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J. E. MINISTER DLA GALICYI WŁADY- 
SŁAW DŁUGOSZ. 

Powołanie posła Długosza na Ministra dla Ga- 
licyi i osiągnięcie w ten sposób reprezentanta prze- 
mysłu pierwszy raz w Austryi najwyższego stanowi- 
ska w państwie, jakie obywatel posiąść może, dla 
nas pracujących w przemyśle produkcyi surowca 
przypominać musi mimowolnie tę żywiołową siłę 
naszych borysławskich i tustanowickich szybów, jakiś 
wybuch olbrzymi uzyskany energią i pracą techni- 
ka wiertniczego. 

W naszem ściśle fachowem piśmie nie ma miej- 
sca na opis życia i działalności politycznej obecne- 
go Pana Ministra dla Galicyi; nam wystarcza, że 
znamy wszyscy w tym przeinyśle pracujący wytrwa- 
łość i energię z jaką przed laty przysłany do Bory- 
sławia jakby na straconą placówkę ówczesny kiero- 
wnik Gal. Karpackiego naftowego Towarzystwa 
przedtem Bergheim 6 Mac Giarvey, w bardzo tru- 
dnych warunkach odwiercił pierwszy głęboki szyb 
w Borysławiu i w ten sposób dał początek dzisiej- 
szemu rozwojowi naszego przemysłu produkcyi su- 
rowca. 

Z kierownika po dowierceniu produkcyi i pow- 
stania wskutek tego dzisiejszego Borysławia i Tu- 
stanowic, stał się pan Długosz siłą faktu dyrektorem 
firmy, w której był kierownikiem, później stał się sa- 
moistnym przedsiębiorcą, właścicielem kopalń, wła- 

S. E. WŁADYSŁAW VON DŁUGOSZ, MINI- 
STER FUR GALIZIEN. 

Die Berufung des Abgeordneten Długosz zum 
Minister fiir Galizien, wodurch das erste Mal in 
Oesterreich ein Vertreter der Industrie auf diese hóch- 
ste fiir einen Staatsbiirger noch erreichbare Stelle 
erlangt hat, ruft fiir uns, welche in der Rohólindustrie 
arbeiten, unwillkiirlich die elementare Kraft unserer 
Boryslawer und Tustanowicer Schadchte, einen durch 
die Arbeit und Energie der Bohrtechniker erbohrten 
Riesenausbruch lebhaft in Erinnerung, zuriick. 

Unser Fachorgan bietet keinen Raum dazu, um 
die Beschreibung des Lebenslaufes und der politi- 
schen Tatigkeit des Herrn Ministers zu bringen, wir 
miissen uns deswegen nur damit begniigen, dass wir 
feststellen, dass alle die, welche in unserer Industrie 
arbeiten noch lebhaft in Erinnerung haben die Ener- 
gie und Ausdauer, mit welcher der vor Jahren nach 
Boryslaw entsendete damalige "'Betriebsleiter der Gal. 
Karpathen Nafta A. G. vormals Bergheim und Mac 
Garvey, Władysław Długosz in sehr schwierigen 
Verhdltnissen den ersten tiefen Schacht abgeteuft hat 
und dadurch der heutigen FEntwickelung unserer 
Rohólindustrie Bahn gebrochen hat. 

Aus dem Betriebsleiter, nach Erzielen grosser 
Produktionen und nach der darauf folgenden Vergrós- 
serung der Betriebe, wurde, durch die Kraft der Tat- 
sachen, v. Długosz zum Direktor seiner Firma er- 
nannt und nach paar Jahren im raschen Tempo 
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Ścicielem dóbr, posłem na Sejm, marszałkiem;-Rady 
powiatowej gorlickiej itp. na każdem polu prawdzi- 
wy selfmademan, zdobywający powodzenie wytrwa- 
łą pracą i energią, na każdem z nich pracując z ró- 
wną rzutkością jak wtedy, kiedy pracę rozpoczynał. 

Wybrany do Parlamentu jako poseł ludowy, 
powołany został do Rady Korony jako reprezentant 
tej partyi, nie wątpimy jednak znając Jego poczucie 
obywatelskie i miłość kraju, że nie będzie tam bronił 
wyłącznie partyjnych interesów, lecz stojąc na tak 
wysokiem stanowisku zastępować będzie z równem 
powodzeniem i z równą energią sprawy całego kraju 
stojącego dziś pod Jego opieką. 

Jesteśmy pewni, że J. E. Pan Minister nie za- 
pomni także i o naszym przemyśle, produkcyi suro- 
wca, który tak długo był po macoszemu traktowany 
przez Władze centralne, że i sam producent i zwią- 
zany żywotnie z czystą produkcyą, ożywiony nadto 
szczerą chęcią służenia krajowi wywałlczy jej te na- 
leżne prawa i środki rozwoju, które jej się słusznie 
należą. | 

' Zasyłając Jego Ekscelencyi szczere powinszo- 
wania na łamach naszego pisma, nim Wydział Zwią- 
zku Techników Wiertniczych w myśl swej uchwały 
z dnia 30. listopada br. będzie miał zaszczyt osobi- 
ście to uczynić, wyrażamy nadzieję, że Jego Eksce- 
lencya zajęte stanowisko dla dobra kraju i naszego 
przemysłu na długo utrzyma w swych rękach i dla- 
tego na tę drogę zaszczytną ale pełną pracy i odpo- 
wiedzialności przesyłamy Mu z serca płynące: 

„oZZCZĘŚĆ BOZE: 

PRZEMYSŁ NAFTOWY W MAJKOPIE. 

Wykład wygłoszony na 25. Międzynarodowym 
Zjeździe Inżynierów i Techników Wiertniczych 
w Budapeszcie 1911 r. przez Emila Bartla z Char- 

kowa. 

W czasie podróży do Batum, celem zwiedzenia 
pól naftowych w Gury odwiedziłem ponownie ko- 
palnie nafty w Majkopie. 

Otrzymanie jakichkolwiek wiadomości dotyczą- 
cych stanu robót jest tu połączone z ogromnemi 
trudnościami, albowiem austryacgie Towarzystwa 
zachowują najgłębsze milczenie zarówno o stanie 
robót jakoteż o wydajności poszczególnych szybów; 
mimo to powiodło mi się zgromadzenie niektórych 
danych, a ponieważ posiadają one wielkie znaczenie 
pozwalam sobie tutaj je przytoczyć. A 

Obecne położenie o tyle się wyjaśniło, iż mo- 
żna już z całą stanowczością stwierdzić, że wierce- 
nia wykonane w miejscowościach w Chadyjynskaja 
i Neftanaja przyniosły mniej korzystne rezultaty jak 
wiercenia w miejscowości Szirwanskaja. — W obu 
na pierwszem miejscu wspomnianych miejscowościach 
wykonało kilka . większych Towarzystw (n. p. firma 

wurde er selbstindiger Unternehmer, Grubenbesitzer, 
Gutsbesitzet, dann Landtagsabgeordneter, Bezirks- 
marschall in Gorlice usw. usw. Auf jeder seiner 
Stellungen zum echten Selfmademan, der zu seinem 
guten Stern Vertrauen hatte, aber trotzdem mit eiser- 
ner Energie und Fleiss, unterstiitzt durch die ele- 
mentare Kraft seiner urwiichsigen Natur, iiberall ge- 
arbeitet hat mit derselben Ausdauer, wie er es noch- 
als junger Bohrtechniker zu schaffen im Stande war. 

Als Mitglied der polnischen Volkspartei ins Par- 
lament gewahlt, auch als Vertreter dieser Partei 
wurde er in den Rat der Krone berufen, wir zweifeln 
aber nicht, dass seine Vaterlandsliebe und biirger- 
„liches Gleichgewicht, wird ihm auf seiner so hohen 
_Stellung dazu verhelfen, dass er nicht die Interessen 

seiner bisherigen Partei, sondern die Interessen des 
Landes unter seinen Schutz nehmen wird. 

Wir glauben auch, dass wir zuverldssige Hoff- 
nung hegen kónnen, dass Seine Exzellenz auch unse- 
rer, von der zentralen Regierung so lange als Stief- 
kind behandelten Rohólindustrie sich wdrmstens anneh- 
men wird; zu dieser Hoffnung berechtigt uns die 
Tatsache, dass der Herr Minister selbst Produ- 
zent und mit tausend Badnden, mit der reinen Pro- 
duktion verkniipit, wird auf seiner hohen Stellung nicht 
vergessen kónnen, welche Leiden und Wehen diese 
Industrie noch heute qudlen und wird ihr verhelfen 
diese Rechte und Mittel zu erlangen und diese Selb- 
stindigkeit zu erreichen, welcher sie so sehr. entbehrt! 

Indem wir jetzt Seiner Exzellenz auf den Spalten 
unseres Verbandorganes die besten Wiinsche brin- 
gen noch elie der Ausschuss des Verbandes der 
Bohrtechniker seinem Beschlusse von 30. XI. I. J. 
gemadss dasselbe persónlich zu tun die hohe Ehre 
haben wird, in der Hoffnung, dass Seiner Exellenz 
gegónnt werde, sein hohes Amtzum Wohl des Landes 
und unserer Industrie lange Zeit auszuiiben, auf die- 
sen ehrenvollen Weg, welcher gleichzeitig so viel 
Arbeit und Verantwortlichkeit in sich schliesst, ruten 
wir [hm zu unser aufrichtiges: 

JODOCIE ACEBUNORZZUIN 

_. DIE MAIKOPER NAPHTAINDUSTRIE. 
Vortrag gehalten auf der 25. Internationalen Wan- 
derversammlung der Bohringenieure und Bohr- 
techniker zu Budapest 1911 von Emil Bartel, 

Charków. 

Auf der Reise nach Batum, zur Besichtigung 
des Naphtavorkommens in Gury begriffen, besuchte 
ich abermals die Oelgruben von Maikop. 
i Mit grossen Schwierigkeiten ist es verbunden, 

irgendwelche Mitteilungen, die Arbeiten betreffend, zu 
erhalten, da alle englischen Gesellschaften iiber den 
Stand ihrer Arbeiten und auch iiber die Ergiebigkeit 
der einzelnen Bohrlócher, das grósste Schweigen be- 
obachten, dennoch kam ich in die Lage, einige. Da- 
ten zu sammeln, die ich, weil sie von grossem Inter- 
esse sind hier wiedergebe. | 

