vorschriften vom 26. Juni 1904, L. G. und V. Bl. fiir 
Galizien Nr. 68, ihre Wirksamkeit. 

Der k. k. Berghauptmann: 
Hofrat Dr. Edm. Riel, m. p. 
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Rozporządzenie 
c. k. Starostwa górniczego w Krakowie z 24. 
czerwca 1911, L. 3.001, wydane na podsta- 
wie $ 49 ustawy z 22. marca 1908, Dz. u. 
i rozp. kraj. Nr. 61, dotyczące komisyi dla 
cSZAMinowania tych kandydatów na posady 
ierowników ruchu i dozorców ruchu kopalń 

oleju ziemnego, którzy w myśl postanowień 
tej ustawy ($$ 40, lit. b, i $ 42, względnie 
43, lit. b) celem osiągnięcia uznania swego 
uzdolnienia muszą poddać się osobnemu 

egzaminowi. 
$ I. Celem badania uzdolnienia kandydatów 

na posady kierowników ruchu kopalń oleju ziemne- 
s0 ustanawia się komisyę egzaminacyjną w Borysła- 
WILU, a celem badania uzdolnienia kandydatów na 
posady dozorców ruchu tychże kopalń komisye 
cszaminacyjne z siedzibą w Borysławiu i Jaśle. 

$ 2. Komisye egzaminacyjne składać się mają 
z naczelnika dotyczącego Urzędu górniczego okręgo- 
wego lub przez niego delegowanego innego koncep- 
towego urzędnika Urzędu górniczego okręgowego, 
oraz przy egzaminach kandytatów na kierowników 
ruchu z 4, a przy egzaminach kandydatów na do- 
Zorców ruchu z 2 członków. 

Członków komisyi mianuje Starostwo górnicze 
na propozycyę Urzędów górniczych okręgowych 
w Drohobyczu i Jaśle, na okres 5 letni, postanawia- 
jąc równocześnie, czy członek ma być egzaminato- 
rem tak kandydatów na kierowników ruchu jak i na 
dozorców ruchu, czy też tylko kandydatów na do- 
ZOrTców ruchu. 

Propozycye swoje przedkładają Urzędy górni- 
cze okręgowe z uwzględnieniem list zestawionych 
przez towarzystwa zawodowe na zaproszenie Urzę- 
dów górniczych okręgowych. 

Z członków komisyi egzaminacyjnej dla kandy- 
datów na kierowników ruchu, powinno o ile możności 
dwóch należeć do grona kierowników ruchu, z człon- 
ków komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na 
dozorców ruchu zaś powinien o ile możności jeden 
należeć do grona dozorców ruchu. 

8 3. Urzędy górnicze okręgowe wyznaczą co 
roku w miarę potrzeby stałe terminy do egzaminów. 
Zgłaszających się do egzaminu kandydatów na kiero- 
wników ruchu względnie dozorców ruchu kopalni 
oleju ziemnego, którzy przynajmniej na miesiąc przed 
wyznaczonym stałym terminem wykazali się, że uczynili 
zadość odnośnym wymogom krajowej ustawy naitowej 
I niniejszych przepisów górniczo-policyjnych, należy 
przypuścić do egzaminu w najbliższym terminie. 

$ 4. Kandydat na posadę kierownika ru- 
chu ma przed komisyą egzaminacyjną udowodnić: 
( , 1. że włada językiem krajowym w słowie 
1 piśmie; 
|. . 2. że posiada praktyczne uzdolnienie i do- 
Świadczenie: 

a) w wykonaniu głębokich wierceń; 
. b) w przeprowadzaniu instrumentacyi zagwo- 
żdzonych otworów wiertniczych; 

c) w zamykaniu wody w otworach wiertniczych; 
d) w stawianiu potrzebnych zabudowań wier- 

tniczych; 
. e) w urządzaniu i w prowadzeniu ruchu zakła- 

dów dla oświetlenia elektrycznego; 

pa AA cj a i 0 A TP a m 

Verordnung 
der k. k. Berghauptmannschaft in Krakau vom 
24. Juni 1911, Z. 3.001, erlassen auf Grund 
des $ 49 des Gesetzes vom 22. Marz 1908, 
L. G. und V. Bl. Nr. 61, betreffend die Kom- 
mission zur Vornahme der Priifung jener 
Bewerber um Betriebsleiter- und Betriebsaui- 
seherstellen beim Erdólbergbau, welche sich 
nach Vorschrift dieses Gesetzes (8 40, lit. b, 
und $ 42, bezw. 43, lit. b) zur Erlangung 
der Anerkennung ihrer Befahigung einer be- 

sonderen Erprobung zu unterziehen haben. 
$ 1. Żur Priifung der Befdhigung der Bewerber 

um Betriebsleiterstellen beim Erdólbergbau wird eine 
Priifungskommission in Borysław, zur Priilung der 
Befdhigung der Bewerber um Betriebsaufseherstellen 
bei diesem Bergbau werden Priifungskommissionen 
in Borysław und Jasło eingesetzt. 

8 2. Die Priifungskommissionen haben aus dem! 
Vorstande des betreffenden Revierbergamtes oder 
einem anderen durch ihn delegierten Konzeptsbe- 
amten des Revierbergamtes als Vorsitzenden, ferner 
fiir die Priifungen der Bewerber um Betriebsleiter- 
stellen aus 4 und fiir die Priifungen der Bewerber 
um Betriebsaulseherstellen aus 2 Mitgliedern zu be- 
stellen. 

Die Mitglieder der Kommissionen ernennt die 
Berkhauptmannschaft iiber Vorschlag der Revierberg- 
dmter in Drohobycz und Jasło auf die Dauer von 5 Jah- 
ren mit der gleichzeitigen Bestimmung, ob das Mit- 
glied als Priifungskommissar fiir die Priilung von 
Bewerbern um Betriebsleiter- und Betriebsaufseher- 
stellen oder nur fiir die Priifung von Bewerbern um 
Betriebsaufseherstellen zu wirken hat. 

Die Revierbergdmter erstatten ihre Vorschladge 
unter Beriicksichtigung der durch fachliche Vereini- 
gungen iiber Einladung der Revierbergdmter zusammen- 
gesteliten Listen. 

Von den Mitgliedern der Kommission zur Prii- 
fung der Bewerber um Betriebsleiterstellen haben 
nach Móglichkeit zwei dem Stande der Betriebsleiter, 
von den Mitgliedern der Kommission zur Priifung 
der Bewerber um Betriebsaufseherstellen hat nach 
Móglichkeit eines dem Stande der Betriebsaufseher 
anzugehóren. 

$ 3. Die Revierbergdmter haben jahrlich nach 
Massgabe des Bedartes bestimmte Priifungstermine 
festzusetzen. Bewerber um Betriebsleiter-, bezw. Be- 
triebsaufscherstellen, welche sich zur Priifung melden 
und mindestens einen Monat vor einem bestimmten 
Priifungstermine nachweisen, dass sie den betreffen- 
den Anforderungen des Naphta-Landesgesetzes und 
dieser Bergpolizeivorschriiten entsprochen haben, 
sind im nachsten Termine zur Priifung zuzulassen. 

$ 4. Der Bewerber um eine Betriebsleiter- 
stelle hat vor der Priifungskommission nachzu- 
weisen : 

1) dass er der Landessprache in Wort und Schrift 
maichtig ist, 

2) dass er die praktische Befdhigung und Er- 
fahrung besitzt: 

a) in der Ausfiihrung von Tiefbohrungen, 
b) im Instrumentieren vernagelter Bohrlócher, 
c) in der Wasserabsperrung in Bohrlóchern, 
d) in der Errichtung der erforderlichen Bohr- 

bebdude, 
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jj w prowadzeniu ruchu kotłów parowych 
opalanych drzewem, węglem, ropą i gazami; 

g) w niesieniu pięrwszej pomocy w wypadkach 
nieszczęśliwych ; 
dalej 

3) że posiada gruntowne wiadomości: 
a) o głównych częściach składowych i działa- 

niu maszyn parowych, maszyn elektrycznych i moto- 
tów gazowych, benzynowych i ropnych (naftowych); 

b) o naturze i składzie gazów oraz powietrza 
wybuchowego, jak też o oddziaływaniu tychże na 
ludzki organizm w ogóle; 

_€) o przyczynach i skutkach eksplozyi gazów 
io robotach ratunkowych potrzebnych po eksplozyi; 

d) o akcyi ratunkowej w razie pożaru; 
e) o stosunkach geognostycznych złóż ropo- 

nośnych w Galicyi; 
f) w sporządzaniu map poglądowych i profilów; 

wreszcie 
4. że dokładnie zna wszystkie ustawy i rozpo- 

rządzenia, obowiązujące kopalnie oleju ziemnego 
w Galicyi, oraz zasadnicze postanowienia regulami- 
nów służbowych dla kopalń oleju ziemnego. 

| $ 5. Kandydat na posadę dozorcy ruchu ma 
przed komisyą egzaminacyjną udowodnić: 

1. że włada językiem krajowym w słowie 
i piśmie; 

2. że posiada praktyczne uzdolnienie i doświad- 
czenie: 

a) w wykonaniu głębokich wierceń; 
_' b) w przeprowadzaniu instrumentacyi zagwo- 

żdżonych otworów wiertniczych; 
3) że posiada ogólne wiadomości: 
a) o urządzaniu i prowadzeniu ruchu zakładów 

dla oświetlenia elektrycznego; 
b) o oddziaływaniu gazów naftowych na ludzki 

organizm; 
c) o przyczynach i skutkach eksplozyi gazów 

i o robotach ratunkowych potrzebnych po eksplozyi; 
d) o akcyi ratunkowej w razie pożaru; 
4) że zna przepisy górniczo-policyjne, rozporzą- 

dzenia i instrukcye obowiązujące kopalnie oleju ziem- 
nego w Galicyi, o ile one dotyczą zakresu działania 
dozorców oraz regulamin służbowy. 

$ 6. Członków komisyi egzaminacyjnej zaprasza 
do odbyć się mających egzaminów przewodniczący 
komisyi z uwzględnieniem postanowień zawartych 
w $ 2, ustęp ostatni, i o ile możności w porządku 
alfabetycznym. 

Komisya, przed którą kandydat ma dostarczyć 
dowodu swego uzdolnienia, spisuje z przebiegu swojej 
urzędowej czynności protokół. 

Członkowie komisyi i przewodniczący orzekają 
zaraz po ukończeniu urzędowej czynności w imiennem 
głosowaniu, czy kandydat jest uzdolniony do kiero- 
wnictwa względnie dozorowania ruchu kopalń oleju 
ziemnego bez żadnego ograniczenia iub też tylko dla 
pewnych grup kopalń oleju ziemnego, względnie dla 
pewnych tylko kopalń i dla których, czyli też ma być 
uważanym za nieuzdolnionego. | 

Świadectwo uzdolnienia wydanem będzie kandy- 
datowi tylko wtenczas, gdy uzdolnienie uznane zostało 
przez komisyę większością głosów. 

| Swiadectwo ma zawierać rodowód kandydata, 
podanie jego poprzednich studyów, dzień i kalkulacyę 
egzaminu, 

W świadectwie należy również podać, czy kan- 
dydat posiada uzdolnienie do kierownictwa, wzglę- 

e) betreffs der Einrichtung und des Betriebes 
elektrischer Beleuchtungsanlagen, 

f) im Betriebe der Dampikessel mit Holz-, 
Kohlen-, Rohól- und Gasfeuerung, 

g) in der ersten Hilfeleistung bei Ungliicksfdllen, 
ferner 

3) dassergriindliche Kenntnissebesitztbeziiglich: 
a) der Hauptbestandteile und der Wirkungs- 

weise von Dampfmaschinen, elektrischen Maschinen, 
Gas-, Benzin- und Rohól- (Petroleum)-Motoren, 

b) des Wesens und der Zusammensetzung der 
Gase und der Schlagwetter, sowie ihrer Einwirkung 
auf den menschlichen Organismus im allgemejnen, 

c) der Ursachen und Folgen von Gasexpłosio- 
nen sowie der nach erfolgter Explosion notwendigen 
Rettungsarbeiten, 

d) der Rettungsaktion im Falle eines Brandes, 
e) der geognostischen Verhdltnisse der Erdól- 

lagerstdtten in Galizien, Ę 
f) der Anfertigung von Ubersichtskarten und 

Profilen; endlich 
4) dass ihm alle Gesetze und Verordnungen, 

welche auf den Erdólbergbau in Galizien Anwendung 
finden und die grundsatzlichen Bestimmungen der 
Dienstordnungen fiir die Erdólbetriebe bekannt sind. 

S$ 5. Der Bewerber um eine Betriebsauf- 
seherstelle bat vor der Priifungskommission nach- 
zuweisen : | 

1) dasser der Landessprache in Wort und Schrift 
madchtig ist; 

2) dass er die praktische Befdhiguug und Er- 
fahrung besitzt: 

a) in der Ausfiihrung von Tiefbohrungen, 
b) in Instrumentieren vernagelter Bohrlócher; 
3) dass erallgemeine Kenntnisse besitztbeziiglich: 
a) der Einrichtung und des Betriebes elektri- 

scher Beleuchtungsanlagen, 
b) der Einwirkung der Naphtagase auf den 

menschlichen Organismus, | 
c) der Ursachen und Folgen von Gasexplosio- 

nen sowie der nach erfolgter Explosion notwendigen 
Rettungsarbeiten, | 

d) der Rettungsaktion im Falle eines Brandes; 
dass ihm die auf den Erdólbergbau in Galizien 
beziiglichen Bergpolizeivorschriiten, Verordnungen 
und [nstruktionen, insoweit sie den Wirkuneskreig 
des Betriebsaufsehers betrefien, sowie die Dienst- 
ordnung bekannt sind. | | 

S$ 6. Die Mitglieder der Priifungskommission 
sind zu den abzuhaltenden Priifungen von dem Vor- 
sitzenden der Kommission unter Bedachtnahme auf 
die Bestimmung des $ 2, letzter Absatz, und soweit 
dies tunlich ist, in alphabetischer Reihenfolge ein- 
zuladen. i 

Die Kommission, vor welcher der Kandidat 
seinen Befdhigungsnachweis zu liefern hat, fiihrt iiber 
die vorgenommene Amtshandlung ein Protokoll. 

Die Mitgieder der Kommission und der Vor- 
sitzende beschliessen sofort nach beendigter Amts- 
handlung in namentlicher Abstimmung, ob der Be- 
werber die Befihigung zur Leitung, bezw. Beaufsich- 
tigung des Betriebes von Erdólbergbauen uneinge- 
schrdnkt besitzt, oder ob ihm diese Befdhigung nur 
fiir bestimmte Gruppen von Erdólbergbauen, bezw. 
bestimmte Berobaubetriebe und fiir welche zuzuer- 
kennnen oder ob er als nicht befdhigt anzusehen ist. 

Ein Zeugnis iiber die Befahigung wird dem 
Kandidaten nur dann ausgestellt, wenn diese mit 
Stimmenmehrzahl zuerkannt wurde. 
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dnie dozoru kopalń oleju ziemnego bez ograniczenia 
albo, czy mu przyznano uzdolnienie tylko dla pe- 
wnych grup kopalń oleju ziemnego, względnie dla 
pewnych tylko kopalń oleju ziemnego i dla których. 

Kandydat przez komisyę reprobowany może 
tylko raz jeszcze stanąć przed nią i to dopiero po 
upływie co najmniej sześciu miesięcy po egzaminie. 

Komisya może postanowić, że kandydat ma 
udowodnić swoje uzdolnienie albo ustnie albo pi- 
Śmiennie i to albo w lokalu urzędowym komisyi albo 
przy praktycznym ruchu. Może ona od kandydatów 
na kierowników ruchu żądać wyjaśnienia odpowiedzi 
na stawiane pytania także rysunkami wykonać się 
mającymi przez kandydata. 

$ 7. Kandydaci składają we właściwym Urzędzie 
górniczym okręgowym taksę na pokrycie wydatków 
i dyet członków komisyi. * 

Taksa wynosi dla kandydatów na kierowników 
ruchu 50 K, dla kandydatów na dozorców ruch 15 K 
i ma być uiszczona każdorazowo zaraz przy zgłoszeniu 
w gotówce za potwierdzeniem odbioru. 

Że złożonej kwoty wypłaca przewodniczący 
funkcyonującym członkom komisyi egzaminacyjnej dla 
kandydatów na kierowników ruchu po 10 K, zaś na 
dozorców ruchu po 5 K, reszta jest przeznaczona 
na pokrycie wydatków połączonych z czynnościami 
tej komisyi. 

$ 8. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem jego ogłoszenia w Dzienniku ustaw i roz- 
porządzeń krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodo- 
meryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 

Z powyższym dniem traci moc obowiązującą 
tut. rozporządzenie z 30. czerwca .1904, Dz. u. i 
rozp. kraj. dla Galicyi Nr. 69. 

C. k. Starosta górniczy: 
Radca Dworu 

Dr. Edmund Riel w. r. 

„ATASCH*. 

W czasach, gdy przemysł naftowy w Galicyi 
"<Gghlął szczytu swego rozwoju i nie wiedziano 

w jaki sposób możnaby zużytkować nadmiar produ- 
cy! ropy, zaczęto myśleć o zastosowaniu jej, poza 

Wytwarzaniem benzyny, nafty i smarów, także do 
mnych celów, przedewszystkiem zaś do opalania 
POSCÓW kuchennych i ogrzewalnych. Jednakże wszel- 
kie dotychczasowe próby nie odpowiadały całkowi- 
cie swojemu zadaniu bądź to skutkiem wadliwej 
konstrukcyj samych aparatów, bądź też dlatego, że 
wynalazcy nie liczyli się z własnościami ropy i przy 
konstruowaniu aparatu brali pod uwagę tylko jej 
części bardziej lotne i bardziej palne. Z częściami 
składowemi ropy, które potrzebują do spalenia sto- 

dosię 

Das Zeugnis hat das Nationale des Kandidaten, 
die Angabe seiner Vorstudien, den Priifungstag und 
den Priifungskalkiil zu enthalten. 

In dem Zeugnisse ist zugleich anzugeben, ob 
der Kandidat die Befahigung zur Leitung, bezw. Be- 
auisichtigung des Betriebes von Erdólbergbauen un- 
eiageschrdnkt besitzt, oder ob demselben diese Be- 
fahigung nur fiir bestimmte Gruppen von Erdólberg- 
bauen, bezw. bestimmte Erdólbetriebe und fiir welche 
zuerkannt wurde, 

Ein durch die Kommission reprobierter Kandi- 
dat kann nur noch einmal vor dieselbe treten und 
dies erst nach Ablauf von mindestens sechs Mona- 
ten nach der Priifung. 

Die Kommission kann bestimmen, dass der 
Kandidat seinem Befdhigungsnachweis sei es miind- 
lich oder schriftlich, sei es im Amtslokale der Kom- 
mission oder beim praktischen Betriebe zu erbringen 
hat. Dieselbe kann von den Bewerbern um Betriebs- 
leiterstellen die Erlduterung der auf die gestellten 
Fragen erteilten Antworten auch durch Zeichnungen 
fordern, die vom Kandidaten anzufertigen sind. 

$ 7. Die Kandidaten erlegen beim zustdndigen 
Revierbergamte eine Taxe zum Zwecke der Bestrei- 
tung der Auslagen und der Diaten der Kommissions- 
mitglieder. 

Die Taxe betrdgt fiir Bewerber um Betriebs- 
leiterstellen 50 K, fiir Bewerber um Betriebsaufseher- 
stellen 15 K und ist jedesmal sogleich bei der An- 
meldung bar gegen Erhalt einer Empfangsbestatigung 
zu erlegen. 

Von dem erlegten Betrage verabfolgt der Vorsi- 
tzende an die funktionierenden Mitglieder der Kom- 
mission zur Priifung von: Betriebsleiterkandidaten je 
10 K und der Kommission zur Priifung von Betriebs- 
auiseherkandidaten je 5 K; der Rest ist zur Deckung 
der mit der Geschiftsfiihrung dieser Kommission ver- 
bundenen Auslagen bestimmt. 