Gegenwartig hat sich die Lage so weit aufge- 
kldrt, dass man fast mit Bestimmtheit konstantieren 
kann, dass die Bohrungen, welche in Chadyjynskaja 
und Neftanaja ausgefiihrt wurden, weniger giinstige 
Resultate ergeben haben als die von Shirwanskaja. 
In den beiden erstgenannten Ortschaften wurden 
von mehreren grósseren Gesellschaften, so von 
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Andreis $ Co., wiercenia doprowadzone do głębo- 
kości 350 m. — które jednakże wydały rezultat zu- 
pełnie negatywny. — Twierdzą jednakże niektórzy 
geologowie, iż celem osiągnięcia wydatniejszych źró- 
deł naftowych należy wiercić otwory conajmniej do 
głębokości 600-700 metrów. W czasie naszego po- 
bytu w miejscowości Chadyjynskaja odwiercała firma 
„Seletrynikow Co*. otwory świdrowe Nr. 4 i 11, 
które prawdopodobnie dały dwie fontanny naftowe, 
ponieważ wieże były z zewnątrz zupełnie ropą opry- 
skane a także pobli- 

der Firma Andreis £ Co., Bohrlócher bis zur Tiefe 
von 350 Metern gebohrt, welche in den meisten 
Fallen ein negatives Resultat lieferten. Allerdings be- 
haupten einige Geologen, dass zur Erreichung gros- 
ser Naphtaquellen in diesem CGebiete Bohrlócher 
von mindestens 600—700 Metern Tiefe abzubohren 
sind, um in die ergiebigeren .Naphtaschichten zu 
kommen. Zur Zeit unseres Besuches standen in Cha- 
dyjynskaja von der „Selitrynikow Co.* die Bohrló- 
cher Nr. 4 und 11 in Arbeit, wovon beide eine 

skie zbiorniki ziemne 
były aż po brzegi ro- 
pą wypełnione. Szcze- 
gółów nie można się 
było wywiedzieć, lecz 
robotnicy powiado- 
mili mnie, iż na Nr. 
11 dowiercono się 
fontanny, którą je- 
dnakże zaraz zam- 
knięto. — Jeżeli się 
jednakże uwzględni 
wiadomości szerzone 
przez wielkie firmy, 
iż terena w Chadyjyn- 
skaja i Neftanaja nie 
dają wielkich] nadziei 
na przyszłość, z dru- 
giej zaś strony, jeżeli 
się widzi te wielkie 
wkłady, które tutaj 
właśnie firmy robią 
budując zbiorniki o- 
raz warsztaty, — to 
musi się przyjść do tego przekonania, że firmy inte- 
resowane przecież tutaj coś usiłują tuszować. Go- 
rączkowo wre praca około położenia dwóch ruro- 
ciągów (jednego 6' a drugiego 8') z Chadyjynskaja 
do portu Tuapse, jak to widzieliśmy na całej 62 
wiorst liczącej przestrzeni. Zarówno w kierunku 
w Chadyjynskajajaki w Tuapse zajęte są setki robo- 
tników przy kładzeniu rurociągu, — są tu bowiem 
do przezwyciężenia ogromne trudności terenowe. 
Rurociągi oba prowadzą po największej części przez 
lasy i wysokie grzbiety górskie. Forsownie prowa- 
dzone są również roboty około budowy linii kolejo- 
wej Armawir-Tuapse, a linia ta właśnie przecho- 
dzi przez kopalnie w Chadyjynskaja. Panuje tu pow- 
szechnie przekonanie, iż wielkie firmy rozmyślnie 
dyskredytują tutejsze terena, aby odstraszyć ewen- 
tualnych współzawodników, zaś dla siebie pozyskać 
jak najwięcej terenów. 

Zupełnie inny obraz przedstawiają terena naf- 
towe w Szirwanskiej. Tu pracują największe firmy 
jak n. p. Selitrynikow Co., Andreis © Co., Spiess 
8 Co., Towarzystwo „Kolchida* (Nobel % Roth- 
schild) i wiele innych. Wszędzie widać poważne, 
całe czarne, ropą zlane wieże wiertnicze, a roboty 
wiertnicze i instalacyjne są tu w pełnym toku. — 
Olbrzymie rezerwoary objętości do pół miliona pu- 
dów stoją tu w ogromnej liczbie, a jeszcze większa 
ich liczba jest właśnie w budowie. Buduje się tłocz- 
nie, zakłada kilometrowej długości wodociągi, wszę- 
dzie na powierzchni leżą rurociągi mające tłoczyć 
ropę do centralnej tłoczni w Chadyjynskaja. Na ra- 
zie część wydobytej ropy przetłacza się za pośred- 
nictwem 105 km. długiego rurociągu do Ekaterino- 
daru i do rafineryi w Szirwanskiej, należącej do firmy 

Widoki kopalń w_Majkopie. — Ansichten der Gruben in Maikop. 

Springquelle gegeben 
haben miissen, da 
der Bohrturm von aus- 
sen total mit Naphta 
bespritzt warund auch 
dienaheliegenden Erd- 
reservoirs mit Rohól 
bis zum Rande an- 
gefiillt waren. Aus- 
kunit war nicht zu 
erlangen, nur brachten 
wir von den Arbeitern 
in Erfahrung, dass 
bei einer Tiefe von 
175 Metern im Bohr- 
loch Nr.11 eineSpring- 
quelle erbohrt, aber 
sofort « verschlossen 
wurde. Wenn man 
einerseits die von den 
orossen Firmen ver- 
breiteten Nachrichten, 
dass der Rayon von 
Chadyjynskaja u. Nef- 
tanaja wenig Aus- 

sichten auf Erfolg liefert, beriicksichtigt, ande- 
rerseits die grossen Ausgaben sieht, welche 
eben diese Firmen auf diesem Terrain fiir den Bau 
von Oelbehaltern und Werkstaitten ins Auge fasst 
muss man die hier allgemein herrschende Ueber- 
zeugung gewinnen, dass irgendetwas von diesen Fir- 
men verdunkelt wird. Fieberhaft wird an der Legung 
der zwei pipe lines (einer sechs- u. einer achtzólligen) 
von Chadyjynskaja nach dem Hafenórt Tuapse -<ge- 
arbeitet, wie wir uns auf der 62 Werst langen Stre- 
cke iiberzeugen konnten. Sowohl von Chadyjynskaja 
als auch von Tuapse aus sind Hunderte von Arbei- 
tern bei der Legung beschaftigt, da grosse Terrain- 
schwierigkeiten zu iiberwinden sind, indem die pipe 
line meistens durch den Urwald und iiber hohe 
Bergriicken gelegt werden muss. Auch der Eisen- 
bahnbau der Linie Armawir—Tuapse wird móglichst 
forciert und geht diese Linie gerade durch die Oel- 
gruben von Chadyjynskaja. Es herrscht hier die An- 
sicht, dass die grossen Firmen - absichtlich die Ter- 
rains diskreditieren, um andere Unternehmer abzu- 
schrecken und noch mehr Terrains an sich zu bringen. 

Ein anderes Bild bietet sich uns in dem Oel- 
rayon von Shirwanskaja. Hier arbeiten die gróssten 
Firmen. so die Selitrynikow Co., Andreis © Co, 
Spiess S Co., Gesellschaft „Kolchida* (Nobel S$ Roth- 
schild) und viele andere. Ueberall sieht man ehr- 
wiirdige, ganz schwarze, vom Oel getaufte Bohrtiirmie 
und die Bohr- und Instalationsarbeiten sind hier in 
vollem Gange. Oelreservoir-Riesen von einer halben 
Million Pud Inhalt, stehen zahllos da und eine noch 
gróssere Anzahl ist im Bau begriffen. Pumpenstatio- 
nen werden gebaut, kilometerlange Wasserleitungen 
werden gelegt, iiberall auf der Erdoberfiliche liegen 
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Andreis £ Co., większą zaś część magazynuje się 
w zbiornikach ziemnych i żelaznych. Po największej 
części są jednakże fontanny zamknięte wyczekując 
momentu, który im otworzy drogę do morza Czar- 
nego i na rynki światowe. | 

Firma Andreis £ Co. urządziła zarówno w Maj- 
kopie jak i w Ekaterinodane i Tuapse składy, do- 
kąd kerozynę i ropę transportuje się w automobi- 
lowych cysternach oraz sprzedaje detailicznie. Zarząd 
kolei Władykaukaskiej opala obecnie maszyny ropą 
z Majkopu zamiast z Baku, pierwsza bowiem jest lżejszą 
a więc lepiej się nadaje do opalania kotłów, jak ro- 
pa z Baku. Towarzystwo Czarnomorsko-bakuańskie 
ma w Szirwańskiej wiele znakomitych terenów nai- 
towych i na tych to terenach znajduje się pierwsza 
w Majkopie przed dwoma laty odwiercona fontanna 
naftowa, która dziś jeszcze produkuje wielkie ilości 
ropy. Gdy ten otwór wiertniczy zostaje otwarty, daje 
się wówczas w równych 20 minutowych odstępach 
czasu słyszeć grzmiący, w promieniu kilku kilomet- 
rów słyszalny szum, któremu towarzyszą wybuchy 
ropy. Przez długoletnią produkcyjność tej właśnie 
fontanny przepowiadać można terenom naitowym 
w Szirwanskiej długą przyszłość. 

W najbliższem sąsiedztwie tego źródła odwier- 
cono w niezliczoną ilość otworów, które bez wyjąt- 
ku dały również fontanny z głębokości 80 do 160 m. 
W ostatnich czasach powstał tu w miejsce pierwot- 
nej dąbrowy — las wież wiertniczych. Na tereny 
stanicy Szirwanskiej wydano kilka miliony rubli, co 
pozwala wnosić, iż pomienione firmy są przekonane 
o wydajności tych terenów. | 

Naftowa gorączka. majkopska zniknęła ostatecz- 
nie z.powierzchni ziemi, na jej miejsce przyszła ra- 
cyonalna praca! Co prawda wiele egzystencyi po- 
niosło nieobliczalne szkody, lecz przedsiębiorcy po- 
ważni wyszli jednak naswoje! Każdy sądził, że przez 
zakup jednej „zajawki* — zostanie zaraz. królem 
naftowym! Zgłoszono około 30.000 zajawek (wy- 
łączności górniczych) zajmujących kilkaset kwadra- 
towych wiorst, z których jednakże zaledwie tylko 
kilka jest naprawdę naftonośnych ! Inni przedsiębiorcy, 
którzy ponieśli stratę zakupując zupełnie bezwar- 
tościowe zajawki, sze- 
rzą teraz pogłoski, że 
Majkopskie terenanaf- 
towe są zupełnie bez- 
wartościowe. . 

Jeżeli chcemy za- 
stanowić się nad py- 
taniem, czy majkop- 
skie terena naftowe 
należy liczyć do wy- 
datnych, należy uwy- 
datnić następujące fa- 
kta: Niezależnie od 
tego, iż rosyjskie wła- 
dze górnicze ogło- 
siły część terenów w. 
stanicy Szyrwańskiej 
i Neftanaja na pod- 
stawieorzeczeń swych 
geologów jako roponośne, pozwalają przedewszyst- 
kiem wiercenia, wykonane przez wielkie krajowe 1 
zagraniczne firmy, przyjść do tego wniosku, iż i te 
firmy są przekonane o wydajności tych terenów. 
W lipcu tego roku odwiercono w stanicy Szirwańskiej 
nowe źródła wybuchowe tak, iż obecnie codziennie 
70-80.000 pudów ropy przetłoczą się na rynek przy 

Rohrleitungen, welche dazu bestimmt sind, das auf 
den einzelnen Oelgruben gewonnene Oel nach der 
Hauptpumpenstation in Chadyjynskaja zu liefern. Ge- 
genwartig wird ein Teil der gewonnenen Naphta 
mittels der 105 Kilometer langen pipe line nach Eka- 
terinodar und nach der im Dorfe Shirwanskaja ge- 
legenen Oelraffinerie von Andreis « Co. gepumpt, 
wahrend der grósste Teil in die Erdreservoirs und 
eisernen Tanks gelagert wird. Meistens sind jedoch 
die Springquellen abgesperrt und harren des Mo- 
ments, wo ihnen der Weg nach dem Schwarzen 
Meere geóffnet wird, um auf den Weltmarkt zu ge- 
langen. sRż 

Die Firma Andreis S$ Co., hat sowohl in Mai- 
kop als auch in Ekaterinodar und Tuapse Lager- 
platze eingerichtet, wo das Kerosin und Rohól in 
Automobilzisternen transportiert und an die Detail- 
kdufer abgegeben wird. Auch die Verwaltung der 
Wladikawkaser Eisenbahn ist zur Beheizung mit Mai- 
koper anstatt des Bakuer Oeles iibergegangen, da 
ersteres leichter und daher vorteilhafter zur Kessel- 
feuerung ist, als das Bakuer. Die Baku-Schwarze- 
Meer-Gesellschaft hat in Shirwanskaja viele ausge- 
zeichnete Naphtaterrains und befindet sich auf diesen 
Terrains die erste in Maikop erbohrte (vor zirka 
zwei |ahren) Springquelle, welche noch heute grosse 
Mengen von Oel liefert. Wird die Absperrvorrichtung 
bei diesem Bohrloch geóffnet, so hórt man in ge- 
nauen Intervallen von je 20 Minuten, ein donnerarti- 
ges, auf Kilometer Entiernung hórbares Brausen, mit 
dem die Oeleruptionen begleitet sind. Durch die 
langjihrige Ausdauer dieser Springquelle ist wohl 
die aussichtsreiche Zukunit des Oelfeldes von Shir- 
wanskaja sichergestellt. In der nadchsten Nachbar- 
schaft dieser Quelle sind in.grósseren und kleineren 
Entfernungen unzahlige Bohrlócher abgeteuit, wel- 
che ausnahmslos bei einer Tiefe von 80 bis 160 Me- 
tern Springquellen lieferten. In letzter Zeit entstand 
an Stelle des friiheren Eichenwaldes dort ein Wald 
von Bohrtiirmen. Auf den Oelfeldern von Shirwan- 
skaja Stanitza sind einige Millionen Rubel verausgabt, 
welche den Schluss erlauben, dass vorgenannte (e- 
sellschaften von der Ergiebigkeit der Felder iiber- 

zeugt sind. Das Mai- 
koper Naphtafieber ist 
endgiiltig von der 
Erdoberiliche ver- 
schwunden, eine ra- 
tionelle Arbeit trat an 
dessen Stelle, freilich 
sind viele Existenzen 
durch verfehlte Spe- 
kulation zugrunde ge- 
richtet worden, ernste 
„Unternehmer kamen 
jedoch auf ihre Ko- 
sten.Jedermann glaub- 
te, durch Ankauf ei- 
niger Zajawki — Na- 
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phtakónig zu werden. 
Es wurden iiber 30.000 
Stick Zajawki (dhn- 

lich den Freischiirfen) angemeldet, welche einen 
Flichenraum von mehreren Hundert (QQuadratwerst 
bedecken, von diesen sind nur eine beschrdnkte 
Anzahl wirklich naphtafiihrend, die iibrigen Unter- 
nehmer, die durch den Ankauf ganz wertloser Za- 
jawki Verluste erlitten haben, verbreiten nun die An- 
sicht, dass das Maikoper Naphtavorkommen nur 

| 

| 
| | 
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pomocy wykończonego obecnie rurociągu ,„„Chadyjyn- 
skaja-Ekaterinodar*, podczas gdy większość otworów 
jest zamknięta. » 

Gorączkowa budowa dalszych rurociągów do 
Tuapse wskazuje, iż spodziewać się tu należy 
większych ilości ropy. Ponadto wszyscy geologowie, 
którzy mieli sposobność badać okolicę Majkopu są 
przekonani o wybitnej wydatności tamtejszych terenów. 

Od czasu wprowadzenia w życie w marcu bie- 
żącego roku rurociągu w Ekarterinodarze do końca 
sierpnia przetłoczono około 5 milionów pudów ropy 
z szyrwańskich terenów naftowych. 

Po przebyciu drogi morskiej do Batum udaliś- 
my się koleją do Notanebi, miejscu odkrycia nafty 
w Gury. Miejscowość ta leży :'w środku góri posia- 
da wiele malowniczości w położeniu, ponieważ ro- 
ślinność jest prawie południowa. Niestety nie mo- 
gliśmy mimo gorliwych poszukiwań odszukać żad- 
nych odkrywek naftowych, co prawda doprowadza- 
no nas do odkrywek, które wykazywały ślady płyn- 
nego asialtu, jakie spotykałem na wyspie T'rinidat. 
Pokłady szarych iłołupków, które występowały w zu- 
pełnie cienkich ławicach, wykazywał 70-800 spadu 
a wszędzie widać wielkie zasypy, które wiercenie 
będą prawdopodobnie utrudniać. W czasie naszych 
odwiedzin przeprowadzono mniejsze roboty wiertni- 
cze. Jedyny otwór wiertniczy założony przez baku- 
ańskiego przemysłowca Rylskiego, jest zastanowiony 
a nawet wieżę rozmontowano. Kilka terenów wy- 

„dzierżawili krajowcy — nawiasem mówiąc mieszka 
tam wspaniały typ ludzi — lecz sprowadzeni poź- 
niej geologowie silne co do ich wartości wyrażali 
powątpiewania. | 

* * 
* 

Wywody powyższe potwierdza list naszego 
specyalnego korespondenta, któryśmy przed nie 
dawnym czasem otrzymali. Pan B. G. pisze: 
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wenig Aussicht auf Erfolg bietet. 
Wenn wir der Frage nihertreten, ob die Maikoper 

Oelfelde zu den aussichtsvollen zu zihlen sind, so 
miissen wir folgende Tatsachen beriicksichtigen. Ab- 
gesehen davon, dass die russische Bergbehórde auf 
Grund der Gutachten ihrer Geologen einen Teil der 
Oeltelder der Stanitza Shirwanskaja und Neftanaja 
offiziell als wirklich naphtafiihrend erklirte, lassen 
die ernsten, in grossem Umfange ausgefiihrten Arbeiten 
der grossen in- und auslindischen Firmen den Schluss 
ziehen, dass auch diese Firmen von der Ergiebigkeit 
dieses Vorkommens iiberzeugt sind. lm Juli dieses 
Jahres wurden in der Stanitza Shirwanskaja neue 
Springqullen erbohrt und wird tdglich ein Quantum 
von zirka 70.000 bis 80.000 Pud mittels der fertig- 
gesteliten pipe line .„„Chadyjynskaja — Ekaterinodar" 
aut den Markt gebracht, wahrend die meisten Quellen 
abgeschlossen sind. Der fieberhafte Bau der weiteren 
Rohrleitungen nach Tuapse ldsst uns die Ueberzeu- 
gung gewinnen, dass man mit einem grossen Oel- 
reichtum rechnet. Ausserdem sind alle Geologen, die 
Gelegenheit hatten, die Maikoper Gegend zu besu- 
chen, von der zukiinitigen reichen Oelausbeute iiber- 
zeugt. Von der im Marz laufenden Jahres erfolgten In- 
betriebsetzung der Ekaterinodarer Rohrleitung bis 
Ende August laufenden Jahres sind zirka 5 Millionen 
Pud Rohól aus dem Shirwanskajaer Gebiet ausgefiihrt 
worden. a, Nach einer guten Seefahrt auf dem Schwarzen 
Meere bis Batum begaben wir uns mit der Eisenbahn 
bis Notanebi, dem Fundort des Naphthavorkommens 
in Gury. Der Ort liegt auch mitten im Gebirge und 
hat viele landschaftliche Reize, da die Vegetation 
eine fast tropische zu nennen ist. Leider konnten wir 
trotz eifrigen Suchens keine Naphthaausbisse entde- 
cken; man fiihrte uns zwar an Aufdecken, die aber 
durchwegs nur Spuren von fliissigem Asphalt, wie 
ich solche auf der westindischen lnsel Trinidad be- 
obachte, aufwiesen. Die Schichten von grauen Schie- 
iertonen, welche in ganz schwachen Banken zutage 
treten, weisen meist einen Einfallswinkel von 70 bis 
80 Grad auf, und sind iiberall grosse Verwerfungen 
zu sehen, die das Schiirfien wohl sehr erschweren 
werden. Zur Zeit unseres Besuches, wurden dort 
keine Bohrarbeiten im Betrieb gehalten. Das einzige 
Bohrloch, welches der Bakuer Naphthaindustrielle 
Rylski angelegt hat, ist eingestellt und sogar der 
Bohrturm abmontiert worden. Es sollen mehrere 
Felder von den Eingeborenen — nebenbei gesagt, 
wohnt dort ein herrlicher Menschenschlag — ge- 
pachtet worden sein, die spadter hingebrachten Geo- 
logen sollen aber stark die Kopfe geschiittelt haben. 

Die oben erwahnten Ausfiihrungen bestitigt der 
Brief unseres speziellen Korrespondenten, den wir 
unldngst ethalten haben. 

Herr B. G. schreibt: Die Situation in Maikop 
steht gegenwartig viel besser, als es von deń in 
hiesigen Verhdltnissen Eingeweihten aligemein behaup- 
tet wird. 

Vor allem sind sehr viele Firmen endlich zu 
dieser Erkenntnis gelangt, dass man Fachleute ver- 
senden muss, falls man giinstige Resultate erzielen 
will. In dieser Richtung sind schon viele Anderungen 
auf den Gruben vorgenommen worden. - 7 
_. Bis nun waren hier viele „Direktoren* und „Ad- 
ministratoren*, welche nach Maikop gekommen sind, 
ohne iiberhaupt eine Ahnung zu haben, was Naphta 
ist und wie sie im Rohzustande aussieht ! !! 
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Sytuacya w Majkopie przedstawia się obecnie 
o wiele korzystniej niż to powszechnie sądzą nie 
wtajemniczeni w tutejsze stosunki. Przedewszystkiem 
bardzo wiele firm doszło nareszcie do przekonania, 
że chcąc mieć porządne rezultaty robót, trzeba mieć 
przedewszystkiem do ich przeprowadzenia ludzi ta- 
chowych. To też na bardzo wielu kopalniach po- 
zmieniano zarządy w tym właśnie kierunku, — było 
tu bowiem dotychczas bardzo wielu „dyrektorów * 
i „administratorów *, którzy przyjechali do Majkopu 
nie wiedząc zupełnie co to jest nafta i jak ona właści- 
wie w stanie surowym wygląda. 

Przekonano się też nareszcie, że chcąc dokła- 
dnie zbadać teren należy bezwarunkowo wykonać 
szereg głębokich wierceń a nie zadawalniać się tylko 
wierceniem studzien płytkich. Opieranie jakiejkolwiek 
kalkulacyi rentowności kopalni na studniach płytkich, 
nie wytrzymuje tu przecież wszelkiej krytyki i dlate- 
go przystąpić ma teraz kilka poważniejszych firm 
do wiercenia głębokich szybów wspólnym kosztem. 

Następnie zmora ciążąca nad włożonymi tu 
przez Anglików milionami tj. operowanie na „Stro h- 
manów* ustało, bo dotychczas już 17 Towarzystw 
angielskich zostało przez rząd uznanych i stają się 
one tem samem le- | 

Man ist endlich zur Ueberzeugung gelangt, dass 
man, — um das Terrain genau zu erforschen, — un- 
bedingt eine gróssere Anzahl tiefere Bohrungen vor- 
nellimen muss und sich nicht mit leichten zufrieden- 
stellen dart. 

Die Kalkulationen, dass seichte Bohrungen kon- 
venierender sind, halten keine Kritik aus und aus 
diesem Grunde haben einige gróssere Firmen be- 
schlossen mittels gemeinsamen Kosten tiefe Bohrungen 
zu unternehmen. 

Auch schwand die Meinung, dass die Englidn- 
der mit ihren Millionen „auf Strohmanner operieren,* 
da schon 17 englische Gesellschaften von der Regie- 
rung anerkannt wurden. 

Durch diese Anerkennung sind sie legale und 
offizielle Inhaber ihrer Rechte, Anteile, Terrains usw. 
geworden, und dies wirkt giinstig auf die Aktionare, 
die Bórse und iiberhaupt auf alle, die ihr Gield hier 
anlegen wollen. 

Auch die Angelegenheit der Abpipungen ge- 
staltete sich viel giinstiger. 

Die Róhrenleitung nach Ekaterynodar die einzige, 
welche existierte — verlangte ndmlich von den Ko- 
mitees, die nicht ihre Anteilkompagnisten sind, 5 

Kopeken fiir 1 Pud 
galnie i _ oficyalnie 
właścicielami swych 
praw udziałów, tere- 
nów itd. co niewątpli- 
wie musi wpłynąć na- 
der dodatnio na akcy- 
onaryuszy, giełdę i na 
tych wszystkich, któ- 
rzy tu chcą jeszcze 
włożyć swe kapitały. 