$ 8. Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Kund- 
machung im Landes-Gesetz- und Verordnungsblatte 
tiir das Kónigreich Galizien und Lodomerien samt 
dem Grossherzogtume Krakau in Kraft. 

Mit obigem Zeitpunkte verliert die h. o. Ver- 
ordnung vom 30. Juni 1904, L. G. und V. Bl. fiir 
Galizien Nr. 69, ihre Wirksamkeit. 

Der k. k. Berghauptmann: 
Hofrat Dr. Edm. Riel, m. p. 

„ATASCH*. 

Zur Zeit als die Petroleum-Industrie in Galizien 
den Hóhepunkt ihrer Entwickelung erreicht hat und 
man nicht wusste wie die Ueberproduktion zu ver- 
werten wdre, begann man sich mit der Frage zu 
beschaftigen, wie diese Ueberproduktion, ausser zur 
Verarbeitung von Benzin, Petroleum und Schmierólen, 
noch anders auszuniitzen wdre, speziell in Hinsicht 
der Beheizung von Heizófen und Kochherden. 

Die bisherigen Versuche dieser Beheizung ent- 
sprachen jedoch nicht den gestellten Anforderungen, 
sel es infolge mangelhafter Konstruktion der Apparate 
selbst, sei es dadurch, dass die Erfinder bei der 
Konstruktion der Apparate, den Eigenschaften des 
Rohóles nicht geniigend Rechnung getragen haben, 
indem sie nur die leicht verbrennbaren Substanzen 
beriicksichtigten. Mit den chemischen Substanzen des 
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sunkowo wysokiej temperatury, najprawdopodobniej 
nie umiano sobie poradzić. 

Wszystkie znane dotychczas aparaty do opala- 
nia pieców ropą można podzielić na dwie grupy: 
l. Palniki nie zasilane zewnątrz ropą; II. Palniki stale 
zasilane ropą z osobnego zbiornika. Zbiorniki, nale- 
żące do grupy pierwszej, nie nadają się do użytku, 
choćby posiadały jak najlepszą konstrukcyę, a to 
z następujących powodów. Po pierwsze w aparacie 
napełnionym odrazu pewną ilością ropy spalały się 
tylko części lotniejsze i to nie zupełnie, tworzyła się 
zaś maź i koks. Powtóre palnik taki raz zapalony, 
musiał tak długo w piecu pozostawać, dopóki się 
zupełhie nie wypalił, chcąc zaś zapalić go po raz 
drugi, musiano czekać, aż palnik wystygnie i napeł- 
niać go ponownie. Wreszcie ze względu na niebez- 
pieczeństwo pożaru, nie można było zapalać więk- 
szej ilości ropy. 

Z palników należących do drugiej grupy, żaden 

Rohóles, zu deren Verbrennung eine verhadlinismads- 
sig hohe Temperatur erforderlich ist, wusste man 
augenscheinlich noch keinen Rat zu schałien. 

Die bisherigen Apparate zur Beheizung der 
Oefen mittelst Rohól kann man in zwei Gruppen 
teilen : 

I. In Heizapparate, welche nicht von aussen mit 
Rohól gespeist werden. | 

II. In Heizapparate, welche von einem geson- 
derten Behadlter standig mit Rohól gendhrt werden. 

Die zur ersten Gruppe gehórenden Apparate 
eignen sich zum QGebrauche iiberhaupt nicht, auch 
wenn ihre Konstruktion die beste wiare und zwar 
aus nachstehenden Griinden: 

Zunachst verbrennen in diesen Apparaten, — 
welche von vornherein mit einer gewissen Menge 
Rohól gefiillt werden miissen, — nur die leichteren 
Substanzen und dies nicht vollkommen, wodurch 
sich Masut und Koks: bildet. Weiter musste ein der- 
artiger, einmal entziindeter Apparat solange im Ofen 
verbleiben, bis er vóllig ausgebrannt war. Wollte 
man ihn ein zweites Mal entziinden, musste man 
seine Abkiihlung abwarten, um den Apparat neuer- 
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dotychczas nie okazał się ceałxiem praktycznym. 
Świeżo nadesłano nam rysunek i opis aparatu 
„Atasch*, do opalania pieców, wzorowanego na 
działaniu palnika ropnego kuziennego i kotłowego, 
który zasługuje na uwagę ze względu na swoje za- 
lety. Załączony rysunek przedstawia nam aparat 
w całości i w szczegółach. 

A jest pochwą z żelaza lanego, zamykającą 
wszystkie części składowe aparatu i umożliwiającą 
ciąg powietrza w niewłaściwym kierunku. 

B wyobraża płytę, osadzoną hermetycznie w pu- 
dełko A, która posiada cztery rzędy otworów dla 
dopływu powietrza i otwór dla dopływu oleju skal- 
nego, połączony za pomocą rury G ze zbiornikiem E. 
Na wewnętrznej stronie płyty B znajduje się szereg 
rowków, w których olej skalny rozdrabnia się na 
krople. 

C ruchome pudełko ze skośnem dnem, które 
służy jako zbiornik na olej skalny i równocześnie 
jako regulator dopływu powietrza. 

D cegła szamotowa z dwoma otworami, od- 
prowadzającemi płomień, umieszczona hermetycznie 
w pochwie A. 

E zbiornik na olej skalny. 
F zbiornik na wodę. 
G rurka odprowadzająca olej skalny. 
Działanie aparatu jest następujące: Wysuwa się 

nieco pudełko Ć, wlewa cokolwiek materyału opa- 
łowego (ropy lub oleju) zapala go i zasuwa pudełko 
aż do płyty B. Następnie otwiera się kurek przy 
zbiorniku E i reguluje się dopływ oleju skalnego. 
Po pewnym czasie, gdy aparat jest już gorącym, 
otwiera się kurek przy zbiorniku F i dopuszcza od 
czasu do czasu trochę wody. Woda ta parując, po- 
woduje energiczniejsze spalanie ropy. Aparat ten 
może być zastosowanym w każdej kuchni i w ka- 
żdym piecu ogrzewalnym bez względu na materyał, 
z jakiego piec jest zbudowany. 

W konstrukcyi aparatu zasługuje na uwagę 
zastosowanie wody celem podniesienia energii spa- 
lania ropy. Dlatego też byłoby rzeczą wskazaną 
aparat ten dokładnie wypróbować, a być może, że 
znalezionoby tutaj rozwiązaną kwestyę opalania pie- 
ców ropą. Wynalazcy zgłosili już palnik „Atasch* 
do Urzędu patentowego w Wiedniu, ponieważ jednak 
są robotnikami żyjącymi z zarobku dziennego i nie 
mają środków na zbudowanie aparatu i przeprowa- 
dzanie prób, proszą osoby chętne a zamożne o po- 
moc w zbudowaniu aparatu, aby można go zade- 
monstrować rzeczoznawcom i szerszej publiczności. 
Koszta zbudowania aparatu są bardzo niewielkie. 
Zgłoszenia przyjmuje Redakcya „Ropy* lub też Karol 
Sanocki w Borysławiu. 

dings fiillen zu kónnen. Schliesslich durfte mit Riick- 
sicht auli die grosse Feuersgefahr eine gróssere Menge 
Rohól nicht verwendet werden. 

Von den zur zweiten Gruppe gehórenden Appa- 
raten hat sich bisher noch keiner als vollkommen 
praktisch erwiesen. 

Neuerdings sandte man uns eine Beschreibung 
und Zeichnung des Apparates — „Atasch* — zur 
Beheizung der Oefen mit Rohól, konstruiert nach dem 
Muster der Schmiede- und Kesselteuer, welcher 
Apparat mit Riicksicht auf seine Vorziige beachtens- 
wert ist. 

Die beigeschlossene Zeichnung stellt uns den 
Apparat komplett und in seine Bestandteile zerlegt, dar. 

A stellt eine gusseiserne Scheide dar, welche 
alle Bestandteile des Apparates absperrt und den 
Luttzug nur in entsprechender Richtung zuldsst. 

B eine in die Scheide A hermetisch eingesetzte 
Platte, besitzt 4 Reihen Luftlócher, und eine Offnung 
zum Einstrómen des Rohóles; diese Offnung steht 
mittels eines Rohres G mit dem Behżilter E in Ver- 
bindung. An der lInnenseite dieser Platte befindet 
sich eine Anzahl Rillen, in welchen sich das Rohól 
in Iropfen zerstdubt. 

C ein herausziehbarer Behalter mit schriigem 
Boden, dient als Rohólbehdlter und gleichzeitig als 
Regulator der Lufteinstrómung. 

D ein in die Scheide hermetisch eingepasster 
Chamotteziegel mit zwei Flammóffnungen. 

E Rohólbehdlter. 
F Wasserbehdlter. 
G Rohól-Zufiihrungsrohr. 
Der Apparat funktioniert wie folgt: 
Man zieht den Behalter C€ etwas heraus, giesst 

Rohól hinein, entziindet dasselbe und schiebt den 
Behalter bis zur Platte B hincin. Hierauf Ofinet man 
den Hahn beim Reservoir E und reguliert den Zu- 
filuss des Rohóles. Nach einiger Zeit, wenn sich der 
Apparat bereits erhitzt hat, ółfnet man den Hahn bei 
Behadlter F und ldsst von Zeit zu Zeit etwas Wasser 
zufliessen. [Das Wasser verdampft und verursacht ein 
energischeres Verbrennen des Rohóles. Dieser Appa- 
rat ldsst sich bei allen Herden und Heizófen anwen- 
den, ohne Riicksicht darauf, aus welchem Materiale 
dieselben hergestellt sind. 

Bemerkenswert bei der Konstruktion dieses 
Apparates ist die Anwendung von Wasser zur Erhó- 
hung der Energie beim Verbrennen des Rohóles. Es 
wdre demnach angezeigt, den Apparat genau zu 
erproben, da dieser Apparat móglicherweise die 
gewiinschte Lósung der Beheizung der Ofen mit 
Rohól darstellt. 

Die Erfinder des Heizapparates „Atasch* — 
welcher bereits beim Patentamte in Wien angemel|- 
det ist — sind Arbeiter, die von ihrem Taglohne 
leben, wodurch ihnen die Mittel zur Erzeugung und 
Erprobung dieses Apparates abgehen. Sie bitten 
daher Interessenten ihnen den Bau eines Apparates 
zu ermóglichen, um denselben vor Sachverstdndigen 
und dem weiteren Publikum demonstrieren zu kónnen. 

Die Gestehungskosten des Apparates sind sehr 
gering. Anmeldungen iibernimmt die Redaktion der 
„Ropa”* bezw. Karl Sanocki in Borysław. 
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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU 
WODNEGO ODBYTEGO W URZĘDZIE 
GMINNYM W BORYSŁAWIU, DNIA 9/10 

1911 O GODZINIE 3 POPOŁUDNIU. 
Przewodniczący: Chłapowski Tadeusz, dyrektor 

kopaln. 
Członkowie komitetu: Dembowski Felicyan, 

właściciel kopalń ; Dunin Leon, współwłaściciel i dy- 
rektor kopalń; Dunka de Sajo Władysław, kierownik 
kopalń; Leniecki Pawel, właściciel kopalń; Rosenthal 
Jan, dyrektor kopalń (w zastępstwie p. Meszarosa); 
Szczepanowski Stanisław, właściciel kopalń — były 
członek komisyi wykonawczej p. Włodarczyk i obecny 
jej członek p. Żubr, nadto byli obecni: pp. Jan Ho- 
lobek, c. k. Radca dworu; Mokry Juliusz, naczelnik 
Urzędu górniczego w Drohobyczu; Julian Fabiański, 
były członek komitetu; oraz interesowani: pp. Le- 
wiecki, Lącki, Miński, Pierściński i Sroczyński. 

Protokół obrad prowadził Oczosalski Edward, 
sekretarz komitetu. 

P. Chłapowski podaje do wiadomości komitetu, 
że z powodu nieobecności Przewodniczącego komi- 
tetu p. Mikuckiego i tegoż zastępcy p. Meszarosa, 
którzy bawią na urlopach, został pisemnie uproszony 
przez p. Mikuckiego o objęcie przewodnictwa na 
dzisiejszem posiedzeniu, prosi o pozwolenie objęcia 
takowego, zagaja posiedzenie i poleca sekretarzowi 
odczytać protokół z posiedzenia komitetu z dnia 20. 
sierpnia br. 

Sekretarz odczytuje protokół, który komitet 
przyjmuje do wiadomości. 

Następnie Przewodniczący p. Chłapowski po- 
wiadamia komitet, że z dniem 20. września br. ustą- 
pili z komisyi wykonawczej pp. Włodarczyk i Zu- 
ławski a na ich miejsce zaangażował p. Mikucki 
pana Żubra. Gdy jednak p. Żubr pozostaje tylko do 
15. bm., przeto Pan Przewodniczący proponuje na 
jego miejsce p. Pawła Setkowicza inżyniera, który 
zna tutejsze stosunki i jest na to stanowisko odpo- 
wiednim, i że bliższe warunki z p. Setkowiczem 
omówią za powrotem z urlopu p. Mikucki względnie 
p. Meszaros. 

Uchwalono. 
P. Przewodniczący zaprasza p. Włodarczyka, 

by zechciał zdać sprawozdanie z czynności komisyi 
wykonawczej za czas od ostatniego posiedzenia aż 
do dnia jego ustąpienia z komisyl. 

P. Włodarczyk zabiera głos i składa sprawo- 
zdanie z prac ratunkowych w zawodnionych szybach 
od 30. sierpnia do 20. września 1911. 

Szyby po prawym brzegu Łoszenia. 
Felicya wierci, od czasu do czasu tłokuje, 

wody coraz to mniej, ropy w jamie coraz to więcej 
sytuacya lepsza. Produkcya za sierpień / cystern 
ropy. 

Renata wierci, wody w szybie nie ma, nato- 
miast słaby przypływ ropy, łyżka od spodu wynosi 
czystą ropę, sytuacya lepsza. Produkcya za sierpien 
5 cystern. 

Felicyan 1 i 2 przeważnie tłokują ropę, od 
czasu do czasu wyrabiają zasyp, produkcya wolno 
się zmniejsza, tak że w sierpniu obydwa szyby wy- 
produkowały 127 cystern ropy. 

Jan Kanty VIII. instrumentuje. 
Karpaty Nr. 7. W czasie powyższym kopano 

szybik między l2tym a 25tym metrem głębokości, 
kopano w iłołupku, obecnie pokazuje się .trochę 

PROTOKOLL DER AM 9. OKTOBER L. J. 
UM 3 UHR NACHMITTAGS IM GEMEIN- 
DEAMTE ABGEHALTENEN SITZUNG DES 

WASSERKOMITEES. 

Vorsitzender: 
Herr Thadaus Chłapowski, Grubendirektor. 
Mitglieder: H. H. Felicyan Dembowski, Gruben- 

besitzer, Leo Dunin, Miteigentiimer und Grubendi- 
rektor, Władysław Dunka de Sajo, Betriebsleiter, 
Paul Leniecki, Grubenbesitzer, Johann Rosenthal, 
Grubendirektor (in Vertretung des Herrn Meszaros), 
Stanislaus Szczepanowski, Grubenbesitzer, ferner als 
friiheres Mitglied der Exekutivkommission Herr Wło- 
darczyk und Żubr als deren gegenwartiges Mitglied. 

Ausserdem, sind weiters anwesend die Herren: 
k. k. Hofrat Johann Holobek, Julius Mokry als 
Vorstand der Bergbehórde in Drohobycz, das ehe- 
malige Mitglied des Komitees, Herr Julius Fabiański 
sowie als lnteressenten die Herren Lewiecki, Łącki, 
Miński, Pierściński und Sroczyński. 

Als Protokollant fungiert Herr Eduard Oczosal- 
ski, Sekretdr des Komitees. 

Herr Chłapowski teilt dem Komitee mit, dass 
der Vorsitzende Herr Mikucki, ebenso dessen Ver- 
treter, Herr Meszaros auf Urlaub seien und da er 
seitens des Herrn Mikucki schriftlich ersucht worden 
sei, den Vorsitz in der heutigen Sitzung zu 
iibernehmen, so bitte er um die Erlaubnis hiezu; 
eróffinet sodann die Sitzung und beauftragt den Se- 
kretir das Protokoll der Komiteesitzung vom 
29. August |. J. vorzulesen. Der Sekretdr liest das- 
selbe nun vor, das sodann vom Komitee zur Kennt- 
nis genommen wird. Hierauf teilt der Vorsitzende 

Herr Chłapowski dem Komitee mit, dass mit dem 
20. September 1. ]. die Mitglieder der Exekutivkom- 
mission, die Herren Włodarczyk und Żuławski aus 
demselben ausgetreten sind und an deren Stelle 
Herr Mikucki Herrn Żubr aufgenommen hat. Da 
jedoch Herr Żubr nur mehr bis zum 15. 1. M. hier 
verbleibt, so schligt Herr Chłapowski vor, an des- 
sen Stelle den Ingenieur, Herrn Paul Setkowicz zu 
wihlen, der die hiesigen Verhdltnisse kennt, und 
sich fiir diesen Posten eignet; die naheren Bedin- 
gungen werden nach ihrer Riickkehr Herr Mikucki, 
beziehungsweise Herr Meszaros mit Herrn Setkowicz 
besprechen. . Dieser Beschluss wurde angenommen. 

Der Vorsitzende ersucht nun Herrn Włodarczyk 
iiber die Tatigkeit der Exekutivkommission fiir die 
Zeit von der letzten Sitzung bis zum Tage seines 
Austrittes aus dieser Kommission zu berichten. 

Herr Włodarczyk ergreift hierauf das Wort und 
erstattet Bericht iiber die in der Zeit vom 30. August 
bis 20. September 1911 in den verwadsserten Schdch- 
ten vorgenommenen Rettungsarbeiten. 

Die Schidchte am rechten Loszeniufer. 
Felicya bohrt, von Zeit zu Zeit wird gekolbt. 

Wasser immer weniger, dagegen steigt das Rohól im 
Bohrloche immer mehr, die Situation hat sich somit 
pon essert. Die Augustproduktion betrug 7 Zisternen 
Rohól. 

Renata bohrt; Wasser im Schachte nicht vor- 
handen, dagegen ist der Rohólzufluss sehr schwach. 
Der Lóffel fórdert reines Rohól; die Situation hat 
sich somit gebessert. Augustproduktion 5 Zisternen. 

Felicyan I und II werden vorwiegend ge- 
kolbt, von Zeit zu Zeit wird der Nachfall ausgear- 
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piasku, wody mało, 30 litrów na minutę, czyli 4.32 
cysterny na dobę, właściwego szutru jeszcze nie 
natrafiono. 

Liwia. Tłokowano, częściowo jednak instru- 
mentowano przy tłokowaniu, które też z powodu 
częstych naprawek haspla nie mogło być dostatecznie 
intenzywne, utrzymywano zwierciadło wody w głę- 
bokości 1300 m. tj. 100 m. od spodu. Z powodu 
pięciodniowej w ostatnich czasach instrumentacyi, 
miało przybyć 200 m. wody tj. od 1300 do 1100 m. 
obecnie tłokują dalej. 

Anni. Szyb zastanowiony. 
Tadeusz-Galicya wierci, względnie instru- 

mentuje, sytuacya o tyle lepsza, że wody w jamie 
prawie nie ma, a natomiast jest ropa do wierzchu. 
Obecnie wybuchy ropne powtarzają się prawie co- 
dzień. 

Gertruda (Szujski) częściowo wierci, czę- 
ciowo tłokuje ropę i zczerpuje wodę do rur dziur- 
kowanych, której jest coraz to mniej. Sytuacya zna- 
cznie lepsza, szyb zaczyna być produktywnym, 
w sierpniu wyprodukowano 10 cystern ropy. 

Nordstern wierci, tłokuje i zczerpuje wodę, 
której jest mniej niż pierwiej, bo 80 m. od spodu. 
Produkcya za sierpień 17 cystern. 