Także sprawa tło- 
czenia ropy przed- 
stawia się korzystniej 
niż dotychczas. Ruro- 
ciąg: do - Ekateryno- 
daru — jedyny jaki 
był — zażądał od. 
komitentów nie bę- 
dących w nim udzia- 
łowcami po 5 kop. 
za przetłoczenie puda 
ropy (31 kop. za 100 

Oel (31 Kopeken fiir 
100 kg.) und solche 
Verabredungen wur- 
den nur fiir lingere 
Frist abgeschlossen. 

Dieser Standpunkt 
der Róhrenleitungs- 
Direktion, verursach- 
te, dass alle Firmen 
sich in einer Konkur- 
renz-Gesellschaft ver- 
einigten und - eine 
Róhrenleitung - nach 
Tuapse bauen. 

Da der QOeltrans- 
port mit Schwierig- 
keiten verbunden ist 
haben viele Firmen 
das weitere Bohren 
bis zur Herstellung 
der genannten Róhren- 
leitung eingestellt. 

kg.) i do tego dłu- 
goterminowych umów 
To stanowisko dy- 
rekcyi rurociągowej spowodowało, iż te wszystkie 
firmy połączyły się w Towarzystwo konkurencyjne 
i budują rurociąg na Tuapse. Ponieważ istnieje 
wielka trudność w transporcie ropy wiele firm wstrzy- 
mało się przeto z dalszemi wierceniami aż do czasu 
budowy tego rurociągu i puszczenia go w ruch. 
jedno z największych Towarzystw księcia Sołtyko- 
wa mające przeszło milion pudów zamagazynowanej 
ropy wcale nie wierci czekając na puszczenie w ruch 
rurociągów, które rzeczywiście buduje się forsownie 
— to też w niedługim czasie powinny one być w ruch 
puszczone. 

Lecz co jest rzeczą bardzo ważną to i dotych- 
czasowe przekonania geologów co do tutejszych 
terenów bardzo uległy zmianie na korzyść tych te- 
renów. Sprawa toczyła się w tym kierunku: czy 
pod foraminiferami będą dalsze horyzonty ropne czy 
nie ? Ostateczne badania prof. Bogdanowicza wyka- 
zały dowodnie, iż pod nimi znajduje się ro- 
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Eine der gróssten 

Gesellschaften namen- 
tlich des Fiirsten Soł- 

tykow, welche iiber eine Million Pud Oel einmaga- 
ziniert hat, bohrt iiberhaupt nicht, da sie auf diese 
Róhrenleitung, die wahrseneinlich binnen kurzer Zeit 
hergestellt wird, wartet. 

Die Meinungen der Geologen betreffs der hie- 
sigen Terrains dnderten sich griindlich u. z. zu 
Gunsten der genannten Terrains. 

Es war namlich eine Frage: Befinden sich unter 
den Foramniteren weitere Oelhorizonte oder nicht?!! 
Die endgiliigen Forschungen des Prof. Bogdanowicz 
haben triftig erwiesen, dass unter diesen sich Oel 
befindet !! 

Er gelang zu dieser peremptorischen Ueber- 
zeugung mehr dort, wo die Foramniferen sich der 
Oberfliche nahern d. i. wo sie mit weniger Schichten 
bedeckt, und allein auch viel diinner sind, — hier 
umfassen sie beinahe 400 m. Breite. 

Der Umstand, dass Baku immer mehr erschópit 
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pa! Doszedł on do tego ostatecznngo przekonania 
tam gdzie foraminifery są więcej na wierzchu tj. 

niej przykryte warstwami i same znacznie cieńsze, 
— tu dochodzą bowiem do grubości 400 m. | 

Ważną także niezmiernie dla rozwoju tutejszych 
kopalń jest ta okoliczność, iż Baku coraz bardziej 
SiĘ wyczerpuje. Dziś cena ropy dochodzi tam do 
35 kop. za pud, w roku przeszłym wynosiła tylko 
15—17 kop. Produkcya wyspy Czeleken jest za ma- 
łą, aby pokryć choć w części niedobór, powstały 
przez upadek produkcyi w Baku. Również nowo 
odkrywające się terena na południowym Kaukazie, 
mimo chwilowych od czasu do czasu wybuchów 
i mimo wielkiej ilości wierceń w różnych miejscach 
nie odkryły dotychczas nigdzie terenu, któryby ro- 
kował przyszłość — a zapotrzebowanie ropy usta- 
wicznie wzrasta. | 

To też kapitalistów mających chęć umieszcze- 
nia tu swych kapitałów nie powinny zrazić chwilo- 
we niepowodzenia, gdyż nie wszystkie kopalnie dziś 
kwitnące od razu takimi się stały a np. taki Groznyj 
przechodził różne fazy, zanim doszedł do tak wspa- 
niałego rozkwitu. 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU 
WODNEGO ODBYTEGO W URZĘDZIE 
GMINNYM W BORYSŁAWIU, DNIA 30/11 

1911 O GODZINIE 3 POPOŁUDNIU. 
Przewodniczący: Mikucki Leon dyrektor kopalń. 
Członkowie komitetu: Brugger Franciszek dy- 

rektor kopalń, Chłapowski Tadeusz dyrektor kopalń, 
Dunka de Sajo Władysław kierownik kopalń, Long- 
champs Mieczysław właściciel kopalń, Mesząros Je- 
rzy dyrektor kopalń, Russocki Zygmunt właściciel 
kopalń, Szczepanowski Stanisław właściciel kopalń, 
członek komisyi wykonawczej: p. Setkowicz Paweł, 
Naczelnik Urzędu górniczego p. Mokry Juliusz i in- 
teresowani: pp. Miński, Gruszkiewicz i- Włodarczyk. 

Protokół obrad prowadził Oczosalski Edward 
sekretarz. komitetu. poż 

Pan Przewodniczący zagaja posiedzenie, i po- 
leca sekretarzowi odczytać protokół z ostatniego 
posiedzenia. 3 

Sekretarz Oczosalski odczytuje protokół z po- 
siedzenia z dnia */,, b. r., który komitet przyjmuje 
do wiadomości. 

Pan inżynier Setkowicz zdaje sprawozdanie 
z czynności komisyi wykonawczej za czas od dnia 
5. do 30. listopada 1911 włącznie. 

W sprawozdaniu dzisiejszem odchodzę od po- 
działu otworów na dotychczasowe dwie grupy t. j. 
otworów leżących na prawym i na lewym brzegu 
Łoszenia, gdyż po szczegółowszem zbadaniu obja- 
wów towarzyszących zawodnieniu poszczególnych 
otworów, podział ten nie da się utrzymać. 

Przyczyna zawodnienia jest we wszystkich 
otworach ta sama, stopień zaś zanieczyszczenia ropy 
emulsyą i ilość przypływu płynu w otworach jest 
tak rozmaitą, że ścisłej granicy na terenie oznaczyć 
Się nie da. | i 53, 

„ Wszystkie zaobserwowane spostrzeżenia po- 
twierdzają natomiast w całej pełni dotychczasowy 
pogląd na wgłębne pochodzenie wody. 
„ Powierzchnia zawodnienia terenów rozszerzyła 

Się natomiast znacznie, gdyż woda przekroczyła już 

wird, ist fiir die Entwicklung der hiesigen Gruben von 
grosser Bedeutung. 

Heute steigt dort der Preis des Oeles bis ;35 
Kop. fiir 1 Pud, wahrend er im vorigen Jahre nur 
15-17 Kop. betragen hatte !! | 

Die Produktion der Insel Czeleken ist zu klein, 
um wenigstens teilweise das durch den Fall der 
Produktion in Baku entstandene Defizit zu decken. 

Auch die neu hervortretenden Terrains am 
siidlichen Kaukasus, — trotz der kleinen von Zeit zu 
Zeit sich wiederholenden Ausbriiche und trotz grosser 
Zahl der an verschiedenen Stellen vorgenommenen 
Bohrungen haben bis nun kein einziges Terrain, wel- 
ches bessere Aussichten fiir die Zukunft gabe, ent- 
deckt, — dagegen hebt sich fortwdhrend der Bedarf 
des: ©gfes""] | 

Die zeitweiligen Misserfolge sollen also die- 
jenigen, die hier ihre Kapitalien einlegen wolien, nicht 
abschrecken, da keine von allen den Gruben, die 
sich heute im bliihenden Zustande befinden diesen 
Stand mit einem Male erreichten. So z. B. Groznyj 
hat auch verschiedene Phasen mitgemacht, um zu 
diesem splendiden Zustande zu gelangen !! | 

PROTOKOLL DER AM 30. NOVEMBERL. J. 
UM 38 UHR NACHMITTAGS IM GEMEIN- 
DEAMTE ABGEHALTENEN SITŻUNG DES 

- WASSERKOMITEES. 
Vorsitzender: Mikucki Leon, Grubendirektor. 
Die Mitglieder des Komitees: Brugger Franci- 

szek, Grubendirektor, Chłapowski Tadeusz, Gruben- 
direktor, Dunka de Sajo Władysław, Grubenleiter, 
Longchamps Mieczysław, Grubeneigentiimer, Mesza- 
ros Georg, Grubendirektor, Russocki Zygmunt, Gru- 
beneigentiimer, Szczepanowski Stanisław, Gruben- 
eigentiimer, ferner die Herren: Mitglied der Exeku- 
tivkommission H. Ing. Setkowicz Paweł, H. Mokry 
Julius Vorstand des Bergamtes, und Interessierte:; 
H. H. Miński, Gruszkiewicz und Włodarczyk. 

Als Protokollant fungiert Herr Edward Oczo- 
salski, Sekretir des Komitees. 

Der Vorsitzende eróffnet die Versammlung und 
bittet den Sekretir das Protokoll von der letzten 
Sitzung vorzulesen. | 

Sekretir Oczosalski verliest das Protokoll von 
der am 4/11 abgehaltenen Sitzung, wovon das Ko- 
mitee Kenntnis nimmt. | 

H. Ing. Setkowicz erstattet Bericht iiber die 
Tatigkeit der Exekutivkommission wahrend der Zeit 
vom 5. bis inklusive 30. November 1911. 

Bei der heutigen Berichterstattung. nehme ich 
keine Riicksicht auf die bisherige Teilung der Off- 
nungen in 2 Gruppen d. i. die am rechten Ufer und 
die am linken Ufer des Łogszenibaches gelegenen 
Oefinungen, da nach genauer Untersuchung aller, das 
Verwdssern einzelner Oeffnungen begleitenden Er- 
scheinungen, von dieser Teilung Abstand genommen 

werden muss. | | Die Ursache der Verwdsserung ist bei allen 
Oefinungen dieselbe, hingegen der Verunreinigungs- 
grad des Rohóls mit Emulsion und die Menge des 
Zułlusses an Fliissigkeit in den Oeffnungen ist so 
verschieden, dass man im Terrain keine genaue Grenze 
bestimmen kann. 

Alle bis nun gemachten Beobachtungen, besta- 

O 
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potok Ponerlankę, i pokazała się w otworze Nr. 3 
Perkinsa na kopalni State-Lands. | 

Ogółem kontrolowano obecnie 32 otworów 
wiertniczych i stan ich z dniem dzisiejszym jest na- 

stępujący: : | Trystan obcina otwór, następnie od 11. bm. 
instrumentuje za świdrem i nie tłokuje. 

Nordstern. Tłokowano, wiercono i rozsze- 
tzano otwór, przypływ ropy niewielki około 1 cys- 
terny, solanka utrzymuje się na spodzie otworu w ma- 
łej ilości, i daje się łatwo zczerpać łyżką. Ropa wy- 
dobyta tłokowaniem wykazuje zanieczyszczenie 2 do 
47/, Obecna głębokość otworu 1427 m. 

Gertruda (Szujski). Naprzemian tłokowa- 
no i wiercono, piaskowiec ze solą. Zanieczyszczenie 
ropy wodą wynosi 30 do 507%, przypływ ropy i wo- 
dy niewielki. Produkcya dzienna ropy około *"/, cys- 
terny. Obecna głębokość otworu 1174.20 m. 

Tadeusz-Galicia instrumentuje. 
Karpaty Nr. 7. Zabito 11 metrów szybiku 

iłem i skonstatowano, że poziom wody w 22' rurach 
podniósł się. Zczerpywano płyn w 22' i w 12' ru- 
rach dla przekonania się, czy płyny te ze sobą nie 
komunikują. Próby te jak również badanie ciężaru 
gatunkowego płynów w szybiku, w 22' i 12" rurach 
wykazały, że zabicie szybiku iłem jest niedostateczne 
i woda przedostaje się iłem popod spód 22 rur, 
porywając ze sobą ił. Obecnie zacznie się wyżej 
zabijać szybik iłem. | 

Liwia. Wiercono i zczerpywano dwukrotnie 
płyn z otworu. Płyn podchodzi około 13 m. na do- 
bę. Głębokość 1435.70 m. | 

Jan Kanty VIII. instrumentuje. 
Felicyan I. Tłokowano około 2 cysterny 

topy dziennie, zanieczyszczenie 6 do. 89%/,, Dnia 21. 
bm. urwały się pod wierzchem 6" rury w czasie tło- 

tigen die herrschende Ansicht, dass das Wasser einen 
tieferen Ursprung hat. 

Die Oberfliche der verwasserten Terrains ist 
so bedeutend verbreitet, dass das Wasser bereits 
den Ponerlankabach iiberschritt und sich in der 
Oeffnung Nr. 3 Perkins auf der Grube State-Landes 
zeigte. | : Im Allgemeinen wurden 32 Bohrlócher der Kon- 
trolle unterzogen und ihr Zustand ist mit heutigem 
Tage wie folgt. | 

Tristan erweitert das Bohrloch, vom 11/11 
wird nach dem Bohrer instrumentiert und nicht ge- 
kolbt. 

Nordstern. Man kolbte, bohrte und erwei- 
terte die Oeffnung, Zufluss an Rohól gering, circa 1 
Zisterne, das Salzwasser halt sich in geringer Menge 
an der Sohle auf und lisst sich leicht mittels des 
Lóffels ausschópfen. Das durch das Kolben erhaltene 
Rohól, zeigt eine Verunreinigung von 2 bis 4%. 
Derzeitige Bohrlochtiefe betrdgt 1174.20 m. 

Tadeusz-Galicya instrumentiert. 
Karpaty Nr. 7. Der Brunnen wurde 11 m. 

mit Lemton verstopift und wurde konstatiert, dass das 
Wasserniveau in den 22" Róhren gestiegen ist. Die 
Fliissigkeit wurde aus den 22" und 12" Róhren aus- 
geschópfit um sich zu iiberzeugen, ob die Fliissig- 
keiten mit einander nicht kommunizieren. Diese Pro- 
ben wie auch die Untersuchung des spezifischen 
Gewichtes der Fliissigkeiten im Brunnen, in 22* und 
12' Róhren zeigte, dass die Verstopfung des Brun- 
nens mit Lemton eine ungeniigende ist und das Was- 
ser dringt durch unter die 22" Rohre die Letten mit 
sich reissend. Zur Zeit wird man den Brunnen hóher 
mit Lemton verschlagen. 

Liwia. Wurde gebohrt und die Fliissigkeit 
wurde 2 mal an der Oefinung ausgeschópft. Die 
Fliissigkeit steigt rund 13 m. in 24 Stunden. Bohr- 
lochtiefe 1435.70 m. 

Jan Kanty VIII instrumentiert. © 
Fekicyan" l; Nian +kolbie citca 2 0Zistęrnen 

Rohól taglich, Verunreinigung 6 bis 8%/. Am 21/11 
rissen wahrend des Kolbens die 6" Róhren, nach 
Besichtigung des Unfalls kolbt man wie vorhin. Die 
Produktion fiel etwas und betragt derzeit 1 u. '/, 
Zisternen tdglich. | 

Felicyan 2. Man bohrte und kolbte abwech- 
selnd, in der Zeit vom 14. bis 18/11 wurde nach 
dem Meissel instrumentiert. Derzeit bohrt man und 
kolbt je zweiten, eventuell dritten Tag. Produktion 
circa 2 Zisternen, Verunreinigung 4-89, Man 
bohrt Sandstein, Bohrlochtiefe 1324.80 m. 

Renata bohrt Sandstein, in der Oefinung kein 
Wasser vorhanden und es wird das nótige Wasser 
eingegossen. Tiete 1227 m. | 

Felicya bohrt grauen Sandstein, Tiefe 1148 m. 
das Wasser im Bohrloche schwindet und wird durch 
Rohól ersetzt. 

Złotka kolbt ohne Unterbrechung. Die Verun- 
reinigung des Rohóls mit Emulsion und Wasser be- 
trug bis zum 22/11 807/, und am 23/11 607/, Wasser, 
Emulsion und Rohól 407/, — am 24/11 Wasser 259%/, 
Emulsion 35%, und Rohól 40%, — am 25/11 45%, 
Wasser, 15%/, Emulsion und 407/, Rohól — am 27/11 
750/, Wasser und Emulsion, 257%/, Rohól — am 29/11 
analog wie am 27/11. Zeitweise steigt der Prozent 
an Rohól, zur Zeit fiel derselbe und betrigt etwas 
mehr wie vorher. Wasserzufluss in der Bohrung 
standig und stark, in einer Zeitdauer von 24 Stun- 
den kolbt man 7 bis 9 Zisternen der Fliissigkeit, 
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kowania. Dokręcono rury i tłokuje się jak poprze- 
dnio. Produkcya nieco spadła i wynosi obecnie około 
1i '/ cysterny dziennie. 

Felicyan 2. Wiercono i tłokowano naprze- 
mian, w czasie od 14. do 18. bm. instrumentowano 
za świdrem. Obecnie wierci się i tłokuje co drugi, 
względnie co trzeci dzień. Produkcya około 2 cystern, 
zanieczyszczenie 4 do 8%/,, Wierci się piaskowiec, 
głębokość otworu 1324.80 m. 

Renata wierci piaskowiec, w otworze nie ma 
wody, dolewa się ją we wierceniu, głębokość 1227 m. 

Felicya wierci szary piaskowiec, głębokość 
1148 m. wody w otworze ubywa, natomiast podcho- 
dzi ropa. 

Złotka tłokuje stale bez przerwy. Zanieczysz- 
czenie ropy emulsyą i wodą wynosiło do dnia 22. 
bm. 807/, a następnie dnia 23 bm. wody 609/,, emul- 
syl i ropy 40%, — dnia 24. bm. wody 25%, emulsyi 
35'/, 1 ropy 40%/, — dnia 25, bm. wody 450/, emul- 
syi 157/, i ropy 40%/, — dnia 27. bm. wody i emul- 
syi 757/, ropy 25%, — dnia 29. bm. to samo. Chwi- 
lowe polepszenie się procentu ropy, obecnie spadło 
i wynosi tylko nieco 
więcej niż poprzed- 

welche sich stindig in einer Tiefe von 850 m. auf- 
hadlt. In der Bohrung starke Gase vorhanden. 

Józef. Man kolbt gering, hauptsichlich instru- 
mentiert man nach dem Kolben. Verunreinigung ge- 
ring, circa 5, Zułluss begrenzt. Man kolbt in 24 
Stunden 11/, bis 2 Zisternen, wobei man den 2 bis 
3 mal den Kolben einlisst, den Zufluss erwartend. 
Am Boden der Oefinung rund 100 m. Nachfall mit 
drei Kolben. 

Tadeusz-Alfa, kolbte standig bis zum 29/11 
Rohólproduktion circa 1 Zisterne, Verunreinigung 
des Rohóls mit Wasser 85 bis 900/,. Im ganzen kolb- 
te man in 24 Stunden 9 Zisternen an Fliissigkeit. 
In der letzten Woche zeigte sich im Rohól ausser 
Wasser auch Emulsion, nachfolgend fiel das Fliissig- 
keitsniveau bis aut 1200 m. (150 m. tiefer wie frii- 
her). Die Fliissigkeitsmenge verblieb dieselbe, die 
Verunreinigung stieg bis 950%/, am 29/11 stellite man 
das Kolben ein und begann die 5' Róhren zu 
ziehen, die Oeffnung wird rekonstruiert und das Was- 
ser mit 6' Róhren abgesperrt. Bohrlochtiefe 1317.80 m. 

Napoleon. Um die Stelle des Wasserzuflus- 
ses in die Oeffnung 
beziehungsweise die 

nio. Przypływ wody 
w otworze stały i sil- 
ny, tłokuje się na FOS 
dobę 7 do 9 cystern a wsz esi 
płynu, który trzyma | 
się stale w głęboko- 
ści 850 m. gazy w 
otworze silne. 

Józef. Tłokowa- 
no nie wiele, instru- 
mentowano głównie 
za tłokiem. Zanieczy- 
szczenie ropy niewiel- 
kie około 5%/, przy- 
pływ jej ograniczony, 
tłokuje się na dobę 
1 i */ do 2. cystern, 
przyczem zapuszcza 
się tłoka 2 do 3 razy 
na godzinę, czekając 
na przypływ. Na spo- 

Absperrung des unte- 
ren Wassers festzu- 
stellen, wurde ver- 
sucht den Zufluss des 
Wassers. von. unten, 
mittels 3" mit Packung 
aus Letten und Manili 
vorsehenen Róbren 
abzusperren. Die Pa- 
ckungen gelangten je- 
doch nicht bis zur 
Sohle, und wurden 
derart am Boden der 
6' Róhren verkeilt, 
dass man sie weder 
tiefer stossen noch 
herausziehen konnte. 

Price ky * k cze Nachdem, zugleich die 
$. pea Ta 6', bis an die Ober- 

a Ko .| flachereichenden RÓh- 
ren gerutscht sind, 

dzie otworu około 
100 m. zasypu z trzema 
tłokami. 

Tadeusz-Alfa. Tłokowano stale do dnia 
29. bm. Produkcya ropy około 1 cysterny, zanie- 
czyszczenie ropy wodą 85 do 90%, Ogółem płynu 
ttokowano około 9 cystern na dobę. W ostatnim 
tygodniu pokazała się w ropie prócz wody i emul- 
sya, następnie poziom płynu obniżył się do 1200 m. 
(150 m. niżej jak poprzednio). Ilość płynu pozostała 
ta sama, zanieczyszczenie wzrosło do 95. Dnia 
29 bm. zastanowiono tłokowanie i zaczęto ciągnąć 
5' rury, będzie się rekonstruować otwór i zamykać 
wodę 6* rurami. Głębokość otworu 1317.80 m. 

Napoleon. W celu skontrolowania miejsca 
przypływu wody do otworu, względnie zamknięcia 
wody spodniej, starano się zamknąć dopływ wody 
ze spodu przy pomocy. 3' rur opatrzonych pakun- 
kami z iłu i manili. Pakunki te niedoszły do spodu 
i zaklinowały się u spodu 6' rur, tak że nie można 
ich było ani niżej zepchnąć, ani też napowrót wydo- 
być. Ponieważ równocześnie obsunęły się 6" rury 
dochodzący do wierzchu postanowiono je wyciągnąć 
i zrekonstruować otwór zamykając wodę turą 6' rur. 
Rury ruszyły przy pomocy śrub ratunkowych. 

beschloss man diesel- 
Widoki kopalń w Majkopie. — Ansichten der Gruben in Maikop. ben herauszuziehen 

und die Oeffnung zu 
rekonstruieren, indem man das Wasser mittels 6' 
Róhren abzusperren beabsichtigt. Die Róhren sind 
mit Hilfe der Rettungsschrauben in Bewegung gebracht 
worden. 