[ris-Luiza. Dokładnych wiadomości podać 
nie jestem w stanie, lecz słyszałem, że podobno za- 
nieczyszczenie coraz większe, a produkcya ropy i jej 
przypływ coraz mniejsze. 

Stan więc w szybach po prawym brzegu Ło- 
szenia na ogół coraz to lepszy, tak że szyby te ze 
względu na ich żywotność (z wyjątkiem „Iris*) moż- 
naby z pod ścisłej obserwacyi wypuścić. 

Szyby po lewym brzegu Łoszenia. 
Józef. Do dnia 2/9 tłokowano, dzienna pro- 

dukcya 2 cysterny, ropa czysta, tylko 20/, całego za- 
nieczyszczenia, gdyż przypływ ropy od spodu zam- 
knięty z powodu zasypanych trzech tłoków, tem się 
więc tłumaczy brak wody i nieznaczne zanieczysz- 
czenie. Dnia 4/9 zburzono wieże i od tego czasu 
montuję nowy ryg. Produkcya we wrześniu wraz 
z zapasem 29 cystern. 

Nowina do 2/9 tłokuje, sytuacya bez zmiany, 
a próbka wykazuje 25%, wody, 20%, emulsyi, i 55%, 
ropy. Wieczorem dnia 2/9 spalił się szyb i od tego 
czasu montują ryg. Produkcya za sierpień 30 cystern. 

Jawa tłokuje stale z niedzielnemi przerwami, 
stan coraz gorszy, płynu mniej bo tylko półtora cy- 
sterny na dobę, w czem wedle próbki z 19/9 jest 
20%/, wody, 300/, emulsyi i 500/, ropy. W miarę inten- 
Zywnego tłokowania zanieczyszczenie wzrasta i tłok 
wynosi więcej wody. 

. Hadwiga do dnia 5/9 naprawia haspla i tego 
dnia od południa zaczyna tłokować z głębokości 
940 m. Tłok początkowo wynosił wodę zabarwioną 
ropą, w miarę tłokowania płyn opada, a o ile tłoku- 
ie SiĘ od spodu rur z głębokości 1200 m. (pozostaje 
zatem około 60 m. płynu od spodu) to wówczas 

ok wynosi płyn czarny, w którym może być 50%, 
Wody i tyleż ropy aemulsyi nie ma wcale. Gazy stosun- 
„wo bardzo silne. Z powodu każdej stójki woda 

A voywa i tak 18/9 z powodu 12 godzinnej stójki 
jc czło 300 m. wody, którą dopiero po 11 godzin- 
A okowaniu zczerpano do głębokości 1200 m. 

wczas tłok wynosił znów 50%, ropy. Od 15/9 
c pogorszenie, a próbka wykazuje 70%, wody 

hale "opy, emulsyi nie ma wcale, ale też zaznaczyć 
zupeł „z© Od 14/9 tłokowanie na Kissmecie zostało pełnie zastanowione. 

beitet. Die Produktion nimmt langsam ab und be- 
trug dieselbe fiir beide Schdchte pro August 127 

_ Zisternen. 
Jan Kanty VIII instrumentiert. 
Karpaty Nr. 7. In der oben angefiihrten Zeit 

wurde ein Brunnen zk. 12—25 m. im Letten Schie- 
ierton gegraben, wobei sich gegenwartig etwas Sand 
zeigt. Wasser ist wenig; ungefdhr 30 |. pro Minute 
d. h. 4'32 Zisternen pro 24 Stunden. Auf den eigent- 
lichen Schotter ist man noch nicht gestossen. 

Liwia wurde gekolbt, musste jedoch teilweise 
instrumentiert werden und war iiberdies das Kolben 
iniolge hdufiger Haspelreperaturen kein intensives. 
Der Wasserspiegel hielt sich in einer Tiefe von 
1300 m. d. i. 100 iiber der Bohrsohle. Eine in der 
letzten Zeit vorgenommene Instrumentation war an- 
geblich die Ursache, dass das Wasser um 200 m. 
stieg d. i. von der Tiefe 1300 bis 1100 m. Gegen- 
wartig wird weiter gekolbt. 

Anni. Schacht eingestellt. 
Tadeusz-Galicya bohrt, beziehungsweise 

instrumentiert. Die Situation ist insofern giinstiger, 
als im Bohrloch beinahe kein Wasser vorhanden ist, 
dagegen das Rohól bis oben reicht. Gegenwartig 
wiederholen sich fast taglich Ausbriiche. 

Gertruda (Szujski) bohrt teilweise und 
kolbt teilweise und schópft das Wasser bis an die 
gelochten Rohre ab. Wasser zeigt sich immer weni- 
ger. Die Situation ist eine bedeutend bessere; der 
Schacht wird produktiv. Die Augustproduktion be- 
trug 10 Zisternen Rohól. 

Nordstern bohrt und kolbt, wobei man das 
Wasser abschópft; gegeniiber friiher hat das Wasser 
abgenommen und steht bis zk. 80 m. iiber dem 
Bohrgrunde. Augustproduktion 17 Zisternen. 

Iris-Louisa. Uber diesen Schacht kann ich 
nichts bestimmtes sagen, habe jedoch gehórt, dass 
die Verunreinigung angeblich grósser, dagegen die 
Rohólproduktion und der Rohólzufluss immer gerin- 
ger werden. 

Die Verhaltnisse der am rechten Loszeniaufer 
gelegenen Schdchte bessern sich immer mehr und ist 
es daher nicht nótig — riicksichtlich ihrer Existenz- 
fahigkeit — dieselben (ausgenommen „Iris*) diesbe- 
ziiglich weiter zu beobachten. | 

Die Schidchte am linken Loszeniaufer. 
Josef. Bis zum 2. September wurde gekolbt: 

lagesproduktion 2 Zisternen reines Rohól, das im 
allgemeinen nur 2%, Verunreinigung aufweist. Der 
Wasserzutluss ist durch 3 verschiittete Kolben ge- 
hemmt, woraus sich auch die geringe Verunreinigung 
erklart. Am 4. September wurde der Bohrturm abge- 
tragen und wird bis nun ein neuer Rygg montiert. 
Augustproduktion samt Vorrat 29 Zisternen. 

Nowina. Bis 2. September wurde gekolbt. 
Situation unverdndert. Die Analysen ergeben 250/, 
Wasser, 20%, Emulsion und 55%, Ól. Am Abend des 
2. September brannte der Schacht ab und montiert 
man gegenwadrtig einen neuen Rygg. Die Produktion 
im August betrug 30 Zisternen. 

Jawa kolbt ausgenommen die Unterbrechung 
am Sonntag standig; der Zustand wird immer schlim- 
mer, der Fliissigkeitszuiluss kleiner, denn derselbe 
betradgt pro 24 Stunden nur 11/5 Zisternen und wie 
die Analysen zeigen, enthdlt er 20%, Wasser, 300, 
Emulsion und 500%/, Ol. Im Verhdltnis zu dem inten- 
siven Kolben wadchst die Verunreinigung und holt 
der Kolben mehr Wasser herauf, 
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Kissmet. Od 30/8 do 5/9 tłokowano tylko 

w dzień i to jedną partyą ludzi, od 5/9 do 14/9 tło- 
kują bez przerwy w dzień i w nocy z głębokości 
1000 do 1050 m. Płyn prawie nieopada, tłok wynosi 
górą trochę ropy, zresztą prawie czystą wodę, tak 
że w wytłokowanym płynie jest co najwyżej 3 do 
50/, ropy, gazy stosunkowo bardzo silne, poprawy nie 
ma żadnej. Od 14/9 tłokowanie zastanowiono zupełnie. 

Trystan częściowo tłokuje, częściowo roz- 
szerza jamę, stan niezmieniony. Przypływ płynu sła- 
by. Produkcya za sierpień 15 cystern ropy. W czasie 
stójek płyn (woda) przybywa, n. p. 1/9 z powodu 
48 godzinnej stójki przybyło 500 m. płynu (wody) 
lecz już po 4 godzinnem tłokowaniu zczerpano go 
do spodu rur t. j. do 1150 m. Próbka wykazuje prze- 
ciętnie 35% wody, 30% emulsyi i 35% ropy. 

Tschuschima tłokuje, sytuacya coraz to 
gorsza, tak że tłok wynosi na oko samą emulsyę. 
W szybie jest 30 m. zasypu, a w miarę intenzywnego 
ttokowania okazuje się więcej wody. Zaznaczyć mu- 
szę z naciskiem, że dnia 7/9 płynu było więcej, pru- 
szyło ropą, a płyn był czarniejszy i zawierał zna- 
cznie mniej emulsyi, toż samo 8/9 i 9/9, a więc 
w dniach, w których spody na Napoleonie, Annen 
i Tadeusz-Alfa były zabite. W tym samym czasie 
i te szyby wykazywały znaczną i niebywałą poprawę. 
Od tego jednak czasu t. j. od 10/9 sytuacya stale 
się pogarsza, zanieczyszczenie coraz to większe, tak 
że mimo tłokowania z wierzchu t. j. z głębokości 
1000 m. próbki wykazują: 16/9 25% wody, 50% 
emulsyi i 25% ropy — 18/9 20% wody, 57/0 emul- 
syi i 23% ropy — 19/9 7677 zanieczyszczenia i 240% ropy. 

Annen. Do 31/8 ubito 34 m. spodu iłem, i do 
6/9 montowano kosz na linę, krążki linowe etc. dla 
nowego haspla, i zaczęto ttokować z głębokości 
800 m. Płyn początkowo dał się łatwo zczerpać do 
1150 m. tłok zaś wynosił na zmianę raz ropę to 
znów wodę, lub też ropę z wodą. Od 6/9 godzina 
11 w nocy, do 7/9 godzina 5 rano wynosił zupełnie 
czystą ropę (produkcya 3 cyst.) i do północy stłoko- 
wano do głębokości 1150 m. Dnia 8/9 z powodu 
24 godzinnej stójki Świątecznej podniósł się płyn 
o 100 m. t. j. do 1050 m. i 9/9 od północy zaczęto 
tłokować, a tłok wynosi do 9 rano wodę i płyn 
silnie opada, poczem wynosi coraz to więcej ropy. 
W niedzielę tłokują bez przerwy z głębokości 1150 m. 
tłok już jednak wynosi przeważnie wodę, a zwiert- 
ciadło płynu nie tfopada do 12/9 mimo tłokowania. 
Od tego dnia zaczęto dalej zabijać spód jamy iłem, 
gdyż przekonano się, że korek 3 do 5 m. został wy- 
płukany. Dnia 15/9 zabito spód do odmierzonej głę- 
bokości 1256 m. a zwierciadło płynu było wtedy 
w 956 m. Ogółem zabito 50 m. spodu, lecz dotąd 
nie rozpoczęto dalszego tłokowania, a ludzie są od 
24/9 wypowiedzeni. 

Napoleon. Dnia 30/8 zabito spód jamy 41.5 m. 
t. j. do głębokości 1300.5 m. i od wieczora zaczęto 
ttłokować z 850 m. Tłok wynosił wodę i trochę ropy, 
za 12 godzin ściągnięto 200 m. płynu. Dopiero po 
trzech dniach t. j. 2/9 stłokowano płyn do spodu, 
tłok wynosił prawie czystą wodę, a już 4/9 mimo 
intenzywnego tłokowania płyn podniósł się 80 m. od 
spodu. W obec tego zapuszczono ciężar na sztan- 
gach i przekonano się że 4 m. korka zostały wy- 
płukane, ubito zatem ciężarem bez dorzucania iłu i 
zaczęto tłokować z głębokości 1150 m. Płyn, prze- 
ważnie woda, opada. Dnia 5/9 płyn mimo tłokowa- 
nia podnosi się znowu do 950 m. dnia 6/9 rano 
opada do 1100 m. Tego samego dnia wieczorem 
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Hadwiga. Dortselbst bis zum 5. September 
Reperatur des Haspels; mittags wurde am genann- 
ten Tage zu kolben begonnen und zwar aus der 
Tiefe von 940 m. Der Kolben fórderte anfangs mit 
Rohól verfirbtes Wasser. Je nach der Intensitdt des 
Kolbens fallt die Fliissigkeit und sobald man aus 
einer Tiefe von 1200 m., wo die Verrohrung endet, 
(es verbleibt ungefihr 60 m. Fliissigkeit vom Bohr- 
grunde), kolbt so fórdert der Kolben eine schwarze 
Fliissigkeit, welche vielleicht 50”/, Wasser und eben 
soviel Oel enthdlt — Emulsion ist iiberhaupt keine vor- 
handen. Verhiltnismissig starke Gase. Jeder Still- 
stand verursacht ein sofortiges Steigen des Wassers, 
so auch am 18/9, wo dasselbe, infolge eines 12 
stiindigen Stillstandes um 300 m. stieg und konnte 
dasselbe erst nach 11 stiindigem Kolben bis zu 
einer Tiefe von 1200 m., abgeschópft werden. Hie- 
bei fórderte der Kolben neuerdings 50%/, Roból. Vom 
15/9 an trat eine bemerkbare Verschlimmerung ein 
und zeigen die Proben 70%/, Wasser und 30% Ol, 
Emulsion keine vorhanden, hiebei muss jedoch be- 
merkt werden, dass ab 14. September das Kolben 
auf Kissmet eingestelit wurde. 

Kissmet. Vom 30/8 bis zum 5/9 wurde nur 
tagsiiber mit einer Schichte vom 5/9 bis zum 14/9 
ohne Unterbrechung Tag und Nacht aus der Tiete 
1000 bis 1050 m. gekolbt. Die Fliissigkeit fallt tast 
gar nicht und fórdert der Kolben oberhalb etwas 
Ól, den Rest beinahe reines Wasser, so dass die ge- 
schópfte Fliissigkeit hóchstens 3 bis 50/, Ol enthalt; 
die Gase sind verhiltnismissig sehr stark, daher im 
aligemeinen keine Besserung. Ab 14/9 wurde das 
Kolben vollstindig eingestellt. 

Tristan. Kolbt teilweise und teilweise wird 
das Bohrloch erweitert. Keine Anderung. Der Fliis- 
sigkeitszufluss ist gering. Die Augustproduktion be- 
trug 15 Zisternen Oel. Wahrend etwaiger Stillstinde 
steigt die Fliissigkeit (Wasser), so z. B. am I /9 stieg 
dieselbe nach einer 48 stiindigen Unterbrechung um 
500 m., wurde jedoch schon nach 4 stiindigem Kol- 
ben bis 1150 d. h. bis wohin die Verrohrung reicht, 
abgeschópit. Die Proben weisen durchschnittlich 
350/, Wasser, 30%/, Emulsion, und 350, Ol aut. 

Tschuschima kolbt, die Situation wird im- 
mer schlimmer, insofern als der Kolben augenschein- 
lich nur Emulsion fórdert. lm Bohrloche befinden 
sich 30 m. Nachfall, und im Verhdltnisse zur [nten- 
sitit des Kolbens zeigt sich immer mehr Wasser. 
Ich muss nachdriicklichst hervorheben, dass am 7. 
September mehr Fliissigkeit vorhanden war, wobei 
das Oel staubfórmig auftrat; die Fliissigkeit war von 
dunklerer Firbung und enthielt bedeutend weniger 
Emulsion. Dasselbe wiederholte sich am 8/9 und 
9/9, also an den Tagen, an welchen man den Bohr- 
grund auf Napoleon, Annen und Tadeusz-Alia ver- 
stampfte. Auch diese Schadchte weisen zur selben 
Zeit eine Besserung auf. Von dieser Zeit jedoch d. i. 
vom 10/9, verschlimmert sich wieder die Situation ; 
die Verunreinigung wird grósser und obgleich man 
die Fliissigkeit von oben abschópfte d. i. aus der 
Tiefe 1000 m. so ergaben die Proben folgende Re- 
sultate: 16/0—250/, Wasser, 500%/, Emulsion und 25 '/, 
Rohól; 18/9—200/, Wasser, 57%/, Emulsion und 23% 
Rohól; 19/9_—760/, Verunreinigung und 24/, Rohól. 

Annen. Bis 31/8 wurden 34 m. des Bohrlo- 
ches mit Schieferton verstampft, bis 6/9 wurde der 
Seilkorb, Seilrolle etc. fiir den neuen Haspel mon- 
tiert und mit dem Kolben aus der Tiefe von 800 m. 
begonnen. Die Fliissigkeit konnte aniangs mit Leich- 
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ściągnięto płyn do spodu, a 7/9 od godziny trzeciej 
do dziewiątej rano tłok wynosił czystą rope. Zazna- 
czyć trzeba, że dopiero po rozpoczęciu tłokowania 
na Annen dnia 6/9 wieczorem zdołano zczerpać płyn 
do spodu. Dnia 7/9 tłokowano przez 18 godzin 
z rzędu, stale od spodu, z głębokości 1300 m. a tłok 
wynosił ropę i nie wiele wody, na oko nawet czystą 
ropę. Dnia 8/9 z powodu 8 godzinnej świątecznej 
stójki płyn podniósł się o 350 m. t. |. do 950 m. 
a tłok wynosił już czystą wodę. Po 8 godzinnem 
ttokowaniu zczerpano go do 1100 m. i do godziny 
2 popołudniu tłok wynosił jeszcze wodę. Dnia 9/9 
tłokują od spodu, tłok wynosi więcej ropy, około 
40%, a wieczorem wskutek 3 godzinnej stójki spo- 
wodowanej burzą, przybywa znowu 300 m. wody 
W niedzielę dnia 10/9 tłokowano bez przerwy do 
południa, płyn opadł do 1150 m. Dnia 11/9 tłokują 
z głębokości 80 m. od spodu, czystą wodę. Dnia 
12/9 zapuszczono ciężar i ubito nim 6.5 m. do głę- 
bokości 1304.5 m. czyli że co najmniej tyle korka 
wypłukało. Dnia 13/9 tłokowano dalej z głębokości 
950 m. przeważnie czystą wodę, płyn opada. Dnia 
tego wieczorem stłokowano nawet płyn do spodu, 
tłok wynosi. na zmianę ropę i wodę, lecz wody 
znacznie więcej. Dnia 15/0 mimo tłokowania płyn 
podnosi się do 1100 m. tłok 'wynosi prawie czystą 
wodę (od 12/9 Annen zabija inie tłokuje) Dnia 16/9 
zwierciadło utrzymuje się stale w głębokości 1100 m. 
Od 17/9 do dzisiaj stójka z powodu naprawy haspla. 

"Tadensz=AlTa: Dnia 30/6 1 31/8 żabito 
4.5 m. spodu iłem i zaczęto tłokować z 1100 m. 
tłok wynosi ropę i wodę. Z powodu 10 godzinnej 
instrumentacyi płyn podniósł się do 900 m. i mimo 
tłokowania nie opadł. Tłok wynosi przeważnie wodę. 
Dnia 7/9 mimo tłokowania płyn podnosi się do 800 
m. (czysta woda): poczem nagle zaczyna opadać, a 
już na północ zwierciadło płynu było w głębokości 
1150 m. Dnia 8/9 rano opada płyn do 1260 m. około 
50 m. od spodu, a tłok wynosi dość dużo ropy, gazy 
silne, poczem z powodu 8 godzinnej stójki Świątecz- 
nej płyn podnosi się do 950 m. zatem około 300 m. 
Przez dalsze tłokowanie płyn szybko opada i w miarę 
obniżania się jego zwierciadła, tłok wznosi coraz 
więcej ropy, a 9/9 około południa wynosi czystą na 
oko ropę, której jednak w wytłokowanym płynie jest 
tylko 50%, bardzo silne gazy przy ciągnięciu tłoka 
do góry powodują wybuchy płynu. Wieczorem zczer- 
pano płyn do 1150 m. Z powodu burzy 3 godzinna 
stójka i w tym czasie podnosi się płyn 200 m. t.j. 
do 950 m. w niedzielę 10/9 tłokują bez przerwy, 
płyn opada do 1150 m. a póżniej mimo intenzywnego 
ttokowania podnosi się do 1000 m. a tłok wynosi 
wodę, gazy słabe. Dnia 12/9 i 13/9 tłokują stale 
z 1000 m. wodę, płyn zatem nie opada. Zaczęto 
ubijać korek, z którego pozostało 1.3 m. od spodu 
tj. do 1316.5 m. niewypłukane, i tam zdaje się jest 
główna szczelina, gdyż już dwukrotnie do tej samej 
głębokości korek nie został wypłukany, po wycią- 
gnięciu ciężarka zaczęto tłokować z głębokości 950 
m. wodę i trochę emulsyi. Płyn wolno raz opada, 
to znowu się podnosi i jest przeważnie w głębokości 
000 m. 