Tschuschima. Es wurde 28 m. des Nach- 
ialles ausgearbeitet, somit verbleibt noch 1 m. zur 
Ausarbeitung. Ungeachtet der Herstellung des Nach- 
falles verblieb der Fliissigkeitszufluss derselbe. Man 
kolbte einige Stunden taglich zirka 1/, Zisternen der 
Fliissigkeit, Gase mittelmdssig,, die Verunreinigung 
des Rohóls mit Emulsion erreicht bis 707. 

Annen. Alle 6" Róhren wurden herausgezogen, 
und man begann den Bohrgrund mit Letten zu 
verstopien. Projektiert ist die Verstopfung der Offinung 
bis 1050 m. auszuarbeiten das ist im ganzen 250 m. 

Nowina die Verstopfung wurde ausgearbeitet 
und sodann gekolbt. Zur Ausarbeitung der Verstop- 
fung verbleibt noch 12 m, diese Arbeit wird durch 
das Blech der Patronen, welches am Boden verschla- 
gen ist, sehr erschwert. Der Fliissigkeitszufluss ver- 
ringerte sich und betrigt kaum 1 bis 11/, Zisternen 
in 24 Stunden, Verunreinigung dieselbe, rund 507/. 
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Tschuschima. Wyrobiono 28 m. zasypu, 

tak że zostaje jeszcze 1 metr do wyrobienia. Mimo 
wyrobienia zasypu przypływ płynu nie zwiększył się. 
Tłokowano kilka godzin dziennie około */, cysterny 
płynu, gazy średnie, zanieczyszczenie ropy emulsyą 
dochodzi do 707/. 

Annen. Wyciągnięto wszystkie 6' rury i za- 
częto zabijać spód otworu iłem. Projektowane jest 
zabicie otworu do 1050 m. tj. ogółem 250 m. 

Nowina. Wyrabiano zabicie i ttokowano. Do 
wyrobienia zostaje jeszcze 12 m. zabicia, wyrabianie 
to utrudniają blachy patronów zbite na dole. Dopływ 
płynu zmalał, wynosi zaledwo 1 do 1 i */ą cysterny 
na dobę, zanieczyszczetie to samo, około 50*/,. 

Jawa. Od 4. do 20. bm. stójka z powodu strejku 
robotników, od 21. bm. tłokuje się dalej. Po stójce 
płyn był zaledwie 300 m. od spodu, obecnie za- 
puszcza się tłoka do spodu rur, tj. do 1280 m. za- 
nieczyszczenie i produkcya bez zmiany. > 

Kujawy tłokują stale, produkcya 3 cystern 
dziennie, zanieczyszczenie emulsyą 20*4,. 

Luiza (Iris). Produkcya z wybuchów około 
4 do 5 cystern dziennie, zanieczyszczenie emulsyą 
dochodzi do 30/,. Głębokość otworu 1532 m. Od 
czasu do czasu zapuszcza się tłoka. 

Niagara. Do dnia 10. bm. tłokowano około 
3 cysterny ropy na dobę. W dniu 11. bm. wyrobiono 
1.50 m. zasypu i po wyrobieniu go ropa zginęła. 
Mimo forsownego tłokowania produkcya nie powró- 
ciła. Zaczęto pogłębiać otwór, obecna jego głębokość 
wynosi 1265 m. wierci w piaskowcu. Próby tłoko- 
wania uskuteczniane co pewien czas dają małe ilości 
ropy, gdyż tłok wynosi 4 do 5 razy trochę ropy, 
a potem nic nie wynosi. ** - 

Fenomen tłokuje stale 3 i '/ do 4 cystern 
ropy dziennie, zanieczyszczenie ropy zmienne od 3 
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Jawa. Von 4. bis zum 20/11 Stillstand infolge 
eines Arbeiterstreiks, von 21/11 wird weiter gekolbt. 
Nach dem Stillstande betrug die Fliissigkeit kaum 300 
m. von unten, gegenwadrtig wird der Kolben bis zum 
Boden der Róhren eingelassen d. i. 1280 m. Verun- 
reinigung und Produktion verblieb dieselbe. 

Kujawy kolbt stindig, Produktion 3 Zisternen 
tiglich. Verunreinigung mit Emulsion 207/,. 

Luiza (Iris) Produktion mittels Ausbrii- 
chen rund 4 bis 5 Zisternen tiglich. Verunreinigung 
durch Emulsion erreicht 30?/,. Bohrlochtiefe 1532 m. 
Von Zeit zur Zeit wird der Kolben eingelassen. 
| Niagara. Bis zum 10/11 kolbte man zirka 3 
Zisternen des Rohóls wahrend 24 Stunden. Am 11/11 
wurde 150 m. des Nachfalles ausgearbeitet, wobei 
nach Fertigstellung das Rohól ganzlich verschwand. 
Ungeachtet des fleissigen Kolbens stellte sich keine 
Produktion ein. 

Man begann das Bohrloch zu vertiefen und ge- 
genwartig betrdgt die Tiefe 1265 m. man bohrt im 
Sandstein. Die ausgefiihrten Proben des Kolbens 
geben kleine Mengen an Rohól, da der Kolben 4 bis 
5 mal etwas Rohól heraufbringt und sodann nichts 
herauffiihrt. 

Fenomen kolbt stindig 31/, bis 4 Zisternen 
Rohól tiglich die Verunreinigung schwankt zwischen 
3 bis 11/, und hadngt hauptsachlich vom Stande des 
Salzwassers am Bohrgrunde ab. Dieses Salzwasser wird 
mittels des Lóffels in einer Schichte ausgeschópit 
und nach Entfernung des Salzwassers stellt sich eine 
gróssere Verunreinigung ein, deren Ursache in der 
Vermischung der Fliissigkeit im Bohrloche zu suchen, 
ist, sonach fallt dieselbe auf 3 bis 4/,. 

Dembowski kolbt 3 bis 4 Zisternen an Roh- 
ól in 24 Stunden. Verunreinigung 3 bis 57/7. 

Wygoda. Abgeschnitten die 5 Róhren und 
eingelassen 4" volle um zu kolben. Instrumentiert. 

Władysław. Die 5* Róhren wurden heraus- 
gezogen und eine: Tour 5" voller Róhren eingelassen, 
mit der Absicht dadurch das Wasser abzusperren. 
Gegenwartig wird die Oeffnung erweitert und 
das Verstampfen der Sohle ausgearbeitet. 

Mina wurde wahrend 4 Tagen das Salzwasser 
gelóffelt was jedoch resultatlos blieb, sodann wurden 
die 6' Róhren herausgezogen in der Absicht mit ei- 
ner Tour vollen Róhren das Wasser abzusperren. 
Bohrlochtiefe 1431 m. 

Kalifornia 1 bohrt, jeden zweiten oder drit- 
ten Tag wird der Kolben eingelassen, um Rohól fiir 
die Beheizung des Kessels zu erhalten. Fliissigkeit 
halt sich 250 m. von oben auf, zwischen 600 und 
1000 ist Wasser mit Rohól gemengt und unter 1000 m. 
blos Wasser. Bohrlochtiefe 1315.80 m. 

Abbazia. Die tigliche Produktion betrdgt 3 
Zisternen, teils durch Ausbriiche teils durchs Kolben 
erhaltlich. Die Verunreinigung des durch Ausbriiche 
erhaltenen Rohóls unmerklich, beim Kolben hinge- 
gen betrdgt die Verunreinigung 60*/, und besteht aus 
Wasser und Emulsion. Vom 21/11 d. i. von der 
Zeit des Ófteren Kolbens wdchst die Verunreinigung 
durchs Wasser. Allgemeine Verunreinigung betrdgt 
gegenwadrtig zirka 259/,. | 

State-Lands Nr. 3. Rohólproduktion stellte 
sich mit Ende des Monates Juni 1910, aus einer 
Tiefe von 1318 m. ein. Dieses Rohól wurde tdglich 
durch 2 oder 3 Stunden gekolbt, wobei zugleich das 
Bohrloch vertieft wurde. Salzwasser zeigte sich in 
dęr Oefinung am 23/10 „1; j. bet einer Tiele von 
1431 m. Die Rohólproduktion verschwand mit dem 
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do 110/, zależnie od stanu solanki na spodzie otwo- 
ru. Solankę tę zczerpuje się łyżką w jednej szychcie, 
po zczerpaniu jej jest zanieczyszczenie nieco wię- 
ksze wskutek wymieszania się płynu w otworze, 
następnie spada od 3 do 47%, 

Dembowski tłokuje 3 do 4 cystern ropy na 
dobę, zanieczyszczenie 3 do 5*/,. 

Wygoda. Ucięto 5" rury i zapuszczono 4' pel- 
ne dla tłokowania. Instrumentuje. 

Władysław 1. 

148 | 

8/11 1911. Gegenwartig bohrt man weiter. Bohrtiefe 
1443.80 m. Am Bohrgrunde halt sich das Salzwasser in 
einer Hóhe von 25 Stangen auf. Der Fliissigkeits- 
stand steigt nicht. In der Oefinung kein Rohól vor- 
handen. In dem feinkórnigen Sandstein bohrt sich 
sehr leicht. 

Rozwadów. Bohrlochtiefe 1323 m. Von 6/7: 
1910 kolbt man ohne, zu bohren, wobei die tagliche 
Rohólproduktion 1'/, Zisternen betrug. Am 17/11 

zeigte sich am Bohr- 
wyciągnął 5" rury i 
zapuścił turę pełnych 
5" rur, w celu zam- 
knięcia niemi wody. 
Obecnie rozszerza o0- 
twór i wyrabia zabi- 
cie spodu. | 

Mina. Łyżkowano 
solankę przez cztery 
doby, nie dała się je- 
dnak zczerpać, zaczę- 
to zatem ciągnąć 6' 
rury w celu zamknięcia 
pełną turą tych rur 
wody. Głębokość 'o- 
tworu 1431 m., 

Kali EO tha: 2. 
wierci, co drugi lub 
trzeci dzień zapuszcza 
tłoka, dla ściągnięcia 
ropy na opał kotłów. 
Płyn 250;m. od wierz- 
chu, fmiędzy 600 a 
1000 m. woda z ropą, 
poniżej 1000 m. woda. Głębokość 1313.80 m. 

Abbazia. Produkcya ropy około 3 cysterny 
dziennie, częścią wybuchami, częścią za tłokiem. 
Zanieczyszczenie ropy z wybuchów nieznaczne, z tło- 
kowania dochodzi do 60%, i składa się z wody 
i z emulsyi. Od dnia 21. bm. tj. od czasu częstszego 
tłokowania, zanieczyszczenie wodą wzrasta. Ogólne 
zanieczyszczenie wynosi obecnie około 257/. 

State-Lands Nr. 3. Produkcya ropy przy- 
szła z końcem czerwca 1910 roku z głębokości 
1318 m. Ropę tę tłokowano po dwie do trzech go- 
dzin dziennie i równocześnie pogłębiano otwór. Su- 
rowica pokazała się w otworze dnia **/,, br. w głę- 
bokości 1431 m. produkcya ropy zginęła dnia 8. bm. 
Obecnie wierci się dalej. Głębokość otworu 1443.80 
m. Na spodzie otworu znajduje się solanka na wy- 
sokości 25 sztang, stan płynu nie podnosi się wyżej. 
Ropy w otworze nie ma. Wierci się dobrze w dro- 
bnoziarnistym piaskowcu. 

Rozwadów. Głębokość otworu 1323 m. Od 
dnia */, 1910 tłokowano, nie wiercono wcale, a pro- 
dukcya ropy wynosiła około 1 i '/, cysterny dzien- 
nie. Dnia 17. bm. pokazała się surowica na spodzie 
otworu i produkcya zginęła. Zczerpywano łyżką so- 
lankę, która nie daje się jednak całkowicie zczerpać. 
Przy zczerpywaniu chwyciło 6" rury. Obecnie ściąga 
się solankę łyżką przez 8 godzin, a przez drugie 8 
godzin tłokuje się i wydobywa się ogółem na dobę 
około '/» cysterny ropy, oraz cysternę solanki. 

Erdólwerke-Galizien Nr. VIII. Głębokość 
otworu 1302 m. Wiercono i tłokowano. W tych 
dniach pokazała się solanka na spodzie. Tłokuje się 
1/, cysterny płynu, w tem */5 części ropy a 1/3; część 
solanki. 
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grunde _ Salzwasser 
und die Produktion 
hórte auf. 

Das Salzwasser 
wurde zwar mit dem 
Lóffel geschópft, ldsst 
sich aber nicht gdnz- 
lich ausschópfen. 

Beim Ausschóp- 
fen wurden die 6' 
Róhren gepackt. Ge- 
genwadrtigschópitman 
innerhalb der ersten 
8 Stunden das Salz- 
wasser mittels des 
Lóffels, wdhrend man 
in den nachsten 8 
Stunden kolbt und 
MESEC>"/oR ZISIOMIE 
Rohól innerhalb 24 
Stunden wie auch 
eine Zisterne Salzwas- 
ser erhalt. 

Erdólwerke-Galizien Nr. VIII. Bohrloch- 
tiefe 1302 m. Man bohrte und kolbte. In den letzten 
Tagen kam am Bohrgrunde Salzwasser zum 
Vorschein. Man kolbt "'/, Zisterne Fliissigkeit, dar- 
unter */5 Rohól und 1/; Salzwasser. Aus dem friiher 
Erwadhnten sehen wir, dass von der Zeit der letzten 
Sitzung, drei neue Offnungen hizukamen und zwar: 
Rozwadów, State-Lands Nr. 3 und Erdólwerke-Ga- 
lizien"Ni: <VIIĘ"--- i 

Rozwadów erhielt wahrend des Kolbens Salz- 
wasser, ohne, bei einer Tiefe von -1323, weiter ge- 
bohrt zu haben. State-Lands Nr. 3 erhielt solches 
bereitsin einer Tiefe von 1431 m. und Erdólwerke- 
Galizien- Nr. - VIIE- ebćnfalls" in: -emrer- liele von 
1300 m. Diese bedeutendere Tiefe (1431 m), bei 
welcher State-Lands Nr. 3 Salzwasser erhielt ist da- 
mit erklarlich, dass diese Offnung 850 m, von der 
Gruppe der zwischen den Bachen: Łoszeni und Po- 
nerlanka gelegenen Offinungen entiernt istt wo man 
in der letzgenannten Gruppe ausschliesslich bei einer 
Tiefe von 1300 m auf Salzwasser stiess. Die Ver- 
unreinigung in den einzelnen Schdchten ist sehr ver- 
schieden. Die grósste Menge an Emulsion weisen 
die Schichte, wie Abbazie und Luiza (Iris) auf.; die per- 
zentuelle Verunreinigung mit Wasser steigt in dem 
Momente wo zwecks Hervorruten von Ausbriichen das 
Kolben der Bohrlócher praktiziert wird. |ene Ofinungen 
die stirkere Gase aufweisen, produzieren durch das 
Kolben ziemlich grosse Mengen an Emulsion und 
besitzen auch bedeutende Mengen Wasser, hingegen 
Gruben mit schwachen Gasen besitzen in der Fliissig- 
keit fast gar keine Emulsion. sondern ausschliesslich 
Salzwasser. 

Von den Offnungen, welche einen grósseren 



Jak z powyższego zestawienia widać, przybyły 
od ostatniego posiedzenia trzy nowe otwory, a to: 
Rozwadów, State-Lands Nr. 3. i Erdólwerke-Gali- 
zien Nr. VIII. 

Rozwadów dostał solankę w czasie tłokowania, 
bez podwiercania otworu w głębokości 1323 m. 
State-Lands Nr. 3. dowiercił się jej w głębokości 
1431 m. a Erdólwerke-Galizien Nr. VIII. również jej 
się dowiercił w głębokości 1300 m. Znaczniejszą 
głębokość bo 1431 m. w jakiej dostał solankę otwór 
State-Lands Nr. 3. tłumaczy nam odległość jego 
około 850 m. od grupy otworów między potokami 
Łoszenie i Ponerlanka, w której to grupie natrafiano 
na solankę prawie, że wyłącznie w głębokości około 
1300 .m. - 

Zanieczyszczenie ropy w poszczególnych otwo- 
rach jest różnorodne. Największą ilość emulsyi wy- 
kazują szyby wybuchowe jak Abbazia i Luiza (Iris) 
procent zanieczyszczenia wodą wzrasta w chwili 
tłokowania tych otworów, dla wywołania dalszych 
wybuchów. 

_. (Otwory mające silne gazy produkują tłokowa- 
niem dość wielkie ilości emulsyi i znaczne ilości 
wody, natomiast w otworach o słabych gazach płyn 
prawie nie zawiera emulsyi, lecz tylko czystą solankę. 

.. Z otworów posiadających znaczny przypływ 
wody obecnie tylko dwa tłokowały stale a to: Złotka 
i Tadeusz-Alfa. Ilości płynu wydobyte przez każdy 
z nich w ciągu doby dochodziły do 9 cystern. 

_ Ograniczony przypływ płynu mają otwory 
Trystan, Gertruda (Szujski) Józef, Tschuschima i No- 
wina i w nich nawet intenzywnem tłokowaniem 
większych ilości płynu wydobyć nie można. 

„Otwory Nordstern, Felicyan 1 i 2 oraz Feno- 
men mają bardzo nieznaczne ilości solanki, która 
daje się łatwo łyżką zczerpać. 

Stan robót w innych otworach nie dozwalał 
na zbadanie ilości przypływu płynu. 

Niagara i Renata nie mają zupełnie solanki. 
Jestem przekonany, że prócz wymienionych w wy- 
kazie otworów, jest jeszcze znaczna ilość szybów 
posiadających solankę. Poszczególne firmy trzymają 
w ścisłej tajemnicy fakta pokazania się wody, a brak 
jakiejkolwiek egzekutywy ze strony komisyi wyko- 
nawczej nie dozwala na zebranie faktycznych danych. 

Fakt pokazania się solanki w otworze State- 
Lands nr. 3 wysuniętym najdalej na zachód ze 
wszystkich dotychczasowych, wskazuje na grozę o0- 
becnego położenia. Nieznajomość przekroju geolo- 
gicznego Tustanowic powoduje, że oryentacya w spra- 
wie zawodnienia jest ogromnie utrudniona, konse- 
kwentna zaś dalsza akcya ochronna bez przekroju 
geologicznego, nie da się wprost pomyśleć. 

Pan Przewodniczący zaprasza Pana Meszóarosa 
by zechciał zdać sprawozdanie z przebiegu obrad 
ankiety w ministerstwie robót publicznych. 

Pan Meszaros podaje do wiadomości komitetu, 
że deputacya w której oprócz niego wzięli udział 
pp. Brugger, Chłapowski i Longchamps udała się 
wraz z pp. posłami do Rady Państwa Angermannem, 
Długoszem i Zarańskim do ministerstwa dnia 10. lis- 
topada b. r. Tam przeprowadzono dłuższe narady 
w przytomności Pana szefa sekcyi Hohmana, Panów 
Radców Dworu Holobka i Twardowskiego, Pana 
Radcy górniczego Mayera i Pana Naczelnika Urzędu 
górniczego w Drohobyczu Mokrego, i zgadzając się 
z małemi zmianami na wypracowany już przez pp. 
Angermanna i Długosza projekt, uchwalono co nastę- 
puje: (Dokończenie nastąpi.) 
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Wasserzufluss aufweisen, kolben nur 2 stindig und 
zwar Złotka und Tadeusz-Alfa. In diesen beiden 
Gruben wurde innerhalb 24 Stunden bis zu 9 Zi- 
sternen Fliissigkeit zu Tage gefórdert. 

Einen beschrinkten Fliissiokeitszufluss haben 
die Gruben Trystan, Gertruda (Szujski), Józef, Tschu- 
schima und Nowina. In diesen Bohrlóchern kónnen 
trotz des intensivsten Kolbens keine grósseren Men- 
gen Fliissigkeit erhalten werden. 

Die Bohrlócher Nordstern, Felicyan 1 und2 
wie auch Fenomen weisen sehr geringe Mengen 
Salzwasser, auf welche sich auch leicht auschóp- 
fen lisst. 

In den anderen Ofinungen konnten, infolge der 
Arbeit, keine Untersuchungen, zwecks Feststellung 
der Menge des Fliissigkeitszuflusses, vorgenommen 
werden. i 

Auf Niagara und Renata wurde kein Salzwas- 
ser vorgefunden. Ich bin iiberzeugt, dass ausser den 
in dem Ausweise angefiihrten Gruben, noch Schich- 
te vorhanden sind, die Salzwasser besitzen.. Ein- 
zelne Firmen halten die Tatsache des Wasserzu- 
flusses geheim und nachdem der Exekutivkommission 
jedwede Exekutive fehlt, ist das Einsammeln genauer 
Daten unmóglich. Die Tatsache, dass die Grube State 
Lands Nr. 3, welche am nórdlichsten gelegen. ist, 
Salzwasser erhielt, lisst die Gefahr der gegen- 
wdrtigen Lage erkennen. 

Die Unkenntnis der geologischen Lagerungen 
von Tustanowice erschwert die Orientierung der Ver- 
wadsserung im grossen Masse, da eine weitere Ret- 
tunosaktion ohne Kenntnis der geologischen Lage- 
rung, direkt unmóglich ist. | 

Der Vorsitzende ersucht Herrn - Meszaros, 
er moóośse Berichi ersfatiefi Uber ;den_ Verlant der 
Enquetteberatung im Ministerium fiir offentliche 
Arbeiten. 

Herr Meszaros berichtet, dass die [eputation 
an welcher" ausser- idm: auch die H. H. Brusset 
Chłapowski und Longchamps teilnahmen, gefiihrt 
von den H. H. Reichsrats-Abgeordneten Angermann, 
Długosz und Zarański am 10. November 1911 im 
Ministerium vorgesprochen hat. Dortselbst wurden 
lingere Beratungen unter Mitwirkung des H. Sek- 
tionschefs Hohman, der Herren Hofriite Holobek u. 
Twardowski, Herrn Bergrat Mayer und des Herrn 
Mokry, Vorstand des Bergamtes in Drohobycz ab- 
gehalten und wurde folgender Beschluss mit kleinen 
Abainderungen des durch die H. Długosz und An- 
germann ausgearbeiteten Projektes, gefasst. 

(Schluss folęt). 

SARTRE OZEROWĘPY = 
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PSEM z , 201 1,5 Zuczka „18 25,4 

órók-Szt. Miklós . „1 1,3 Zagórzany „115 174,7 
Volksgarten . , . 29 43,7 
Vosendor | | | 1 1.5 Razem—Summa 5092 6912,3 
Wien . , , , „18 27,2 Do tego ropy opał. — Hierzu an Heizól . 394 573,6 
way kowce " AJ Razem ogółem—Zusammen 5486 7486,11 
Welwarn | 1 15 Oprócz tego ekspedyowano: Związek Produ- 
Żółkiew | 10 134 centów do c. k. Odbenzyniarni w Drohobyczu—Ausser- 
Zuczka 74 1059 dem wurde expediert: Landesverband an die k. k. 
Złoczów | "34 514 Entbenzinierungsanstalt in Drohobycz 26,928.974 kg. 
Zborów | 1 16 „Galicya* do własnej rafineryi w Drohobyczu 

| — „Galicia* A.-G. an die eigene Raffinerie in Dro- 
Razem—Zusammen . 448 641,9 hobycz 5,528.458 kg. 