Złotka. Dnia 30/8 tłokuje, a od 31/8 do 2/9 
instrumentuje za tłokiem. Do 9/9 płyn trzyma się 
w głębokości 700 do 800 m. Dopiero od dnia 9/9 
wobec intenzywnego tłokowania płyn wolno opada 
! jest 11/9 w głębokości około 1000 m. Tłok wynosi 
więcej ropy około 30%. Od 14/9 naprawa haspla. 

Z zestawienia tego widzimy że zabicia spodów 
we wszystkich trzech szybach tj. Annen, Napoleon 

tigkeit bis zur Tiefe 1150 m. abgeschópit werden 
und wurde durch das Kolben abwechselnd einmal 
Rohól und das andere mal Wasser oder aber Rohól 
mit Wasser gefórdert. Ab 6/9 11 Uhr nachts bis 
7/9 5 Uhr friih fórderte der Kolben reines Rohól 
(Produktion 3 Zisternen) und wurde bis Mitternacht 
bis zur Tiefe von 1150 m. abgeschópit. Am 8/9 
stieg die Fliissigkeit infolge der 24 stiindigen Feier- 
tagsunterbrechung um 100 m. d. i. bis 1050 m. Am 
9/9 wurde ab Mitternacht gekolbt, hiebei wurde bis 
9 Uhr vormittags Wasser gefórdert; die Fliissigkeit 
sinkt stark und der Kolben fórdert immer mehr Oel. 
Sonntags wird ohne Unterbrechung aus einer Tiele 
von 1150 m. gekolbt, der Kolben fórdert jedoch 
iiberwiegend Wasser. Bis 12/9 sinkt der Wasser- 
spiegel iiberhaupt nicht, obwohl gekolbt wird. An 
diesem Tage begann man neuerdings den Bohrgrund 
zu verstampfen, da man sich iiberzeugt hatte, dass 
der Pfropfen durch das Wasser 3 bis 5 m. aus- 
gespiilt worden war. Am 15/9 wurde der Bohrgrund 
bis zur festgestellten Tiefe von 1256 m. verstampit 
und befand sich damals der Fliissigkeits-Spiegel in 
einer Tiefe von 956 m. [nsgesamt sind 50 m. vom 
Bohrgrund aus verstampft; mit dem weiteren Kolben 
hat man jedoch bis jetzt nicht begonnen; den Ar- 
beitern wurde am 24/9 gekiindigt. 

Napoleon. Am 20/8 wurde der Bohrgrund 
41 1/2 m.d. i. bis zur Tiefe von 1300.5 m. verstampft 
und begann man am Abend aus de Tiefe von 500 m. 
zu kolben. Der Kolben fórderte Wasser und etwas 
Oel; binnen 12 Stunden wurden 200 m. Fliissigkeit 
abgeschópft. Erst nach 3 Tagen, d. i. ab 2/9 gelang 
es, die Fliissigkeit bis zum Grunde abzuschópien, 
wobei der Kolben fast reines Wasser fórderte. Schon 
am 4/9 stieg die Fliissigkeit trotz intensiven Kolbens 
80 m. iiber den Bohrgrund. Die Schwerstange wur- 
de mittels Stangen eingelassen und man iiberzeugte 
sich, dass 4 m. der Verstampfung weggespiilt seien. 
Ohne eine weitere Lehmverschiittung wurde der 
Pfiropfen fest gestampft und mit dem Kolben aus 
der Tiefe 1150 m. begonnen. Die Fliissigkeit besteht 
iiberwiegend aus Wasser und fallt allmadlig. Am 5/9 
steigt trotz des Kolbens die Fliissigkeit 950 m.; am 
6/9 friih sinkt dieselbe bis 1100 m. Am selben Tage 
wurde die Fliissigkeit bis zum Grunde abgeschópit 
und am 7/9 fórderte der Kolben von 3 Uhr friih bis 
Q Uhr morgens reines Oel. Es muss bemerkt wer- 
den, dass es erst nach Beginn des Kolbens auf An- 
nen am 6/9 abends gelang, die Fliissigkeit bis zum 
Grunde abzuschópfen. Am 7/9 kolbte man 18 Stun- 
den ununterbrochen aus der Tiefe 1300 m. Der Kol- 
ben fórderte Oel augenscheinlich sogar reines und 
nicht gerade besonders viel Wasser. Am 8/9 stieg die 
Fliissigkeit nach 8 stiindiger Unterbrechung, infolge 
eines Feiertages, um 350 m. d. i. bis 950 m.; der 
Kolben fórderte Wasser. Nach 8 stiindigem Kolben 
schópfte man die Fliissigkeit bis 1100 m. ab und 
fórderte bis 2 Uhr nachmittags noch immer Wasser. 
Am 9/9 wurde bis zum Bohrgrunde gekolbt, hiebei 
mehr Oel, zk. 400%, gefórdert; am Abend steigt das 
Wasser infolge einer 3 stiindigen, vom Unwetter 
verursachten Unterbrechung, das Wasser wiederum 
um 300 m. Sonntag den 10/9 kolbte man ohne Un- 
terbrechung bis Mittag; die Fliissigkeit sank bis 
1050 m. Am 11/9 wird bis 80 m. vom Bohrgrund 
Wasser gekolbt. Am 12/9 wurde die Schwerstange 
eingelassen und 6.5 m. d. h. bis zur Tiefe 1305.5 m. 
festgestampit, was bedeudet, dass eben soviel Ver- 
stopiung weggespiilt worden sei. Am 13/9 setzte man 
das Kolben aus der Tiefe von 950 m. fort, wobei 
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i Tadeusz-Alfa zostały wypłukane i to na Napole- 
onie i Tadeuszu trzykrotnie do tej samej głębokości, 
w której znajdują się najprawdopodobniej szczeliny 
doprowadzające wodę. Bardzo widoczna i pocie- 
szająca poprawa daje się spostrzegać 7/9 a jeszcze 
bardziej 9/9, lecz trwa ona niedługo, bo po wypłu- 
kaniu korków woda znowu podchodzi i mimo tło- 
kowania nie opada, utrzymując się w głębokości 
950 do 1000 m. czyli że mamy stale w tych szybach 
400 do 450 m. słupa wody. Również w szybie 
Kissmet mimo tłokowania poziom wody utrzymuje 
się stale w głębokości 1000 do 1050 m. a tłok wy- 
nosi prawie zupełnie czystą wodę, więc i ten szyb 
musi widocznie mieć bezpośrednie połączenie ze 
szczeliną prowadzącą wodę. 

Znaczną natomiast poprawę wykazuje szyb 
Hadwiga, w którym płyn dał się zczerpać prawie do 
spodu, a wówczas tłok wynosił czystą na oko ropę, 
której jednak było tylko 50%/,w wytłokowanym płynie. 

Zastanawiając się nad rezultatem zabicia spodów 
w tych szybach podnieść należy fakt, że w chwili 
ody korki nie były wypłukane tj. dnia 7/91 9/9 
poprawa była wielka, a nagłe następne pogorszenie 
powstało przez wypłukanie korków. Stąd wniosek, 
że ił nie jest dobrym materyałem do zabijania spodów 
przy ciśnieniu około 50 atmosfer, że zatem albo 
trzebaby szukać innego materyału do zabijania spo- 
dów, lub też w szybąch już zabitych nie tłokować 
(by tym sposobem nię pomagać wypłukiwaniu kor- 
ków) lecz natomiast tem więcej i intenzywniej tło- 
kować w innych szybach. Wprawdzie i tu te próby 
były ale tylko częściowo przy zabijaniu spodów 
przeprowadzone, przypuszczam jednak, że tłokowanie 
w innych szybach w tym czasie nie było intenzywne, 
a nadto sądzę, że poprawa w innych szybach nie 
odrazu musi się tak jak na Napoleonie, Annen i Ta- 
deuszu okazać, bo jeżeli przyjmiemy, że przeważnie 
za pośrednictwem tych właśnie szybów woda dopły- 
wała do horyzontu ropnego, a przez zabicie spodów 
dopływ jej został zamknięty, to poprawa jest do- 
piero po jakimś czasie możliwa. Do tego mego 
przypuszczenia, że woda przeważnie za pośrednic- 
twem wyżej wymienionych trzech szybów zalewa 
horyzont ropny, muszę dodatkowo zaznaczyć na 
podstawie dalszych obserwacyi, że znów z chwilą 
zaprzestania ttokowania na Annen i Napoleonie, dwu- 
krotnie następuje widoczna poprawa, którą wykazują 
szyby Tadeusz-Alfa, Nowina i Tschuschima, a nawet 
Annen, gdzie po zabiciu 65 m. spodu tłokowano 
czystą ropę. Nie stawiam tego jako wniosku, lecz sądzę, 
że WPanowie zechcą tę sprawę należycie rozważyć. 

W końcu nie mogę pominąć pogłosek jakoby 
kilka nowych szybów zostało zawodnionych i że 
w szybie Otylia po podwierceniu 2.8 m. miała się 
w głębokości 1414 m. pokazać surowica. 

Nad sprawozdaniem p. Włodarczyka a w szcze- 
gólności nad końcowym jego ustępem, że woda za 
pośrednictwem szybów Napoleon, Annen i Tadeusz 
miała dopływać do horyzontu ropnego, wywiązuje 
się długa dyskusya, w ciągu której wyłania się ob- 
szernie omawiana sprawa skąd przyszła woda, czy 
po wyczerpaniu ropy, temi samemi szczelinami, czy 
też została nawierconą. Zabierają głos pp. Holobek, 
Dembowski, Włodarczyk, Dunka, Szczepanowski, 
wreszcie na wniosek p. Lenieckiego zamknięto dys- 
kusyę i zaproszono p. Żubra do zdania sprawozdania 
za czas od objęcia przez niego urzędowania aż do 
dnia dzisiejszego z tem, że następnie przeprowadzi 
się dyskusya nad całością czynności i zapatrywań 
komisyi wykonawczej. (Dok. nastąpi.) 

iiberwiegend Wasser gefórdert wurde. Die Fliissig- 
keit sinkt. Am selben Tage kolbte man sogar die 
Fliissigkeit bis unten ab und fórderte der Kolben 
abwechselnd Oel und Wasser; jedoch bedeutend 
mehr Wasser. Am 15/9 steigt trotz des Kolbens die 
Fliissigkeit bis 1100 m. Der Kolben fórdert beinahe 
nur Wasser (Annen verstopft den Bohrgrund und 
wird seit dem 12/9 nicht gekolbt). Am 16/9 halt sich 
der Fliissigkeitsspiegel bestindig in der Hóhe von 
1100 m. Ab 17/9 bis heute infolge Haspelreparatur 
Stillstand. 

Tadeusz-Alfa. Am 30/8 und 31/8 wurde 
der Bohrgrund 4.5 m. mit Letten verstampit und 
man begann aus der Tiefe 1100 m. zu kolben und 
erhielt Rohól und Wasser. Infolge einer 10 stiindigen 
Instrumentation stieg die Fliissigkeit bis 900 m. und 
fiel trotz Kolbens nicht. Der Kolben fórderte vor- 
wiegend Wasser. Trotz dem gekolbt wurde steigt 
am 7/9 die Fliissigkeit (Wasser) bis 800 m., sodann 
sinkt dieselbe und schon um Mitternacht befindet 
sich ihr Spiegel bei 1150 m. Am 8/9 friih fallt die 
Fliissigkeit 1260 m., das ist ungefihr 50 m. Vom 
Bohrgrunde und der Kolben fórdert ziemlich viel 
Oel, auch starke Gase sind vorhanden. Nach einer 
8 stiindigen Unterbrechung wegen des Feiertages, 
steigt die Fliissigkeit bis 900 m. also ungefahr 350 m. 
vom Grunde. Inifolge des fortgesetzten Kolbens sinkt 
die Fliissigkeit rasch und der Kolben bringt immer 
mehr Oel herauf, am 9/9 gegen Mittag augenschein- 
lich reines Oel, welches jedoch nur 50%, Oel ent- 
hadlt. Die ausserordentlich starken Gase verursachen 
beim Heraufzienen des Kolbens Ausbriiche. Am abend 
schópfte man die Fliissigkeit bis 1150 m. Nach einer 
3 stiindigen Unterbrechung, verursacht durch ein 
Gewitter steigt die Fliissigkeit um 200 m. d. i. bis 
950 m. Sonntag den 10/9 wird ohne Unterbrechung 
gekolbt, die Fliissigkeit sinkt bis 1150 m., spater aber 
steigt sie trotz intensiven Kolbens bis 1000 m; der- 
selbe fórdert Wasser; Gase sind unbedeutend. Am 
12/9 und 13/9 wird aus der Tiefe von 1000 m. standig 
Wasser gekolbt, womit der Beweis erbracht ist, dass 
die Fliissigkeit nicht sinkt. Nun wurde der Bohrgrund 
von neuem verstampft, da der Pfropien bis 1.3 m. 
d. i. biszur Tiefe ven 1316.5 m. weggespiilt worden 
war. Wahrscheinlich findet der Wasserzuiluss in 
dieser Tiefe statt, da der Pfropfen wiederholt nur 
bis zu dieser Hóhe weggespiilt wurde. Nach Heraui- 
holen der Schwerstange kolbte man aus der Tiefe 
950 m. und erhielt Wasser, sowie ein wenig Emul- 
sion. Die Fliissigkeit sinkt und steigt abwechselnd 
langsam und halt sich in der Tiefe von 1000 m. 

Złotka. Am 30/8 wurde gekolbt und vom 
31/8 bis 3/9 nach dem Kolben instrumentiert. Bis 
zum 9/9 steht die Fliissigkeit in der Tiefe von 700 
bis 800 m. Erst am 9/9 sinkt dieselbe langsam in- 
folge intensiven Kolbens und befindet sich am 11/9 
in der Tiefe von zirka 1000 m. Der Kolben fórdert 
mehr Oel und zwar 30%, Ab 14/9 Haspelreparatur. 

Aus diesem Berichte ersehen wir, dass in allen 
3 Schaichten d.i. Annen, Napoleon und Tadeusz die 
Verstopfung dreimal bis zu einer bestimmten Tiefe 
weggespiilt wurde und man kann annehmen, dass 
sich dort der Wasserzufluss befinde. Eine merkliche 
und erfreuliche Besserung ldsst sich am 7/9, mehr 
noch am 9/9 konstatieren, welche Besserung jedoch 
nicht lange anhalt, da nach dem Wegspiilen der 
Pfropfen wieder Wasser eindringt und so haben wir 
in den Schichten trotz des Kolbens eine 400 bis 450 
hohe Wassersaule. [m Schachte Kissmet halt sich 
ebenfalls trotz des Kolbens des Wassers standig in h 

Ó 
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der Tiefe 1000 bis 1050 m. und fórdert der Kolben 
beinahe nur reines Wasser. Wahrscheinlich ist dieser 
Schacht auch mit den Wasseradern verbunden. Eine 
bedeutende Besserung weist jedoch der Schacht 
Hadwiga auf, wo es gelungen ist, die Fliissigkeit 
his unten abzuschópien, worauf der Kolben schein- 
bar reines Rohól fórderte, welches aber in Wirk- 
lichkeit nur 50%, Oel enthalt. Das Resultat der in 
den Schdchten vorgenommenen Verstampfung in 
Erwadgung ziehend muss auf die Tatsache hinge- 
wiesen werden, dass an den Tagen 7/9 und 9/9, an 
welchen die Verstopfung nicht weggespiilt worden 
war, eine bedeutende Besserung zu verzeichnen ist, 
dem aber nach Wegspiilen der Pfropfen rasch eine 
Verschlimmerung folgte. Weiters gelangen wir zu dem 
Endergebnisse, dass sich der Letten (Lehm, Schiefer- 
ton) zwecks Verstopfung nicht eignet, nachdem man 
mit einem Drucke von 50 Atmospharen rechnen 
muss. Entweder miisste man hiezu ein anderes Ma- 
terial verwenden oder in den Schichten, wo der 
Bohrgrund verstopft ist, das Kolben unterlassen, 
nachdem auch Dei dieser Gelegenheit ein Wegspiilen 
begiinstigt wird. In den anderen Schichten miisste 
man jedoch intensiv kolben; zwar hat man diese 
Versuche durchgefiihrt, aber nur teilweise wihrend 
man die Verstopiung vornahm. Es scheint mir, dass 
das Kolben in den anderen Schichten damals nicht 
intensiv durchgefiihrt worden ist, ausserdem glaube 
ich, dass eine Besserung in den anderen Schachten 
nicht sofort wie es, bei Napoleon, Annen und Ta- 
deusz der Fall war, eintreten muss, denn, wenn wir 
annehmen, dass hauptsachlich diese Schadchte die 
Verwdsserune der ólfiihrenden Schichten herbei- 
fiihrten und durch die Verstampfung der Wasser- 

zułluss gesperrt wurde, so ist die Besserung erst 
nach einiger Zeit móglich. Meiner Ansicht, dass 
namlich die Oelschichten hauptsichlich durch die 
obengenannten Schidchte verwaissert wurden, muss 
ich auf Grund weiterer Beobachtungen hinzufiigen, 
dass wiederum nach Einstellen des Kolbens auf 
Annen und Napoleon wiederholt eine Besserung 
bemerkbar wurde. Was die Schichte Tadeusz Alfa 
Tschuschima und Nowina anbelangt, so weisen 
dieselben — sogar Annen — nach einer Verstopfung 
von 65 m. eine besserung auf, indem sie beim Kolben 
reines Oel fórdern. Ich stelle diesbeziiglich keinen 
Antrag, hofie jedoch, dass die Herren die Angele- 
genheit entsprechend in Erwdgung ziehen werden. 

Schliesslich muss ich noch erwahnen, dass 
Geriichte iiber die Verwdsserung neuer Schichte 
verbreitet werden, und dass der Schacht Otylia nach 
einer Abteufung von 2.8 m. in der Tiefe 1414 m. 
auf Salzwasser gestossen sein sollte. 

Dem Berichte des Herrn Włodarczyk, besonders 
aber seinem letzten Teile, dass das Wasser ver- 
mittels der Schichte Napoleon, Annen und Tadeusz 
zugefiihrt wird, folete eine lingere Diskussion, in 
welcher die Sache weitliufig besprochen wird; 
ndmlich, ob das Wasser aus den friiheren óltragen- 
den Schichten herriihre oder ob es angebohrt wurde. 
Das Wort ergreifen Herr Holobek, Dembowski, Wło- 
darczyk, Dunka und Szczepanowski. Schliesslich 
stellt Herr Leniecki den Antrag, diese Diskussion zu 
beenden und den Herrn Żubr zu ersuchen, er móchte 
Bericht iiber die Zeit seiner Tatigkeit erstatten und 
nachher erst kónne eine Diskussion iiber die ge- 
samte Tatigkeit und Anschauungen der Exekutiv- 
kommision erófinet werden. (Schluss folgt.) 

Orzeczenie 
c. k. Urzędu górniczego okręgowego w Stanisła- 
wowie z 12. stycznia 1910, I. 1488/09, o ustano- 
wieniu rejonu ochronnego dla źródeł wody 
w grminie kat. Malechów, zasiłających wodociąg 
Krajowych zakładów rolniczych w Dublanach. 

C. k. Urząd górniczy okręgowy w Stanisławo- 
wie ustanawia niniejszem w porozumieniu z c. k. 
Starostwem powiatowem we Lwowie wskutek prośby 
Wydziału krajowego o utworzenie rejonu ochronne- 
go dla zabezpieczenia źródeł, zasilających wodociąg 
dla Zakładów krajowych w Dublanach we wodę, na 
podstawie miejscowego dochodzenia i rozprawy 
komisyjnej z 10. grudnia 1908 w myśl S$ 18, 220 
i 222 powsz. ust. górn. z 23. maja 1854, Dz. u. p. 
Nr. 146, tudzież $$ 72 i 75 kraj. ust. naft. z 22. 
marca 1908, Nr. 61 Dz ust. i rozp. kraj., ze wzglę- 
dów publicznych rejon ochronny, którego granicy 
oznacza się w sposób następujący: 

Granica północna ciągnie się od kopca gra- 
nicznego Nr. 3. gminy katastralnej Grzybowice i Ma- 
lechów granicą tychże gmin do kopca granicznego 
Nr. 2. i dalej północną granicą parcel grunt. |. kat. 
2154, 2152, 2131, 2130, 2110, 2019 gminy Grzybo- 
wice, a stąd północną granicą parceli gr. |. kat. 
2050;1 tejże gminy do zetknięcia się tejże z parcelą 
gr. |. kat. 2016. 

Granica zachodnia biegnie w ciągu dalszym od 
ostatnio opisanego punktu w kierunku południowo- 
zachodnim do zetknięcia się parceli gr. l. kat. 2050/1 
z parcelą grunt. l. kat. 1772, dalej granicą tychże do 
zetknięcia się z parcelą gr. l. kat. 2050/2, stąd do 
granicy gmin Grzybowice i Zamarstynów. 

Granica południowa ciągnie się od ostatnio 
opisanego punktu granicą obu gmin, następnie le- 
wym brzegiem potoka „Malechów* aż do południo- 
wo-zachodniego rogu parceli gr. l. kat. 615 gminy 
kat. Malechów. 

Granica wschodnia biegnie od ostatnio opisa- 
nego punktu w kierunku północnym do kopca gra- 
nicznego Nr. 3. gminy Grzybowice i Malechów, t.j. 
do punktu wyjścia. 

W granicach utworzonego w ten sposób rejo- 
nu ochronnego zakazuje się na przyszłość prowa- 
dzenia wszelkich poszukiwań tak minerałów zastrze- 
żonych jak i niezastrzeżonych. 

Kopania odkrywkowe na glinę, żwir lub ka- 
mień w obrębie tego rejonu ochronnego będę pod- 
dane przez Władzę polityczną pewnym zastrzeże- 
niom co do sposobu prowadzenia robót i odpro- 
wadzenia wody powierzchniej i wgłębnej. 

Głębsze poszukiwania wody zapomocą studzień 
lub otworów świdrowych w obrębie tego rejonu 
ochronnego mogą być dozwolone przez Władzę po- 
lityczną tylko w miarę, o ile wodociągowi dla Za- 
kładów krajowych w Dublanach nie będą szkodzić. 

Orzeczenie powyższe uzasadnia się z jednej 
strony doniosłością, jaką ustanowiony rejon ochronny 
posiada pod względem publicznym dla zaopatrzenia 
Zakładów krajowych w wodę, z drugiej zaś strony 
okolicznością, iż w granicach powyżej nakreślonych 
można zupełnie wykluczyć znajdowanie się tak mi- 
nerałów zastrzeżonych, jak i niezastrzeżonych. 

C. k. Urzędnik górniczy okręgowy: 
Szwabowicz m. p. 
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Borysław. 
Aleksander 
Albert 
Berta 
Blochówka 
Borysławski II. 
Estera 
Fanto Dawidmann 

a Morifz 
„- JFOmasz 

Felicyan 
Galicya 
Georg 
Halka 
Jasiennicki mały 
Jeanetta 
Johanna 
Gal. Kasa oszcz. 
Kazimierz I 
EE0r'. 
Ludwik 
Maurycy 
Mickiewicz 
Nadzieja 
Natan 
Olga 
Port Artur 
Ratoczyn 
Sobieski 
Szczepanowski 
DZCZUI 
Ba. > 
Wanda 
Wittig i Ska 
Zbyszko 
Zgoda 

Tustanowice. 

Agata . 
Alfred . 
Aloizy . 
Antoni I 
Berolina 
Bitum . 
Bohemia 
Bronisław 
Cecylia 
Chocim 
Dembowski 
Długosz Łaszcz I 

[I 
Dośka- -Napoleon 
Dziunia 
Eleonora 
BIS. 
Elizeum 
Ella 
Elsa 

10.22 
131.00 

9.57 
68.01 
205 

28.51 
21.89 
3.04 
6.48 

20.09 
74.17 
18.80 
1.69 

67.12 
65.76 

130.67 
33.20 
61.22 
84.21 
65.72 
52.28 
3.7 
4.46 

45:02 
6.20 

rożl 
93.90 

LEFRSG 
1.00 

15:22 
34.04 
16.16 
38.07 
45.91 
16.96 

RazEŃię> |: 
Zusammen . 

1465.23 

42.81 
168.37 
39.89 
70.43 
4.14 

60.08 
7.05 
OMA 
9.00 

14.03 
108.94 
30.00 

105.99 
2.99 

04.47 
29.09 
38102 
SCE 

30.03 
54.69 

Do przeniesienia 
Ubertrag 940:68 

OKTOBER 1911. 

Emil 
Emilie 
Erdólwerke I 

Ś VII 
; IX Eugeniusz 

Ewka 
Fanto IV 

Faust 
Felicyan I 

» LI 

Feniks 
Fenomen 
Frania 
Galicia I 
Genia 
Grab SKA: nale I 

8 W Georg (Johanna) I 
Gertruda > 
Fiadwiga 
Hansagliick 
Herman 
Hilda . 
Hucuł . 
Izabella 
Jan Kanty II 
Java 
Juliusz 
Kalifornia 
Karpaty pr. wł. 
Ks. Sapieha 
katarzyna 
Kinga I 
Klara . 
Kometa 
Kujawy 
Laura 
Lilien 
Liliom 
Louise 
Litwa . 
ŁaSzcz Ska 
Mamcia 
Marya 
Marya Teresa ] 

a > all 
Ę 2 Ul Meta 

Milla 
Minerwa 
Montan- Gliński 
Mukden 
Nafta I 

Z przeniesienia 
Fiirtrag 940:68 

4.09 

Do przeniesienia 
Ubertrag 4193:03 



ONLAŚ | i ROPA DOE 100 
Z przeniesienia Z przeniesienia 
Fiirtrag 4193:08 Firtrag SE 6872:53 

„l 154.37 , Sas . | | 3.12 „ MI Abac. , 14.35 SIąsko 15.57 
„W | 176.09 Stefania | 7.14 
a M | | | 1.92 Sycylia | 33.53 Niagara | | | 7499 _ Tadeusz I Galicia 26.16 

Nordstern 19.17 „ Wolski | | 18.61 
Nowina 21.80 Talizman , ! , , 5.00 
Oil City 18.60 Teodora Wanda , , , 3.63 
Oleum 55.52 __ Tristan | | | 6.76 Opeg I 41314 __ Trunkwalter | 22.01 
Otylia 21.15 Triumph I 44.97 
Parnes 18.39 „dl 126.40 
Perła 417 __ Urycz Feuerst. III | | 70.89 
Pluto |] | | | 128.71 " _ Śchreier I | | | 3.26 
Popielanka , , , , 3.99 Wiktor I , . , , 6.54 
Bar. Popperowa I 56.99 „JI 18.46 

| y II 130.01 William I 12.78 
Posejdon 32.47 „1 16.31 
Premier-Borak , 162.17 Williams 44.10 

„ . Dereżyce 68.02 Wilno , , , 40.40 
„. Eileen . 64.18 Wisła , ! , 6.00 
„ Hubicze 10.24 Władysław I . . . 3.00 
„ Meisel . 11.99 » II . ! , 53.98 

Rockefeller | 263.10 Wygoda 19.00 
Rosa . 7.69 Złotka 24.54 
Rozwadów , , , 25.68 Zuzia . , 10.09 

Do przeniesienia ,. Razem Ubertrag 6872:53 Zusammen . 1683.98 

Ropa łapana: 
Altbach 21.18 
Garfunkel 84.49 
Handel 23.01 
Ornstein 50.21 
Tennenbaum ! 112.25 

Razam , 
Zusammen . 307.64 

Rekapitulacya: 
Borysław 1465.23 
ropa łapana 04.49 1549.72 

Tustanowice 1683.98 
ropa łapana 223.15 7907.13 

Razem 9456.85 Zusammeln . 
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101 ROPA Nr. 15 
WYKAZ PRODUKCYI ROPY BORYSŁAWIA I TUSTANOWIC ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 1911 
(W CTMTR.) — ROHOELPRODUKTIONSAUSWEIS VON BORYSLAW UND TUSTANOWICE 

PRO MONAT OKTOBER 1911 (IN MTRCT.). 

KOPALNIA I . |Nazem|Firma KOPALNIA I II Razem | Firma 
GRUBE "_ |Zusam przetł. GRUBE "__ |Zusam]) przetł, 

I. Galicya: Z przeniesienia 55407|250370 

Aleksander „|BJC== FIO 22] 1022 Blochówka **. 15. 35 81F3420| 68-01 
Galicya |B.| 19 96] 54 81] 74 17 Borysławski II. .|B|) — 2 -03]-22-03 
Sobieski . „ |B.| 26 31] 23 67| 49 98 Bronisław „|| — COAT OZ 
Ural . „|B.| 8 81] 25 23) 34 04]168 41 Cecylia R JR 900) 9 00 

Chocim „[T.] 14 03) — | 14 03 
Dembowski . [T.| 54 39] 54 55|108 94 

II. Karpaty: Dziunia . [T.| 35 69] 58 78] 94 47 
Elizeum =|de 3981-3303 

Długosz Łaszcz I.. |T.| 14 26) 24 74] 39 00 Eleonora . „|T.| 14 86] 14 83| 29 69 
; II. (Tom.). T.| 38 04] 67 95|105 99 Ella. „(|T.| 25 55] 4 48] 30 03 

Elgin PiE. 23610],22 00-05-02 Elsa . „|P.| 21-58] 3531-22-69 
Erdólwerke VI. _.|T.| 14 03] 14 00| 28 03 Emil „ |T.| - 2 40] - 1 69] 4 09 

+ BE: A E|SZ02F572:08| 05:05 Emilie |. AK 5 02]: 5-02 
ESteta> >». . |B.I -— - | 28 51] 28: 51 Erdólwerke I. . [T.| 26 OO] 34 O1| 60 01 
Felicyan I. „|T.) 18 66| 38 44] 57 10 Eugeniusz R EAS=02] 5 >>> lOS2 

„oz „|T.| 29 63] 24 00] 53 63 Ewka | AKOWSZYA 3 47 
Fenomen . . |T.| 20 00] 54 99] 74 99 Fanto IV. | E 2-0bI "2 90 
Gal. Ska naft. I. Tr. 2 00-24 32|-30 01 ania vs = T.| 198] 2 94] 4 92 
RA » IV. => |PIROREZNO S3H61 98 Fanto VI. .|T.| 18 98] 27 92] 46 90 

Genia kkda 2208 1-25], 4528 Fanto VII. A dk 15-70/-153*76 
Georg ABF Z 6SBLOSOZETO 30 Fanto VIII. ARRFO/"00P75 31NS2EXR 
Izabella .|T.| 40 24] 65 78|106 02 FANIORŃ Z OO WER 93 93 
Jeanetta |B.| 25 2321-38 34] 65 76 Fanto z dołu ziem. |T.|201 05] 4 02)205 07 
Karpaty pr. wł. _.|T.198 81339 98/538 709 Fanto Dawidmann. |B.| 6 Olj 15 88] 21 89 
Udz. Ks. Sapieha .|T.|107 38/171 00|278 38 Fanto Moritz . .|T.| — 3'64| 3 64 
Katarzyna .|T.| 61 02] 86 00147 02 Faust ś | 57, | 35] A 35 
Meta . „[IT.| — | 16 91] 16 91 Felicyan | BA>>8-25] 115874 20-00 
Nasdta . 2010) RDZ DX Wj 70380 Felicyan I. -FE|.- DB 16--— 51316 
Br. a opRSoWo I T.| 24 43] 33 56| 56.99 Feniks „IT.| 23 40] 29 48] 52 88 

* T.| 54 66] 75 35|130 01 Fratfia . a: 0800 Z0ZT4|E33 14 
Sas . „|T.| — SKlŻ) 23312 Galicia 1. . „ IT.| 48 37] 50 68| 99 05 
SE Szczepanowski . FR 1 00] 1 00 Garfunkel „ |B.| 37 73] 46 76| 84 49 
Talizman . „JT. — 5 001 5 00 Georgi AW RZE ZAK ETAJK 
Tomasz Łaszcz I... |T.| 4 O5| 14 95] 19 00 Gertuda >> B|->-3 10] -0800R89,20 
Trunkwalter . [EF 5 97] 16-04l 22 01 Gliński (Montan) . „ [rl 58 81| 67 85|126 66 
Williams . „ |F4j 14 02] -50 08] 44 10 Hadwiga . lm] PSOE 4 89 
Wisła ody Realem 6 00) 6 00 Handel J.. "ID | 9 176) IF 15| 23 91 
Władysław I. ©) A ne SFOUDOD-00) Hansagliick GR 2 867.236 
Władysław II. , E.23' 1050-88] 53-08 Hermann . „.|F.| 6 24) 10-73|-16 97 
Wygoda . |OF G70RDE 20-09 Fucuh +55" 9d2) ORMO 
Zbyszko „|IB.| — | 25 57] 25 57|233529 Jan: Kanty NE „M —sPSZNNA 

Java . AED. 14 00] 14 00 
Juliusz „IT| 4 99] 9 66) 14 65 

III. Petrolea: Kalifornia „IT 6.40]: 11-63] 18-09 
Kasa oszczędn. .|B.| 10 80| 28 48] 39 28 

Agata „JT.| 18 20) 24 61| 42 61 Kazimierz II. -1B.| 23-00F38 13] 6F22 
Albert . |B.| 62 61] 68 39]131 00 Kinga I. AUR BEG Sb) = 5:58 
Alfred LORSPIOICOPR22168-37 Klara „(rl 7 48] 7 47) 14 95 
IMOTZYE- . = [1] ISFONRE26 28i-390569 Kometa T| — Z2AMEP2f] 
Altbach (Tristan) |. TJ) 18 33120] 24-48 Kujawy -|r.|-29- T7|-30 36]-59.53 
Antoni I. T.| 31 58] 38 85] 70 43 Laura „[T| — 3.03 3503 
Berolina AŚ gk 4 14) 4 14 Leo . IB. 41 45) 42 76] 84 21 
Berta | Dz]; 30388 573]: 0:57 Lilien ap - 0.035 803 2310 
Bitum |] 28-72]-321 36) 60-08 Liliom . [r.141 43/165 98]307 41 

Do przeniesienia 55407/250370 Do przeniesienia 216413/250370 



O NEAJO ROPA 102 

KOPALNIA | I Razem|Firma KOPALNIA | II Razem|Firma 
GRUBE " |Zusam|przetł. GRUBE "_ |Zusam|przetł. 

Z przeniesienia 216413/250370 Z przeniesienia 935450]25037C 

Litwa sPAZSZ OLE ZEBON2SCH William I. „JT.| — 12 78] 12 78 
Louise „|T.| 30 49] 54 84] 85 33 William II. „IT| — 16 8-053] 
Ludwik „|B.| 26 14) 39 58| 65 72 Wilno sATA 10-218]. 30-22[- 40:40 
Mamcia |: 2200/5522 565-722 Wiktor II. AEEKOCZH 8-154 18 46 
Marta „|P.| 65 78]119 85|185 63 Wittig i Ska „[T.] 24 94/ 14 O3| 38 97 
Maurycy . „ |B.| 10 90] 41 38] 52 28 Zbyszko Jag. . "1B1.-10-25] 405520 34 
Milla ZĄACE cd B-SDZ89F5503 ZSOdĄ > - -4BĄ. 23-78) 53:18) 76-96 
Mickiewicz „(T| — 2 mi 3-0 Złotka JJZEO ETEIOSOYCZZEĄĄ 
Minerwa . SPRZE T7Z0d Ef -04 Zuzia Sa 10 09) 10 09/561334 
Mukden .. SEB10 111-49-48[-3459 
Nadzieja . SIDO = 4 46] 4 46 
Nafta |. „|P.] 61 36] 73 19]134 55 IV. Braganca: 
Nafta Il. . + EF 75 43]-7804]154-37 
Nafta III. (Abazya) aATRAASIDESEAORTA 30 Bohemia . APRA "PAOO SS= 1 05 
Nafta V. . „|T.| 80 54] 95 551176 09 Borak I. . „[T.| 73 20] 88 97/162 17 
Nafta VI. apo OD 1 92 Dereżyce III. „|[.] 31 03] 36 99] 68 02 
Natan . |B.| 16 96] 28 06] 45 02 Dośka . pEĄ — ZBOBSREŻ55 
Nordstern SPE 9:03 LOSTA 19217 Eileen_V.. „|! 25 96) 38 82; 64 78 
Oleum 4.4. 20:02E03-70-95-32 Fortuna ARS = A-30E 3-30 
Olga . „[B.| — 0:20|-50-20 Hilda „|T.] 84 411 96 36I180 77 
Oil City ATAK OE 20 731-10500 Hubicze II. [1-205 1642708] 70: 24 
Opes"k => . [[.1202 46210 68/413 14 Johanna . „ |B.| 54 56) 76 11|136 67 
Ornsiein M. „TĄ -235500-36:21| 99 21 Meisel IV Prem. T.)| 299] 9 OO| 11 99 
Otylia jaa OF0SPETED302E 10 Marya Teresa I. 1. 990/| 8 95] 18 85 
Parnes :|F] 5-49] 1510-18 50 > 002 | DESK 0 PAZ 17 69] 17 69 
Perła ajka: SSE ź „m HE TEH47 492E1-07]05656 
Pluto | :|4PĄ.590<80[-.10-46/ 05 34 Pluto SĄA|: 10. O2 DY SSBDRBE 37 
Popielanka „IT.| 399] — 3 99 Sobieski . .!B.| 25 286] -35-09]| ,01-59 
Posejdon . s|drAZED G2IE1Q FB ODZE Tadeusz . ZB: -14 BBDS4-0615 61 
Ratoczyn . |B.| 40 73] 53 17| 93 90 PriStan="". B= 1-000 R00E 0776 
Rockefeller . |T.|126 42]136 681263 :0 Tryuunf I... „|T.| 20 96] 24 O1| 44 97 
Rosa ao ŻEDZESDZEKM SSE 00 akzojekJ z: „IT. 43 10] 83 30]126 40 
Rozwadów „|T.| 10 04] 15 64] 25 68 Wiktor =. dadzpB"OHEJSZORZOTIA 
Sląsko TEJ SASA C2AO0E-75-507 Nowina „AT. 6 651-15-15] 2180145064 
Stefania STEP ZERO ZOB DOTA 
Sycylia „|T.| 19 64) 13 89] 33 53 
Tadeusz I. -—pds OD-9JE10:55-26-106 V. Montan: 
Tennenbaum . „|T.) 46 17] 66 O8ili2 25 
Teodora Wanda. „1T.| "3035 —— 3 63 Halka AkksęS=> 169] 1 69 
ROomasz: IX... T.| 6 48] — 6 48 Mały Jasienicki „1B.|- 35 42] 30770] 67-12 
Urycz-Feuerstein Iv.r.| 9 78l 61 11] 70 89 Port Artur III. B| — | 10 21] 10 21 
Orycz Scheeief LIT] = 3 -26]--5-26 SZCZU! "BJ 5-241 09. 08[-15 22/94:24 
Wanda 5 e EJSZZZNE10710b to TO 

Razem 966192 
Do przeniesienia 535459/250370 

Ogólna produkcya w październiku wynosiła — Gesamtproduktion im Oktober betrug: 9661.92. 
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SPRAWOZDANIE ZAPRZYSIĘŻONEGO SEN- 
ZALA ALFONSA GOSTKOWSKIEGO LWÓW, 
PASAŻ HAUSMANA L. 1. NR. TEL. 1059. 

Nr. 15 
BERICHT DES BEEIDETEN SENSALEN 
ALFONS GOSTKOWSKI LEMBERG, PASSA- 
GE HAUSMANN Nr. 1. TELEF. Nr. 1059. 

pała 3X. | 30/XL KLM | ZL L | ok 1912 
Datum | | | l. | IL. | 

22. X. 1911 389-390 _ 393—394 , 395—399 | 400—404 | 405--411 
23.» 0, 392—303 396—308 399—403 | 404—408 | 409—420 
24. 395396 © 398—400 , 401—405 | 406—410 © 411—421 
25. , 397—398 ( 402—404 _ 405--409 | 410—414 415-—426 

26.» SE OE "= > > 
27» > 3951396 , 398—400 . 401—405 | 406-—410 | 411—421 
28. 3941395 397—399 | 400—404 | 405—410 | 411 —42] 
29. „ , 3931394 _ 396—398 , 399—403 | 404—408 | 409--420 
30.0, 392—393 | 395-397 , 398—402 | 403—407 | 408-420 
350, , 394-395 | 397—-398 , 399—403 | 404—408 | 409—421 

a 15/X1. 30/X1. 31/XII. = = rok 1912 

1 XI1911 | 393 —394 395-—-397 398—400 401--405 406—410 © 411—421 

"NA o, a R O, o, SE 
5, „ | 395—396 _ 397-398 , 399—401 402—406 407—411 412--423 
6. , » » "Em "a „ » » 5 ONE » 

C. k. Urząd górniczy okręgowy w Drohoby- 
czu dnia 3. listopada 1911. 

l.. 18753. 

Do P. T. Uprawnionych do wydobywania 
i kierowników ruchu kopalń oleju skalnego Bo- 
rysławia i Tustanowic. 

Zwracam P. T. uwagę na urządzenie PP. Franka 
i Słotwińskiego służące do odłączenia liny od pasterki 
w razie wyjechania tłokiem na koronę wieży zapo- 

biegające temsamem tak licznym w ostatnich czasach 
pożarom otworów Świdrowych będących w tłoko- 
waniu, polecając wprowadzenie tegoż w własnym 
interesie, przyczem nadmieniam, że po zbadaniu te- 
ooż urządzenia przez stały Komitet dla badania nie- 
bezpieczeństw właściwych galicyjskiemu kopalnictwu 
wosku i oleju ziemnego zarządzonem zostanie obo- 
wiązkowe wprowadzenie tego urządzenia dla wszyst- 
kich otworów świdrowych w tłokowaniu będących. 

C. k. Urzędnik okręgowy: 
J. MOKRY. 

Nie am maa NN A 

- mm m M - 
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Model I. aparatu pp. Leopolda Słotwińskiego i Jana Franka: Przed odczepieniem linki. — Modell I. des Apparates der Herren Leopold 
Słotwiński u. Jan Frank: Vor dem Auslósen des Drahtseiles 

AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE SZYBU 
PRZED WYCIĄGNIĘCIEM TŁOKA LUB IN- 
NYCH NARZĘDZI NA ROLKĘ WIEŻOWĄ. 

NAPISAŁ LEOPOLD SŁOTWIŃSKI. 
W ostatnich czasach padło pastwą płomieni 

w Tustanowicach i Borysławiu kilkanaście szybów 
a pożary zawsze zostały spowodowane wyjechaniem 
na rolkę wieżową tłoka lub innego przyrządu. Wy- 
padki te zachodziły szczególniej często przy tłoko- 
waniu hasplem. 
„sier Powyższe okoliczności spowodowały nas już 
w początkach maja 1910 roku do skonstruowania 
przyrządu, któryby tego rodzaju wypadkom stanowczo 
zapobiegał. Lecz sporo czasu minęło od chwili 
powzięcia tej myśli do jej wykonania i sporo szybów 
spłonęło, sporo tłoków na szczęście bez wzniecenia 
pożaru wyjechało na rolki wieżowe, — zanim udało 
SiĘ nam, po długich i mozolnych próbach i doświad- 
czeniach, skonstruować aparat, który położonym w nim 
nadziejom w zupełności odpowiedział. Po przepro- 
wadzeniu prób na razie bez montowania aparatu na 
wieży, (które to próby wykazały jednak doskonałe 
funkcyonowanie aparatu), za zezwoleniem p. Dyrek- 

EINE AUTOMATISCHE SICHERUNG GEGEN 
DAS HINAUFFAHREN MII DEM KOLBEN 
ODER EINEM SONSTIGEN INSTRUMENTE 
AUF DIE TURMROLLE. VON L. SŁOTWINSKI. 

In der letzten Zeit fielen zahlreiche Schichte in 
Tustanowice und Borysław dem Feuer zum Opfer, 
welches immer durch Hinauffahren mit dem Kolben 
oder einem anderen Instrumente verursacht wurde. 
Diese Unfdlle ereigneten sich vorwiegend beim Kol- 
ben mittels Haspels. Oben erwdhnte Umstinde be- 
wogen uns schon anfangs Mai 1910 zur Konstruktion 
einer Vorrichtung, mittels welcher derlei Unfdllen 
zuverldssig vorgebeugt werden kónne; allein es ver- 
ging eine geraume Zeit, ehe der Gedanken zur Tat 
wurde. Inzwischen verbrannten zahlreiche Schdchte 
und oft fuhr man wohl mit dem Kolben auf die 
Turmrolle, ohne dass es gerade zu einem Brande 
gekommen wdre, ehe es uns gelang, eine Vorrichiung 
zu konstruieren, welche all diesen Erwartungen ent- 
sprach. Nach erfolgter provisorischer Erprobung, 
welche ein tadelloses Funktionieren des Apparates 
ergab, montierten wir denselben mit Genehmigung 
des Herrn Direktors Brugger im Turme des Schach- 
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Model Il. aparatu pp. Leopolda Słotwińskiego i Jana Franka: Po odczepieniu linki. — Modell$ll.*'des Apparates=der Herren Leopold 
Słotwiński u. Jan Frank: Nach dem Auslósen des Dranhtseiles. 

tora Brugłgera, izmontowaliśmy nasz aparat na *" 
wieży szybu King/Edward VII. należącym do 
Towarzystwa Premier. Próbom przypatrywało 
się liczne grono kolegów oraz pp. Naczelnik Mokry 
i sekretarz Związku techników wiertniczych Kle- 
mensiewicz. Trzeba tu z góry zaznaczyć, iż i ta 
próba wypadła doskonale, ku zupełnemu zadowole- 
niu i wynalazców i widzów, zaś p. Naczelnik Mokry 
wyraził nam kilkakrotnie swoje gratulacye z powodu 
takiem powodzeniem uwieńczonego eksperymentu. 

Przebieg próby był następujący: Zapuściwszy 
łyżkę do otworu i wyłyżkowawszy go na pasterce 
nowej:zupełnie konstrukcyi wiertacz 
ciągnąc łyżkę do góry, jechał z zupełną swobodą, 
pełną siłą maszyny. Gdy łyżka podjechała pod przy- 
rząd opisywany a umieszczony pod dźwigarami rolki 
łyżkowej, całym rozpędem maszyny wyjechała w o- 
twór przyrządu i zawisła w nim razem z nożycami. 
Równocześnie przyrząd nasz automatycznie zwolnił 
linkę łyżkową, która zjechała spokojnie na wał. Aby 
zaś koniec linki nie uszkodził wieży, ewentualnie 
nie wzniecił pożaru uderzając o żelazne części korony, 
do linki tej jest przymocowana zwyczajna linka ko- 
nopna, która w chwili uwolnienia się linki drucianej 
z aparatu prowadzi niejako linkę drucianą na wał. 

tes King Edward VII., Eigentum der Premier-Gesell- 
schaft. Diesen Proben wohnten viele Kollegen: bei, 
sowie der Vorstand der Bergbehórde Herr Mokry 
und der Sekretir des Bohrtechniker-Verbandes Herr 
Klemensiewicz. Es muss von vornherein erwahnt 
werden, dass auch diese Proben zur vollsten Zufrie- 
denheit der Erfinder als auch der Zuschauer ausfie- 
len; der Herr Bergvorstand Mokry gratulierte uns 
wiederholt zu den von solchem Erfolge gekrónten 
Versuchen. 

Der Verlauf der Probe war nachstehender: Der 
Bohrmeister fuhr mit dem Schmandlóffel, der an 
einem Seilwirbel besonderer Konstruktion am Seile 
befestigt war, aus dem Bohrloche ruhig mit voller 
Dampfkraft auf die Turmkrone. Sobald der Lóffel an 
die Vorrichtung gelangte, die unten an den Trdgern 
der Seilrolle angebracht war, stiess derselbe mit der 
vollen Geschwindigkeit in die Offnung des Apparates 
und blieb samt Rutschschere in demselben hdngen. 
Gleichzeitig lóste der Apparat das Schmandseil auto- 
matisch aus, welches ruhig auf die Trommel hinab- 
glitt. Um aber vorzubeugen, dass das Ende des 
Schmandseiles den Bohrturm beschddige ev. durch 
Anschlagen an die Eisenteile einen Brand verursache, 
ist an dessen Ende ein gewóhnliches Hanfseil be- 

nz Wz wn EK 
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Linka konopna umieszczona jest na wałeczku, obok 
cylindra przytrzymującego odpięte nożyce czy też 
tiok. 

Podajemy tu rysunki modelu pierwszego naszego 
przyrządu, z tem nadmienieniem, że obecnie przez 
nas skonstruowany typ jest znacznie udoskonalony, 
dzięki czemu manipulowanie całe, szczególniej przy 
odpinaniu zaczepionej łyżki czy tłoka, jest obecnie 
zupełnie ułatwione i odbywa się zupełnie lekko — 
automatycznie. 

Szczegółowe rysunki przekrojów podamy 
w SwOlm czasie w „Wiertnictwie polsko-kanadyj- 
skiem*, wychodzącem przy dwutygodniku „Ropa. 

Przeprowadzone próby wykazały przeto zupełną 
użyteczność tego wynalazku, to też mamy niepłonną 
nadzieję, iż znajdzie on jak najszersze zastosowanie 
— oszczędzając posiadaczom szybów niepotrzebnych 
strat z powodu pożarów i nieszczęść z nimi zwią- 
zanych. 

Aparat jest własnością pp. Słotwińskiego i 
Franka, zaś wyrobem jego zajmują się warsztaty 
Perkinsa i Ski w Tustanowicach. 

festigt, welches im Momente des Auslósens des 
Drahtseiles dasselbe von der Vorrichtung auf die 
Trommel geradezu geleitet. Das Hanfseil ist auf 
einer kleinen Welle, neben dem Zylinder, der die 
Rutschschere beziehungsweise den IKolben festhalit, 
aufgerollt. Wir lassen hier die Zeichnung unseres 
ersten Modelles mit dem Bemerken folgen, dass die 
eegenwadrtig von uns rekonstruierte Type bedeutend 
verbessert wurde. Dank dieser Rekonstruktion ist 
die Handhabung, besonders beim Ablósen des fest- 
gehaltenen Lólfels, beziehungsweise Kolbens derzeit 
sehr erleichtert und geht vollkommen automatisch 
vor sich. Detailliertie Zeichnungen von Querschnitten 
werden in der Folge in der Ausgabe des Atlases 
tiiber „das Polnisch-Kanadische Bohrwesen* — heraus- 
gegeben von der Fachschrift „ęopa* — zur Wiedergabe 
oelangćn. Die durchgefiihrten Proben lieferten den 
Beweis fiir die vollkommene Brauchbarkeit dieser 
Eriindung und hegen wir die bestimmte Hoffinung, 
dass diese die weiteste Verwendung finden wird, da 
sie doch den Grubenbesitzern unnótige Verluste — 
hervórgerufeńn durch -Brdnde und .- der- damit 

. verbundenen Ungliicksfadlle — ersparen. [er Apparat 
ist Eigentum der Herren L. Słotwinski und Frank. 
Mit der Herstellung desselben befasst sich die 

„ Werkstadtte Perkins X Co. in Tustanowice. 

ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁU ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH W BORY- 
SŁAWIU. (VEREINSNACHRICHTEN). i 

Protokół posiedzenia Związku Techników' 
Wiertniczych z dnia 6. października 1911. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie protokołu 
z poprzedniego posiedzenia. 2) Wpływy. 3) Sprawo- 
zdania: a) Komisyi Monografii naftowej. b) Wiertni- 
ciwa kanadyjsko-polskiego. c) Zmiany ustawy naf- 
towej, d) Użycia płuczki na nowych terenach. e) 
Ewidencyi kierowników. f) Komisyi zjazdowej. 4) 
Wnioski i interpelacye. Obecnych 12 kolegów. Prze- 
wodniczy kol. Kruszewski. Początek posiedzenia o 
godz. f*/ę. 1) Protokół z poprzedniego posiedzenia 
przyjęto bez zmiany do wiadomości. 2) Z wpływów 
przekazano komisyi redakcyjnej list p. Dietrich-Steina 
dotyczący jego systemu wiercenia kulami. 3) Prace 
komisyi Monografii naftowej z końcem grudnia będą 
ukończone. Zeszyt pierwszy Wiertnictwa ukaże się 
25. b. m. Sprawozdania innych komisyi przyjęto do 
wiadomości. Kol. Hawranka, który swe zobowiąza- 
nia wkładkowe przyrzekł spłacić w uchwalonych 
przez Wydział ratach, na nowo przyjęto do grona 
członków Związku. Uchwalono zwrócić się do kole- 
gów z zawiadomieniem, iż Związek pośredniczy 
w obsadzaniu posad kierowników, zaś do praco- 
dawców należy się zwrócić z życzeniem, aby się 
zwracali do Związku w razie wolnych miejsc w swo- 
ich kopalniach. Po omówieniu sprawy zgłoszenia się 
do szkoły górniczej jednego z tutejszych urzędników 
administracyjnych uchwalono wypracować jak naj- 
spieszniej listę praktykantów. Na tem posiedzenie 
zamknięto. brw. 

_ Protokół posiedzenia Wydziału Związku Tech- 
ników Wiertniczych z dnia 13. października 1911. 

Porządek. dzienny: 1) Odczytanie protokołu 
z poprzedniego posiedzenia. 2) Sprawozdanie komi- 
syi: a) Monografii naftowej, b) Wiertnictwa kana- 
dyjsko-polskiego, c) Ewidencyi kierowników. 3) De- 

legacya na Zjazd peszteński. 4. Wnioski i interpela- 
cye. Przewodniczy kol. Kruszewski. Obecnych 11. 
kolegów. Początek posiedzenia o godz. i*/,. 1) Pro- 
tokół z poprzedniego posiedzenia odczytano i w ca- 
łości przyjęto do wiadomości. 2) Komisya Monogra- 
fii naltowej zawiadamia, iż prace jej w całości będą 
ukończone po koniec roku 1911. Sprawozdania in- 
nych komisyi przyjęto do wiadomości. Przedłożony 
opis księgi praktykantów z Urzędu górniczego od- 
dano jednemu z kolegów do przeglądnięcia i wyka- 
zania braków. Do Urzędu górniczego uchwalono 
wysłać pismo z prośbą o wezwanie wszystkich kie- 
rowników, do zgłoszenia praktykantów, z podaniem 
czasu rozpoczęcia ich praktyki, oraz o zgłaszanie 
i wymeldowywanie praktykantów. 3. Na Zjazd do 
Pesztu uchwalono wysłać depesze powitalne, ponie- 
waż skutkiem chwilowego zbiegu okoliczności nie 
można wysłać delegacyi. 4) Uchwalono zwrócić się. 
do Urzędu górniczego z żądaniem interwencyi w je- 
dnym wypadku koziarstwa oraz złożenia egzaminu, 
mimo udowodnionego braku praktyki równoczesnej 
z powodu służby wojskowej egzaminanta. Poruszo- 
ną przez sekretarza p. Klemensiewicza sprawę ure- 
gulowania honorowania kierowników postanowiono 
omówić w następnym tygodniu. Na tem posiedzenie 
zamknięto. 

Protokół posiedzenia Wydziału Związku Tech- 
ników Wiertniczych z dnia 20. października 1911. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie protokołu z po- 
przedniego posiedzenia. 2) Sprawozdania komisyi: 
a) Wiertnictwa kanadyjsko-polskiego. b) Zmiany 
ustawy naftowej. c) Użycia płuczki na nowych tere- 
nach. 3) Sprawa regulacyi płac kierowników. 4) Wnio- 
ski i interpelacye. Przewodniczy kol. Kruszewski. 
Obecnych.- 16, kolegów. Początek o godz. 4*/,. 1) 
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Protokół z poprzedniego posiedzenia odczytano i bez 
zmian przyjęto do wiadomości. 2) Sprawozdania ko- 
misyi z normalnego postępu prac przyjęto do wia- 
domości. 3) Sekretarz p. Klemensiewicz przedstawia 
konieczność zajęcia się sprawą uregulowania kwestyi 
honorowania kierowników za ich pracę i proponuje 
przeprowadzenie dyskusyi, która powinna wykazać, 
czy Wydział uznaje potrzebę zajęcia się tą tak ważną 
i żywotną kwestyą a jeżeli tak, jak ma ta regulacya 
wyglądać i jakiemi drogami należy dążyć do jej urze- 
czywistnienia. Po bardzo wyczerpującej dyskusyi 
ułożono szereg postulatów, które postanowiono 
przedyskutować na najbliższem posiedzeniu i zasta- 
nowić się nad dalszą ewentualną akcyą. Na tem po- 
siedzenie zamknięto. 

Protokół posiedzenia Wydziału Związku Tech- 
ników Wiertniczych z dnia 3. listopada 1911. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie protokołu 
z poprzedniego posiedzenia. 2) Wpływy. 3) Spra- 
wozdanie Komisyi: a) Skarbnika, b) Komisyi Mono- 
grafii naitowej, c) Wiertnictwa kanadyjsko-polskiego, 
d) Zmiany ustawy naftowej, e) Ewidencyi kierowni- 
ków, 1) Użycia płuczki na nowych terenach. 4) Spra- 
wa uregulowania poborów kierowników. 5) Przyję- 
cie nowych członków. 6) Wnioski i interpelacye. 

Przewodniczy kol. Kruszewski. Obecnych 16 kolegów. 
Początek posiedzenia o godzinie f'/,. 1) Protokół 
z poprzedniego posiedzenia odczytano i bez zmiany 
przyjęto do wiadomości. 2. Pismo Związku prakty- 
kantów odczytano i z zadowoleniem przyjęto do 
wiadomości oraz uchwalono powierzyć kol. Jędrze- 
jowskiemu dalsze prowadzenie pertraktacyi ze Zwią- 
zkiem, celem ułożenia wspólnego postępowania w kil- 
ku będących na porządku dziennym Sprawach. Na 
pismo c. k. Starostwa górniczego, wzywające Zwią- 
zek do zamianowania dwóch kandydatów na przy- 
musowych zarządców kopalń oleju skalnego uchwa- 
lono uczynić zadość temu życzeniu i osobnem pis- 
mem, podać c. k. Starostwu do wiadomości nazwiska 
dwóch kolegów. 3) Kolega Skarbnik zdaje sprawę 
ze stanu kasy i zaległości. Resztę sprawozdań przy- 
jęto do wiadomości. 4) Sprawę dalszego prowadze- 
nia obrad nad kwestyą uregulowania poborów kie- 
rowników odroczono do następnych posiedzeń, ce- 
lem poczynienia przed ostatecznem załatwieniem 
pewnych wywiadów. 5) Uchwalono jednogłośnie wnio- 
sek, aby tych kolegów Wydziałowych, którzy bez 
usprawiedliwienia opuszczą więcej jak dwa posie- 
dzenia uważać jako takich, którzy z Wydziału ustą- 
pili, zaś na ich miejsce powołać innych kolegów. 
6) Kol. Stybera przyjęto jednogłośnie na członka 
Związku. Na tem posiedzenie zamknięto. 

WIADOMOŚCI OSOBISTE. 
Kierownikiem kopalni w Dźwiniaczu (poczta 

Sołotwina) Spółki Akordowej Brugger, Łaszcz $ Pier- 
ściński został mianowany p. Bondan Zuławski. 

Kierownikiem kopalni w Stuposianach (pocz- 
ta Lutowiska) własność Firmy „Abura*, został mia- 
mówamy kol 51 FHRofimann ozyb pozostaje 
w akordzie Spółki akordowej Brugger, Łaszcz £ 
Pierściński. i 

W kopalniach firmy Gal. Erdólwerke objęli 
kierownictwo kopalń: p. Zubr na Popielach, p. 
Romanowski w Kobylanach, p. Gross w Kos- 
maczu. 

Dyrektorem kopalni Spółki Galicyjskiej Potok 
zamianowano kol. Stanisława Libelta, dotychczaso- 
wego sekretarza [zby Pracodawców w Borysławiu. 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 
Towarzystwo „Premier'* rozpoczęło monto- 

wanie następujących nowych szybów: Szyb Nr. 3 
na kopalni Lęo-Albert na Ratoczynie, Nr. 8 „Fenry* 
na Lesie szlacheckim, Nr. 9 „Edna* na Boraku, Nr. 
10 Margery Grace w Dereżycach. 

Kopalnia Izabella dostała produkcyę 10—12 
wagonów w głębokości 1287 m. po pogłębieniu o 
2 metry. 

Kopalnia Marya dostała produkcyę 7 wagonów 
po wymienieniu rur 5* w głębokości 1237 m. 

Kopalnia Rockefeller dostała produkcyę 9 wa- 
gonów w głębokości 1201 m. w rurach 5". 

Kopalnia Jan Kanty Nr. II. dostała produkcyę 
15 wagonów w głębokości 1340 m. Produkcya 
w pierwszych dwóch dniach wynosiła 20 wagonów 
wybuchowej ropy. 

PERSONALNACHRICHTEN. 
Zum Betriebsleiter der Grube in Dzwiniacz 

(Post Sołotwina) Eigentum der Akkord-Gesellschaft 
Brugger, Łaszcz £ Pierściński wurde Herr Bohdan 
Zuławski berufen. 

Die Betriebsleitung der Grube in Stuposiany 
(Post Lutowiska) Eigentum der Firma „Abura* iiber- 
nahm Betriebsleiter Kol. St. Hoffman. Der Schacht 
wird von der Akkord-Gesellschait Brugger, Łaszcz 
S Pierściński gebohrt, 

Grubenleitungen der Firma Gal. Erdólwerke 
iibernahmen: in Popiele Herr Zubr, in Kobylany 
Herr Romanowski, in Kosmacz Herr Gross. 

Zum Gruben-Direktor der Gal. Gesell. Potok 
wurde Kol. Stanislaus Libelt (Sekretir der Arbeits- 
geberkammer in Borysław) ernannt. 

LETZTE NACHRICHTEN. 
Die Gesellschait „Premier* begann' die Mon- 

tierung neuer Schdchte, namentlich: Schacht Nr. 3 
der Grube Leo-Albert in Ratoczyn, Schacht Nr. 8 
„EHiemtyć im „kas szlacheckiś, >ehachtNr 9 „Edna* 
auf „Borak*%, Schacht Nr. 10 Margery Grace in De- 
KCZYGO 

Schacht Isabella erhielt nach. Abteufung von 
2 Mtr. in der Tiefe 1287 Mtr. eine Produktion von 
10-12 Waggons Rohól taglich. A 

Schacht Marya produziert nach Auswechslung 
der 5' Róhren, aus der Tiefe 1237 Mtr. 7. Waggons 
tiglich. 

Schacht Rockefeller produziert aus der Tiefe 
1201 Mtr. 5' Róhre 9 Waggon tiglich. 

Schacht Jan Kanty Nr. II. erbohrte in der 
Tiefe 1340 Mtr. 14 Wag. Ol taglich. Die Ausbriiche 



Nr. 15 (| ROPA NOE 108 | 
Kopalnia Elizeum dostała w głębokości 1308 

m. w rurach 6" bardzo silne gazy dochodzące do 
150 m* na minutę. 

Kopalnia Marya montuje szyb Nr. 2. 

Firma Erdólwerke montuje pierwszy szyb 
w Popielach. 

Firma ,„Fliissige Brennstofie* rozpoczęła mon- 
towanie pierwszego szybu w Mraźnicy. Dyrektorem 
nowej firmy, która zakupiła bardzo wielkie terena 
i w najbliższym czasie rozpocznie montowanie kilku 
nowych Szybów jest p. Jakób Goldmann. 

„Firma Premier rozpoczęła w Jasienicy monto- 
Wane pierwszego szybu. Kierownikiem nowej kopalni 
jest kol. Dunka de Sajo. 

Firma Waterkeyn rozpoczęła wiercenia w no- 
wej swej kopalni w Dołhołuce, drugi szyb jest 
w imontowaniu. Dyrektorem nowej kopalni jest kol. 
Alfred Stocker. 

W Jasienicy oprócz firmy Premier rozpoczęło 
budowę nowego szybu Akcyjne Towarzystwo naftowe. 

W sprawie zawodnienia Tustanowic odbyła 
się we Wiedniu przed kilku dniami konferencya, 
w której wzięli udział przedstawiciele rządu pp. Szef 
sekcyi Hohmann, Radcy dworu Twardowski, Holo- 
bek i Maier, Naczelnik Urzędu górniczego p. Mokry, 
oraz przedstawiciele Związku Techników i lzby pra- 
codawców panowie dyrektor Brugger i Longchamps 
oraz pp. Meszaros, Chłapowski, przedstawiciele Związ- 
ku producentów ropy pp. Dr. Goldhammer i Dr. Was- 
serberger oraz posłowie Długosz, Angermann, Za- 
rański. Konferencyę zagaił p. Szef sekcyi Hohmann 
witając zgromadzonych, poczem p. Radca dworu 
Holobek przedstawił w wyczerpującym referacie o- 
becny stan zawodnienia kopalń tustanowickich, które 
to sprawy na mocy osobistej obserwacyi dokładnie 
zbadał podczas swego ostatniego w Tustanowicach 
pobytu. Po wysłuchaniu referatu p. Radcy dworu 
wywiązała się gruntowna dyskusya, której wyniki 
dadzą się w następujących wnioskach streścić : Prze- 
dewszystkiem postanowiono odkopać szyb Kathari- 
nen, celem przekonania się o szczelności zabicia wo- 
dy. W sprawie dalszego tłokowania postanowiono 
zezwolić na dalsze pogłębianie szybów do dalszych 
horyzontów — o ile posiada się odpowiednią dy- 
menzyę — przy zamknięciu wody wgłębnej. Gdyby 
się jednakowoż okazało, że szyb dany wody swej 
nie jest w stanie zamknąć, należy w takim wypadku 
podciągnąć rury do głębokości pierwotnej, szyb 
szczelnie zabić celem ochronienia warstw przed za- 
wodnieniem. Szyby, które są zawodnione a pogłębio- 
ne nie będą lub być nie mogą mają być stale od- 
wadniane — zaś sposoby tego odwadniania pozo- 
stawiono do omówienia komisyi. 

Następnie toczyła się dyskusya nad sposobami 
pokrycia tych wydatków. P. Szef sekcyi Hohmann 
oświadczył, iż rząd jako taki nie jest w możności 
pospieszyć z pomocą ma jednakże nadzieję, iż c. k. 
odbenzyniarnia jako przedsiębiorstwo bardzo silniew u- 
trzymaniu i uratowaniu kopalń zainteresowane niewąt- 
pliwie z bardzo wybitną pospieszy pomocą. Również 
przedstawiciele Związku producentów złożyli oświad- 
szycie Iż nie cofną sięz wyasygnowaniem znaczniej- 
"YN sum na pokrycie kosztów akcyi ratunkowej. 

lieferten wahrend der ersten zwei Tagen 20 Waggons. 
Schacht Elizeum erbohrte in der Tiefe 1308 Mtr.6' 

Róhre sehr starke Gase u. z. ungefihr 150 m? pro Minute. 
Grube Marya montiert den Schacht Nr. 2. 
Firma Erdólwerke montiert den ersten Schacht 

in Popiele. | 
Firma: „Fliissige Brennstoffe*, welche grosse 

Terrains erworben hat und binnen kurzer Zeit mehrere 
neue Bohrungen unternehmen wird, begann die 
Montierung des ersten Schachtes in Mraźnica. Zum 
Direktordieser Firma wuraeH.Jakob Goldmann berufen. 

Firma Premier montiert den ersten Schacht 
in Jasienica. Die Betriebsleitung iibernahm Kol. Dunka 
de Sajo. 

Firma Waterkeyn hat mit der Bohrung auf 
der neuen Grube in Dołhołuka begonnen; ein zwei- 
ter Schacht wird montiert. Zum Direktor wurde Kol. 
Alfred Stocker ernannt. 

In Jasienica. Die A. G. fiir Naphta-Industrie 
hat hier (ausser der Premier Ges.) den Bau eines 
neuen Schachtes begonnen. 

Gelegentlich der Verwaisserung von Tusta- 
nowice fand vor einigen Tagen in Wien eine Kon- 
ferenz statt, welcher der Sektionschef Herr Hohmann, 
die Hotrate H. H. Twardowski, Holobek und Maier, 
Vorstand der Bergbehórde H. Mokry, Vertreter des 
Bohrtechniker-Vereines und Arbeitsgeberkammer die 
H. H. Direktoren Brugger, Longchamps, Meszaros 
u. Chłapowski, Reprdsentanten des Bruttoverbandes 
H. H. Dr. Gołdhammer u. Dr. Wasserberger sowie 
die Reichsratsabgeordneten H. H. Długosz, Anger- 
mann und Zarański beiwohnten. Nach Eróffnung der 
Konierenz und Begriissung der Teilnehmer durch 
H. Sektionsschef Hohmann legt H. Hofrat Holobek 
einen erschópfenden Bericht betreffis des gegenwar- 
tigen Verwdsserungs-Zustandes von Tustanowice vor, 
welche Angelegenheit er wdhrend seiner An- 
wesenheit in Tustanowice genau beobachtete. Auf 
Grund des zur Kenntnis genommenen Berichtes ent- 
wickelte sich eine lebhafte Debatte und wurde fol- 
gender Beschluss gefasst: Zuallererst beschloss man, 
den Schacht „Katharinen* aufzudecken, um sich iiber 
die Wasserabsperrung desselben zu iiberzeugen. 
Gelegentlich eines weiteren Kolbens, beschloss man, 
die Erlaubnis zum Abteufen, nach Absperrung des 
Wasserzułlusses zu erteilen, falls der Schacht eine 
dementsprechende Rohrdimension aufweist. Sollte 
es jedoch erwiesen werden, dass man im betreften- 
den Schacht nicht im Stande ist die Wasserabsper- 
rung durchzufiihren, so miissen in diesem Falle die 
Rohre in die vorherige Tliefe gebracht werden; der 
Bohrgrund aber muss um der Verwdsserung der 
Lagerungen vorzubeugen, dicht verstampft werden. 
Diejenige Schidchte, welche wverwassert sind und 
bei welchen eine Abteufung nicht vorgenommen 
werden kann, sollen stindig entwiissert werden. Die 
Art der durchzufiihrenden Entwisserung beschloss 
man, der Exekutivkommission behufs Entscheidung 
zu iiberlassen. ln der weiteren Debatte iiber die 
Mittel zur Deckung dieser Kosten, erkldrte Herr 
Sektionschef Hohmann, das es der Regierung als 
solche nicht móglich ist, dieser Aktion beizustehen, 
gibt sich jedoch der Hoffnung hin, dass die k. k. 
Mineralólfabrik als Unternehmen, welchem an der 
Erhaltung der Schichte viel gelegen ist, den Ret- 
tunesarbeiten mit nennenswerten Zuschiissen helfen 
wird. Auch die Reprdsentanten des Bruttoverbandes 
erkldarten sich bereit bedeutende Betrige zur Deckung 
der Rettungsarbeiten zu gewdhren. 
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OD REDAKCYI. 

Do dzisiejszego numeru dołączamy tablicę 5. 1 0. 
dla wszystkich prenumeratorów oraz pierwszy arkusz 
tekstu w języku polskim. Do następnego numeru 
dołączymy tekst niemiecki dla tych prenumeratorów, 
którzy sobie tego życzyli. 

TREŚĆ. 
Sprawozdanie z XXV. międzynarodowego Zgromadzenia 

Inżynierów i Techników wiertniczych oraz XVII. zwyczajnego 
walnego zgromadzenia „Związku Techników Wiertniczych* 
w Budapeszcie. — O wytwarzaniu gazoliny z gazów naitowych. 
(Dokończenie). — Przepisy górniczo-policyjne dla kopalń oleju 
ziemnego w Galicyi z 24. czerwca 1911 I. 8000 (Dokończenie). 
„Atasch*. — Protokół z posiedzenia komitetu wodnego odbytego 
w urzędzie gminnym w Borysławiu dnia ©/10.,— Orzeczenie 
c. k. Urzędu górniczego okręgowego w Stanisławowie. — Wykaz 
produkcyi ropy Borysławia i Tustanowic za miesiąc październik 
1911. — Sprawozdanie zaprzysiężonego senzala Alfonsa Gost- 
kowskiego Lwów. — Automatyczne zabezpieczenie szybu przed 
wyciągnięciem tłoka lub innych narzędzi na rolkę wieżową na- 
pisał Leopold Słotwiński. — Zawiadomienia Wydziału Związku 
Techników Wiertniczych. — Wiadomości osobiste. — Z ostatniej 
chwili. —— Od Redakcyi. 

RED AKTIONSMITTEILUNGEN. 

Dem heutigen Hefte legen wir fiir alle unsere 
Abonnenten die Tafeln 5 und 6 samt dem ersten 
Bogen des polnischen Erliuterungs-Textes, bei. Der 
nichsten Nummer wird fiir diejenigen w. Abonnenten 
welche einen deutschen Erlduterungs-Text verlangten 
— der erste Bogen dieses Textes beigelegt. 

INHALT. 

Bericht iiber die XXV. Internationale Wanderversammlung 
der Bohringenieure und Bohrtechniker und XVII. ordentliche Ge- 
neralversammlung des „Verein der Bohrtechniker* in Budapest. 
— Die Gasolinerzeugung aus Petroleumgasól (Schluss). — Berg- 
polizeivorschriften fiir die Erdólbetriebe in Galizien vom 24. Ju- 
ni 1911 ZI. £00C0. — „Atlasch*. — Protokoll der am 9. Oktober 
l. J.am 3 Uhr nachmittags im Gemeindeamte abgehaltenen 
Sitzung des Wasserkomitees. — Rohólproduktionsausweis von Bo- 
ryslaw und Tustanowice fiir den Monat Oktober 1911. — Bericht 
des beeideten Sensalen Alfons Gostkowski. — Eine automatische 
cicherung gegen das Hinauffahren mit dem Kolben oder einem 
sonstigen Instrumente auf die Turmrolle von L. Słotwiński. — 
Vereinsnachrichten. — Personalnachrichten. — Letzte Nachrich- 
ten. — Redaktionsmitteilungen. | 
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Braci Spitzmynn 
przedtem MAREK SEEMANN 

DROHOBYCZ. 

Filie: w Borysławiu i Tustanowicach. 

ik 
Polecają 

swe składy bogato zaopatrzone w artykuły techniczne, 
elektrotechniczne dla wszelkich gałęzi przemysłu, tudzież 
przybory dla przemysłu naftowego i głębokich wierceń. 

JAKO SPECYALNOŚĆ POLECAJĄ: 
1. żelazo na żerdzi wiertnicze Austryackiego Alpińskiego 

Tow. górniczego, 
2. kompletne urządzenia rafineryi i kotły lokomobilowe, 

tudzież innych systemów z fabryk tow. akc. hut żelaza 
Zóptau i Stefanau, 

3. maszyny do głębokich wierceń i wyciągowe flirmy 
Emil Twerdy, 

4. dynamomaszyny i przybory elektryczne Austr. Zakładów 
Siemens i Schuckert, 

5. Narzędzia wiertnicze, żórawie i części składowe ma- 
szyn Galicyjskiego Karpackiego naftowego lowarzystwa 
akcyjnego, przedtem Bergheim $ Mac Garvey. 

6. pompy parowe firmy Tangyes Ltd. Cornwall Works 
Birmingham, 

7. motory ropne, gazowe i benzynowe najnowszych Sy- 
stemów, 

8. kompletne urządzenia warsztatów mechanicznych, jakoto : 
młoty parowe, tokarnie i t. d., firmy E. Dania i Ska 
we Wiedniu, 
Boiinders Towarzystwo budowy maszyn, Wiedeń. 
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GASBRENNER ! 
PATENT SPIEGLER 

UNTER DEM KOSTENPREIS ABZUGEBEN. 

ANTRAGE UNTER A. G. F AN DIE BH 
EXPEDITION ERBETEN. - 

% RE 

Rolorowana mapka :: 
=-- kopalń w Borysławiu i Popieiach 
oprawiona, w formacie kieszonkowym w skali 1 : 1CO00, — 
sporządzona na podstawie ostatniego zgłoszenia szybów, 

w cenie K. 20.— za SZIUKĘ. 
Taka sama mapka niekolorowana i niepodlepiona z wy- 
szczególnieniem numerów, bez oznaczenia kopalń w cenie 

Roron 4.— 

do nabycia Alfonsa Gostkowskieg0, zartówego, 
LWÓW, PASAŻ HAUSMANA L. I. 

. 
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głębokości i dymenzyi rur. 
Gdgważdżanie 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. 

Wiercenie szybów z najdalej idącą gwarancyą 

DYPLOMOWANY INŻYNIER ] DIPLOMIERTER INGENIEUR 
| ADRES POCZTOWY R] POST-ADRESSE : 

Telefon: Borysław 54, WOLANKA—TUSTANOWICE. Telephon: Borysław 54. 

WYKONUJE: UBERNIMMT: 
Tieibohrungen mit einer am weitesten gehenden 

Garantie beziiglich der Tiefe und der Rohr- 
dimension. | 

Entnagelung beschddigter Schdchte. 
Montage und Lieferung aller technischen Ein- 

richtungen und Grubeneinrichtungen. 
Erdreservoirbau (Rekord: Zwei Erdbehdlter zu 

1000 Zisternen in 26 Tagen ausgefiihrt). 
Eriorschung neuer Terrains eventuell mit eige- 

ner Beteiligung. | 
Finanzierung von Petroleumgruben u. Gesell- 

schaften eventuell mit eigener Beteiligung. 

_neralna reprezentacya fabryki Armatur i Maszyn Tow. 

([ A= "cy 

DOM NAFTOWY 
Oskar Loewenherz i Ska. 

W BORYSŁAWIU. 
Adres telegr. LOEWENHERZ, Borysław, Nr. telefonu 8. 

MESSVEW. 

Pośrednictwo w kupnie i sprzedaży: kopalń, terenów, 
udziałów etc. — Konsultacye, — Oszacowania, ekspertyzy 

terenów górniczych i naftowych. — Zgłoszenia kopalń. — 

Zastępstwo wobec c. k. władz. — Wykonie planów, pro- 

jektów, kosztorysów i t. d. — Wykonanie wierceń akor- 
dowych. — Roboty ziemne i budowlane. 

Zastępatwo rafineryi nafty akc. Towarzystwa dla prze- 
mysłu naftowego „Schodnica* w Dziedzicach. — Ge- 

Akcyjnego przedt. J. A. HILPERT z Wiednia. — Zastęp- 
stwo fabryki dla produktów chemicznych i farb BRACI 

KAPELUSZ w Brodach. — Zastępstwo pasów, pierścieni 
gumowych, ubrań szybowych i t. p. 

Naphtahaus 

OSKAR LOŁWENKEKZ 4 CO BORYSLAW. 
Telegr.-Adr.: Loewenherz, Borysław. Telephon Nr. 8' 

Geschaitskreis: Vermittung bei An- und 
Verkauf von: QGruben, Terrains, Brutto- 
und Netto-Anteilen.— Konsultationen, Scha- 
tzungen, Experisen, Rentabilititsberechnun- 
gen von Gruben, Terrains etc. — Gruben- 
Anmeldungen. — Vertretung vnr k. k. Be- 
hórden. — Ausfiihrung von Planen, Pro- 
jektierungen, Kostenvoranschligen.— Uber- 
nahme von Bohrakkorden, Erd- und Bau- 

arbeiten. 
Vertretung Mineralól Raffinerie der „Scho- 
dnica* A.-G.fiir Petroleum-lIndust. Dziedzic. 
General-Reprezentanz der Metallgross- 
handlung Michael Neurath, Wien, fiir 

Galizien und Bukowina. 
General-Reprisentanz der Armaturen- und Ma- 
schinen-Fabrik A. G. vormals I. A. Hilpert, Wien. 
Vertretung fiir Bohrriemen, Gummiringe, Schacht- 
anziige etc. — Vertretung der Fabrik fiir chemi- 
sche Produkte u. Farben Gebriider Kapelusz, Bródy, 
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PATENTE 
in allen Staaten besorgt 

St Ritter v. Dzbański 
Ingenieur u. beeid. Patentanwalt. 

Wien VII., Lindengasse 2. Tel. 5662. Śl 

jkład maszyn i artykułów, dla 
wszystkich gałęzi przemysłu 
Sell a Erdheim, Drohobycz 

tilie w Borysławiu i Tustanowicach. 
Kotły, maszyny, rury pompowc, gazowe, łączniki, wentyle, 
injektory, manometry, wodoskazy, liny druciane, manilowe, 
narzędzia wiertnicze, pasy, smary, cegły i tuby korkowe do 

okładania kotłów i rur. 
Wszelkie przybory do elektryki służące, jak: 

dynama, motory, lampy różnego gatunku, żarówki, woltmetry, 
ampermetry, druty elektryczne miniowanec i zwykłe, oraz 

1 wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. w 
KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE BEZPŁATNIE. 

Telefon: Borysław Nr. 38. Telefon: Drohobycz Nr. 104. 

Die [vóhren- |ndustrie 
(der Metallróhren-Industrie [V.Jahrgang) 

/ wave fiir die Herstellung, Bearbeitung 
und Verwendung von Róhren aller Art. 

as erste und verbreiteste Fachblatt 
fiir die gesamte Róhren - Industrie. 

|" wertvolles Organ fiir die Hersteller 
und Verbraucher von Róhren aller Art. 

Hervorragendes Insertionsorgan! 
Erscheint am 15. und 30. jeden Monats. 

Bezugspreis fiir Deutschland und 
Oesterreich-Ungarn M. 4— 

[] pro Quartal oder M. 15.— pro Jahr 
EE: pranumerando zahlbar. Fiir alle 

ibrigenLander M. 20.— pro 
[EJ] jc EinzelnummerM. 1.— 

Probenummer und Insertionstarif an 

Interessenten auf Verlangen kostenfrei. 

„COKCORDIA”, Deutsche Werlags-Anstalt 6. m. b. K. 
Berlin S. W. 68. Schiitzenstrasse 29/30. 

300008060009500000000000000000000000000600600330000600 

Mu.-4m-PESA 4 
THE PETROLEUM WORLD 

CZASOPISMO ILLUSTROWANE 
POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMY- 
SŁU NAFTOWEGO I SWIATOWEJ 
POLITYCE NAFTOWEJ. WYCHODZI 
20. KAŻDEGO MIESIĄCA W LON- 
DYNIE. OSMY ROK WYDAWNICTWA. 
JEDYNE PISMO NAFTOWE STOJĄCE 
W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z 
KAPITAŁEM ANGIELSKIM. ORGAN 
ANONSOWY WSZYSTKICH POWAZ- 
NYCH FIRM WIERTNICZYCH. JEDYNY 
POWAŻNY POŚREDNIK MIĘDZY 
PRZEDSIĘBIORCĄ WIERTNICZYM A 
KAPITAŁEM. NAJLEPSZY ORGAN 
rs] Lr) Gm REKLAMOWY. Lra] Gra] Gru 

GENA PRENUMERATY K. 1020 ROCZNIE. 
CENNIK ANONSÓW: Cała strona K 150-, 
pół strony K 75.-. ćwierć strony K 38-, 
Drobne ogłoszenia (posady poszukiwane 

| i. t« p.) od K10- 
Przy roczn. kontraktach odpowiedni rabat. 

Adres Redakcyi: 

THE PETROLEUM WORLD 02. Great St. Helens : > "LONDON E. €. . 
EEUEHIEEZ 

At 

Ą 
12 

„Kapital und €rfindun$" 
Zeitschrift fiir Erfindungschutz- und Ver- 
wertung, Handel, Industrie und Technik 

Hernusgeher: OTTO WIESNER. 
„Kapital u. Erfindung* ist eine Fachzeitschriit 

grossen Stiles auf dem Gebiete des Patent- 
wesens, welche die Interessen von Erfindern 
und Industriellen inbezug auf patentrechtliche 
und patenttechnische Fragen vertritt, voll- 
standig unabhangig urteilt und iiber einen 
ausgedehnten Mitarbeiterstamm und Leser- 
kreis verfiigt. 

„Kapital u. Erfindung** ist Organ des „Allge- 
meinen Erfinder-Verbandes* E. V. mit dem 
Sitz in Berlin. 

Jeder Erfinder, Kapitalist, 

Bezugspreis: Jahrlich 8 Mark 
(unter Kreuzband 10 Mark). 

Gewerbetreibende, 
Kaufmann, Industrielle, Jurist, Nationalókonom, 
Parlamentarier, Ingenieur, Techniker, Patent- 
anwalt und Patentverwerter sollte im eigenen 
Interesse abonnieren. 

Probenummern gratis. 
Inserate haben grossen Eriolg. 

KAPITAL-VERLAG, G. m. b. H. 
Berlin C. 54, Rosenthalerstr. 60. 
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Jilberner a Dutter, Borysław. 
-|iimu utrzymuje w bogutym zupusie: Wszelkie 

| 49. | 1060 j OSIE utykuły techniczne i elektrotechniczne. 
SPECYALNOŚCI „ TŁOCZNIE PAROWE, MASZYNY PAROWE. — DYNAMOMASZYNY 

. ELEKTROMOTORY; LAMPY ŁUK. — TABLICE MARMUROWE. — 
SZALTOWNICE. — INSTRUMENTA DO MIERZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, SWIDRY ELEKTR. 
LINY DRUCIANE I MANILOWE. OLEJE MASZYNOWE -I CYLINDR. — PASY Z WŁOSIA WIELBŁĄ- 

„JDOWEGO SPECYALNIE DO TŁOKOWANIA TKANE. 

Ceny tanie, obsługa szybka. 

Nr. Telefonu 49. 

Ę 

| DWUTYGODNIK DOSTAW 
Adres Redakcyi i Administracyi: Lwów, uł. Kopernika 

1. 21 — Kraków, ul. Jagiellońska 1. 11. 
Konto poczt. Kasy oszcz. I. 112,560. 

Pismo fachowe, poświęcone galicyjskiemu dostawnictwu, 
zawiera wiadomości o wszelkich rozpisanych publicznych 
dostawach, o zapotrzebowaniu prywatnem i t. d. i wychodzi 
wraz z bezpłatnym dodatkiem p. t. „ORGANIZACYA' 

1.i 15. każdego miesiąca. 

Prenumerata wynosi: półrocznie 4 K rocznie 8 K. 
Inseraty oblicza się bardzo umiarkowanie. 

UwWWWWWWWWWWwYwWWwWwWwówVYwWYWwWWówWwowowwWwwww 

DIORA UESZAAGI DOBSDZAC UPREZGSLANIIOSZŁENCI 

. julian Krynicki 
rządowo - upoważniony inżynier 

budowy maszyn, Borysław 
Telefon Nr. 202. 

Wykonuje wszystkie roboty techniczne w zakres : 
wiertnictwa wchodzące, instalacye gazowe, 
budowę zbiorników ziemnych, montaże urządzeń 
warsztatowych, roboty betonowe, obliczenia 
terenów naftowych oraz podejmuje się akordów ' 

M wiertniczych ewentualnie z osobistym udziałem. 

— 

[[ES==== E=SI 3 

| Roman Gierszyński i Ska 
Fubryku narzędzi i instrumentów wiertniczych | 

w TUSTANOWICACH 
tach poczt. Nr. 159. Borysław. Telefon 159. 
Wykonuje wszelkie roboty kopalniane jako to: 

ompletne żurawie wiertnicze najnowszego syste- 
| mu, kompletne urządzenia wyciągowe (hasple) 

z 

Wypożyczalnia Instrumentów wiertniczych oraz żerdzi ratunkowych. 
Roboty wykonuje w najkrótszym terminie 

i po cenach bardzo przystępnych. 
| Dostawę uskutecznia się własnymi końmi. 

= OI 

4 Ap” m. m 4 Tee CIE 
e ———————— 

Alfons Gostkcwski | 
LWÓW, Pasaż Hausmana Nr. 1. 

Telefon Nr. 1059 

przez wysokie c. k. Namiestn. mianowany i zaprzysiężony 

Z AL dla kupna i sprzedaży ropy, wosku 
SEN ziemnego i produktów tych minerałów, 
również finansowanie terenów naftowych, kopalń, 

procentów brutto i udziałów. | 
Wszelkich informacyi w sprawie lokacyi kanitału w inte- 

SEKT" 5 RTWCAE SPA w a RZE 

resach naftowych udziela bezinteresownie. 

ki a 
|. LIEBERMANNESNZC W: =: JELEFON 21.== 

Rachunek Clearingu w pocztowej kasie oszczędności Nr. 71.969, Konto 
bankowe: Wiedeński Bank Związkowy. 

DOM AJENCYJNY I KOMISOWY. 
Skład artykułów technicznych. — Pasy popędowe. 

Rzemienie z balata, z gumy, ze skóry wyprawionej i surowej, ze 
szczeci wielbłądziej etc. Węże lniane i parciane, pojedyncze i podwójne. h 

KLINGRYT 
Plyty 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- 

i tłów parowych, jakoteż łączniki z kutego żelaza. 
| NARZĘDZIA WIERTNICZE I ZERDZIE 

Smary maszynowe i cylindrowe; sinar Tovotte'a. 

EWĄ CI GCUNTAENCOZYYA NTZŚN ZW GSDZYĄ (AMI ZW ZZA CUM CU TZTOUZIE GOOD NOROZANOÓOAGEZA O UOP OZ ZZ DDNZĄ 22 AE ZA NZ AIZ ON WON ALON SFA DADA ZAZNZUNZAZ WYM PZ 2) zy 
MI ZA 
UAE SZA św Zał 

SD ZZA SZ IZAŃ 
NA PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE ŚŚ RZ SZ "CZ: UA 

AŚ W BORYSŁAWIU. (a ROSA 77 4 | <d 

AN Vv ZA 
NA . . L4 . . 4 . ZN 

mz4 Kilkunastoletnie doświadczenia na terenach Galicyi, zg 
CY Kaukazu i Rumunii. A IS IZZN 

43 Wykonuje wiercenia akordowe z pełną gwarancyą GZ 
Ż0ć głębokości i dymensyi z udziałami i bez udziałów 21 u : DZ ŻAĆ w produkcyi. AŻ 
MG3Ż : ż ROCH 2 A zd Udziela wskazówek w ocenianiu terenów SĘ 
ŚŚ w Galicyi i na Kaukazie. AA 
DAE —=ZZ ZE 

GR . Sprzedaż i kupno terenów naftowych. RÓ 
SZA s PAŃ <= N%77 REŻ 

KRW ACYGNE GOW AYLGZAZYĄZYA GCYTEY FODTECZYA AZ TEOTENNUCE, Ó WA INNY GURAKJ O TOOSZYNNOSZNEK ONZ SZĄDYZ PROZA NAN OOAOSROSZ CÓW PARC PARZONA ZOZ 



Prof. Dr. Józef Grzybowski z Geologia 
naftowa . . AS YDRyE K —.50 „Jednodniówka' I. Zjazdu polskich tech- 

Polski Kalendarz naftowy za rok 1908 „ 6.— ników wiertniczych. * 8. ... 4:5 l— 
Ę 5 > 5068; ŁOUSE5, 00 Inż. Jan Sholman ,„„Przesilenie naitowe*,, 0.30 

| p > ż- dy KOMI) OC Dr. Tad. Tarasiewicz „„Przesilenie nait.* ,, a żę 

Mapa orjentacyjna Tustanowic . .K 2— 

REAR DorzaSILDOLNIJ DOC) DDBALZLIKU 

j Biuro techniczne 
j dla: torpedowania i odoważdżania szybów 

Inżynier Stanisław Libelt 
Borysław. 

Doc. Dr. Michał Seńkowski 
Kraków, ulica Radziwiłłowska Nr. 4. 

10>©:€! 

OOO CSDGEŃ.] LSDKA] ZZ 

MACZaSA DOBZLLZA [i NUT OELZCAYC 

PATENTY 
wyjednywa we wszystkich państwach 

inżynier G. Dzbański 
przez c. k. Rząd mianowany i zaprzysiężony 

rzecznik państwowy. 

|KSGRRGNKZEGZ O 

Wiedeń, VII., Lindengasse 2, (Telefon 5682). 

HERMAN ROTH 
Przedsiębiorstwo budowlane i przemysł drzewny 

w Borysławiu Nr. telef. 186. 
Przyjmuje wszelkie roboty budowlane w skład wiertnictwa 
wchodzące po cenach konkurencyjnych, jakoteż utrzymuje 
stale na składzie materyał drzewny wszelkiej dymenzyi. 
Roboty wykonuje starannie z własnego materyału, dotrzy- 

mując ściśle terminu umówionego. 

K 3 || t gy największy I najtańszy NASZ [l] I U$ LOWANY obrazkowy tygodnik pot- 
ski: rozpoczął szósty rok wydawnictwa pod nowem kierowni- 
ctwem, w nowej Szacie i w WRZE. go ci: h 

f>F wskutek gruntownych zmian i za- Nasz KLJ ilnstrowany Arowadzonsdk SEA. w aparacie 
wydawniczym jest dzisiaj bezsprzecznie najaktualniejszem 
pismem ilustrowanem, uwzględniającem wszystkie przejawy 
życia współczesnego w Polsce i zagranicą. 

ji w każdym numerze daje około 60 ilu- 11a87 kraj Ilustrowany stracyi, dział mód, zagadek szachów, 
karykatury polityczne i teatralne, pędzla jednego z wybitnych 
młodych karykaturzystów, sylwetki działaczy politycznych 
i społecznych, kronikę ilustrowaną, wskazówki praktyczne dla 
gospodyń, humor i satyrę, dwie powieści, stały referat grafo- 
loga Dra Teodorsona i w. i. bardzo ciekawych działów. 

Nasz Kraj Ilustrowany kosztuje tylko 1 K. miesięcz. 
Administracya: LWÓW Chorążczyzna 5. 
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l „„JEANKCIE KARM 
> OH ZEITSCHRIFT FUR PATENT- 

SCHUTZ u. ERFINDERWESEN 
RUNDSCHAU UEBER DIE 

i] 

MODERNE TECHNIK | 

sd 
SEZ 
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EJ 

LJ 

© 

REVUE .FUR AUTOMOBIL- 
-- UND FLUGTECHNIK - - | 

ć 

k===4 

LUA) a WRA 

ERSCHEINT EINMAL IM MONATE. 

NSSZOCY 

+..||NMONEMD / 

GANZJAHRIGER BEZUGSPREIS K 6.- 

EINZELNUMMERN 60 HELLER. 

| SRR 
ADMINISTRATION : WIEN XV/1, PFEIFERG. 3. 

TELEPHON Nr. 3700. 

Związek Techników Giertniczych © Borysrol | 
ma na składzie następujące wydawnictwu i wysyła je za zaliczką lub poprzedniem nadesłaniem należytości: 

| 
5) 

Wydawca i odpowiedzialny redaktor FRANCISZEK BRUGGER. Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 
C.i. k. nadwerny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 

—ą—— mmc A _ 

=. 



oai konno O 

c =. 

55 4 ZZO RED GO RT 1 LE YSREC ICC ICODAA JA j PART Y24 203052: „i | 2; KA ZAC , s) -IFOL A (BK YA ALANA) 9:266 RA LU PABE KA PHO 0308 A 

OGŁOSZENIE. 6 
(> es © 

e » 

DY: 
7 de 1% 

nag Ą Yy.< 

PsQ, 
a Z Ó 

ZA 4 1%+2-Ć z 

JI | | LLDŚ_I 

A h Dnia 6. grudnia b. r. o godzinie 5-tej popoł. 
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odbędzie się 

Nadzwyczajne Walne 

Zóromadzenie 
„Związku Techników Wiertniczych*" 

W LOKALU ZWIĄZKU 

ł TRZ YI 
za: 

4 
LT 

0955 PRAD N | 37 7 

0a WoD 

T4 IG 

Ó 

a BA.A 
SWZ GLY. 

Be AŃ wa: 

z następującym porządkiem dziennym: 
|. Zagajenie, 

O©:MNN SEDLO 

„4 

a( LK 
Il. Sprawozdanie Wydziału, 
III. Rezygnacya Wydziału i wybór nowego Wydziału, 

4 U 

SA COM. NAŃ 

(O 20), 
BR: W” IV. Wnioski i interpelacye. 7 . ('Q/ 
te 

D JA 

8) 
A $ 64_) z. W razie braku kompletu odbędzie się zgromadzenie 5 

bez względu na ilość zebranych członków o g. 6. wiecz. 

SEWZ. 

Borysław, 27. listopada 1911. 

ZWIĄZEK 
Techników Wiertniczych. 

kJ 
Ki 

r =2fg"4 1 e 7 VAL LENA YA R > k (| 

GRCZZESORICCEOEROCH ODBABT A >> 165 KW «0:33:20 KR 0: WW2© 0%: 



KOLBEN:- 
KREISEL- 
ROTIRENDE: 
u. PRESS; 

EJ F c e 

ZLKDZIE 
RATUNKOWE 
BARDZO DOBRE 

Wypożyczają po 
najtańszych ce- 
> s: nach 

— INŻYNIER — 

ZEENKSK 
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| POCIE - alle źwecke derJndustrie u.deS JDET, 

RRżż z ą A , ge EEC: ci „A 5 i 

; — . j 
. p ŁU e 7 . 
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ochdruckgeblise u.(,assauger fiir 

sel 

NA SKŁADZIE 
W WARSZTA- 
TACH FIRMY 
SREERICENSSZ 
W BORYSŁAWIU 
:: Telefon 188. :: 

obaueS. 

mm m ma EE ż 

Kotły i maszyny parowe, kompletne 

(na) 

sdn "RARE" SZYNA ZWIERA, 
W. Sikorski 6 |. Seidenstein 
we LWOWIE, ul. Sykstuska |. 37. 
Filie; w Krakowie, Krośnie, Borysławiu, 

Tustanowicach i Wiedniu 

OE EE 
—— 

żurawie narzędzia wiertnicze. WIELO- 
KRĄŻKI z ulepszonym przyrządem do 

T| Smarowania, POMPY PAROWE. — 

Kompletne urządzenia elektryczne do światła 
i przenoszenia siły. 

p AŹ, 

[R 

Utrzymują stale na składzie: | 

(m) 
[mm] 
(m) Pasy „Ursus. — Zastępstwo i wy- 

łączna sprzedaż żerdzi „Ursus”. — 
Zastępstwo smarów firmy: W. Sta- 

wiarski i SKA: w Krośnie. 
WYPOŻYCZAJĄ: 

Żerdzie ratunkowe w najlepszej 

BIURO TECHNICZNE 

BRACIA STEKN 
w BORYSŁAWIU. 

2 

Maszyny, narzędzia, żelazo i artykuły 
techniczne dla wszystkich gałęzi 

przemysłu naftowego. 
== 

Telefon 172. 

ADRES TELEGR.: BRACIA STERN, BORYSŁAW. 

jakości po cenie umiarkowanej. 