WYKAZ EKSPEDYCYI ROPY DO RAFINE- 
RYI ZE STACYI BORYSŁAW ZA MIESIĄC 
WRZESIEŃ 1911. — BAHNEXPEDITIONS- 
AUSWEIS DER STATION BORYSŁAW AN 

RAFFINERIEN PRO SEPTEMBER 1911. 
Razem—Zusammen 

Cystern—Zisternen 
St 4 10.000 kg. 

Stacya—Station 

Almas-Fiizitó , | . 18 293,2 
Bosznabrod ! . . 104 147,0 
Bolechów . | . 2 3,1 
Budapest Kiteró . , 125 158,0 
Budapest Ferenczvaros , „173 223,4 
Drohobycz (Austria) „186 280,8 
Drohobycz (Wisin) „ T3 95,1 
Dziedzice , „183 273,5 
Dćes . , | . 6 90 
Fiume . , . 203 301,3 
Florisdorf , | . 87 122,2 
Jedlicze , | „118 146,0 
jasło |. , . 221 339,5 
Kóbanya , | . 58 18,0 
Kolin . | . 86 121,2 
Kołomyja , 13 19,6 
Kisvarda , , . 3 4,3 
Krechowice , , „13 20, I 
Kemecse , . 2 2,0 
Kesmark , . 3 4,6 
Krosno , , „ 103 1480, 
Kralup | | „107 1540 Lwów-Podzamcze . 27 41,2 
Limanowa , ! . 457 696,3 
Mezótelegd | | „168 232,6 
Mor. Ostrawa . . . 229 267,1 
Munkacs , , „7 10,8 
Nyirbakta , , 4 6,0 
Orsowa , . „. 65 91,0 
Bogumin-Oderberg . 147 241,6 

eczeniżyn , , „125 161,4 
Pardubice , , . 765 828,3 
Pozsony . 241 340,4 
Sereth . , , 9 4,0 
Sadagóra . 3 4,1 
Szutmar , , . 6 6,0 
S. A. Ujhely , , „. 44 65,1 
SOpór . , ! . 6 8,0 
Stanisławów , , . 12 97,2 
Stryj . , . . 24 33,5 
Trzebinia , , . 265 330,5 
Triest . , , „179 207,6 
Ustrzyki , , . 50 86,1 

WYKAZ EKSPEDYCYI ROPY DO RAFINE- 
RYI ZE STACYI BORYSŁAW ZA MIESIĄC 
PAŹDZIERNIK 1911.— BAHNEXPEDITIONS- 
AUSWEIS DER STATION BORYSŁAW AN 

RAFFINERIEN PRO OKTOBER 1911. 
Razem—Zusammen 

Cystern—Zisternen 
St a 10.000 kg 

Stacya--Station 

Almas-Fizitó . . ! . 264 410,2 
Bosznabrod . , ! . 99 135,5 
Budapest Kiteró . „ 127 156,5 
Budapest Ferenczvaros „ 263 348,4 
Drohobycz (Austria) „111 132,4 
Drohobycz (Wisin) |. . 126 161,5 
Dziedzitz ! | , . 272 383,0 
Dćces . , , ! , 4 6,0 
Fiume | . , „103 326,0 
Floridsdorf . , , . 204 280,6 
Itzkany , ! ! | 1,1 
Jedlicze „. 164 205,5 
Jasło . . „444 694,6 
Kóbanya , ! ! . 66 98,0 
Kolin . , , „113 156,7 
Kolomea | 18 19,4 
Kisvarda ! , 2 3,0 
Krechowice . , , „14 20,9 
Kemecse , ! ! , 3 4,1 
Krosno , , , . 159 221,2 
Kralup , ! , . 164 154,0 
Lwów Podzamcze . , . 31 47,7 
Legenye Michaly , , ! l 1,0 
Limanowa , , . . 590 872,1 
Mezótelegd . | . 261 362, 1 
Mihr. Ostrau . , . . 199 257,7 
Munkacs , , . ! r 10,6 
Nyirbakta , , , , 5 6,0 
Orsova , ! , „13 91,4 
Oderberg . 260 399,9 
Oermero ! , . l 1,0 
Peczeniżyn . . , 137 173,0 
Pardubitz , ! . 696 1252,7 
Pozsony . . 334 462,8 
Sereth ! ! . . 3 4,1 
Sadagóra , 2 3,1 
Sambor , , , , 6 Q,1 
Szuthmar , , , , 6 10,6 
S. A. Ujhely . | ! . 34 51,0 
SOpow , ! | 5 7,4 
Stanislau , , „65 09,4 
Stryj . , , 16 24,3 
Trzebinia , , . 460 520,9 
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Triest . 184 212,3 Ponadto wyekspedyowano: Krajowy Związek do c. 
Ustrzyki 113 157,4 k. Odbenzyniarni w Drohobyczu—Ausserdem wurden 
Zuczka 23 34,7 expediert: Landesverband an die staatl. Entbenzi- 
Zagórzany 111 163,1 nierungsanstalt in Drohobycz 30,238.735 kg. 

Razem—Summa . 6694 9108,0 
Do tego ropa opał. — Hierzu an Heizól . 448 641,0 

Razem—Zusammen . 7142 9842,9 

„Galicya* do własnej rafineryi w Drohobyczu 
— „Galicia* A.-G. an die eigene Raffinerie in Dro- 
hobycz 4,565.900 kg. 

EKSPEDYCYA POSZCZEGÓLNYCH TOWA- 
RZYSTW MAGAZYNOWYCH W PAŹDZIER- 
NIKU 1911. — EXPEDITION DER EINZEL- 
NEN MAGAZINIERUNGSGESELLSCHAFTEN 

IM OKTOBER 1911. 

EKSPEDYCYA POSZCZEGÓLNYCH TOWA- 
RZYSTW MAGAZYNOWYCH WE WRZE- 
ŚNIU 1911. — EXPEDITION DER EINZEL- 
NEN MAGAZINIERUNGSGESELLSCHAFTEN 

IM SEPTEMBER 1911. 
Cysterny 4 10.000 kg. Zisternen. Cysterny 4 10.000 kg. Zisternen. 

Ropa |Ropaopał.| Razem Ropa |Ropaopał.| Razem 
Rohól Heizól | Summa Rohól Heizól | Summa 

Biuro dla Transportu ropy. Biuro dla Transportu ropy. Rohólexped. Biiro 8 0.313,0 1,3 |6.380,9 Rohólexped. Biiro o 8600,5 — | 8000,5 
Petrolea . . . . . 95,2 | 325,6 | 420.8 Petrolea . . . . . . . 154,3 | 440,8 | 595,1 
Towarz. Magazynowe Lewakowski . . . . . . 7,2 — 7,2 
Magazinierungs-Gesellsch.| TS 15 Towarz. Magazynowe . . 
Thurn-Taxis . . . . . . 150,4 | 189,6 | 340,3 Magazinierungs-Gesellsch.| 77 24,2 | 24,2 
Vacuum . . . . . . . . 293,2 — 293,2 Karpathen . . . . . . . — — — 
Schodnica . . . . . . . — 12,2 12,2 Thurn Taxis . . . . . . — 135,2 | 135,2 
Montan . . . . . . . . — 1,6 1,6 Transport . . . . . . . — — — 
Braganza — 2,1 2,1 Vacuum . . . . . . . . 440,2 — 440,2 

Razem . . Schodnica . . . . . . . — 12,2 12,2 
Summa . 6,912,3 | 573,6 |7.486,1 Braganza . . . . . . . — 29,6 29,6 

Razem. - |9.108,0 | 641,9 [9,8429 



NEW ROPA 

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

PRO MONAT NOVEMBER 1911 (IN MTRCT.). 
JĄ 

KOPALNIA I I Razem | Firma 
sx: ; GRUBE "_ |Zusam |przetł. 

I. Galicya: 

Aleksander B.| 255] 9 44 11 99 
Dienstag . DO SDS == 120 
Galicya |. „ABA CZIEEOZL3N 571-953. 24 
Sobieski . |B.| 17 78] 34 45] 52 23 
Ural . B.| 7 70] 21 Ol] 28 71]149 40 

II. Karpaty: 

Długosz Łaszcz I..|T.| 4 65| 6 35] 11 00 
Y II. (Tom.). |T.| 34 08] 44 O1| 78 99 

Elgin P.) ROSESAT | 249 [61-207 80] 54302 
Erdólwerke VII. T.| 7 01| 8 99] 16:00 

ę DG 3. „JE)-Z0800P30781| 50201 
Estera . ' .|B.| 28 28] — | 28-28 
Felicyan I. „JT; -2F0582]-19-88]90.20 

RCB I .|T.| 22:62] 248/25 10 
Fenomen . „ [T.| 34 02] 48 97| 82 99 
Gab; Skaznatt. ko. -<=5T4" 5005 3 9579-00 
85 ».1V. .[T4,58 33] 81 67/140 00 

Genia „|T.| — 3*FYO SEE 
Georg „|B.| — | 15 04] 15 04 
Izabella . [PJ160 25]169 78/[330 03 
JOMENA-"40, ABDJCJRDZSIEBO H0|-01:70 
Karpaty pr. wł. .|T.|324 54|277 22|601 76 

„ ks. Sapieha .|T.|133 91/157 05|290 96 
Katarzyna .|T.| 54 10| 56 92]111 02 
Meta . „[T.| 8 12] 19 42] 27 54 
Niagara 3fE.| 12-02] 1907 F"00 
Oskar 13, A)B.E-20 31 2880/4861 
Br. Popperowa I. . |T.| 20 37| 20 €3) 41 00 
3 z, Il. .|T.| 48 86] 51 13) 99 99 

St. Szczepanowski . |B.| — + SO|7"E 50 
Talizman . „[T.| — 3.001: . 3-00 
Tomasz Łaszcz I. .|T.| 4 96) 14 10| 19 06 
Trunkwalter T.| -'6 0OŚ 6.02] 12 02 
Williams . „|T.| 16 00| 13 04] 29 04 
Wisła ać 2 Ada dO AA] -rA0O 
Władysław I. . T.| — 208] 3-01 
Władysław II. T.| 18 06| 18 96] 37 O2 
Wygoda +|T.| 4 09 1-500 
Zbyszko „|B.| — | 26 56| 26 56]231062 

III. Petrolea: 

Agata AT. 18 20-184] 30.354 
Albert -. |B-|' 55: 191.006371122-10 
Alfred ; |P|: 727 TOFSZ8-36H51-00 
IBIZY OCĘSZN = PESOIETORZA| 28:09 
Altbach (Tristan) . |T.| 18 21] 19 29] 37 50 
AMtoM] 6: . e%3|T.| 26 53] 31: 48-58: 01 
Antoni II. . ..|T.| 46 25] 97 57|143 82 
Berolina *: BO RAGIST, MASK) GAYCAUA 

Do przeniesienia 584 08246002 

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

Z przeniesienia 584 08/246002 

Berta „|B.| — 6 87| 6 87 
Bitum „(T.| 36 07] 33 04] 69 11 
Blochówka . „ABI=100DI-6. 10H:22 21 
Borysławski II. .|B.| 1 52) — |=52 
Cecylia „[E| — 902] 9 02 
Dembowski „(IT.| 18 90] 60 42] 79 32 
Dziunia „(T.| 37 74] 45 49] 83 23 
Eleonora . „ĄT.|- 5-.91l 30.86]. 36 79 
Elizeum ATI — 520521: 20 
Edla'. SE 21: 34]5--05121--8: 40 
Elsa . „ATA 15-681 17. 69]--33: 37 
Emil . REJO"2-180k= WOW "ON05 
Emilie : ZPEAAL8,-92].- 7-21 126-415 
Erdólwerke |. . „(|T.] 24 OO 30 00) 54 00 
Ewka „(TT 101] — 1 01 
Fanto I. i II. „JT — 4 00] 4 00 
Fanto V. . NT.| 25-02] 3797-7499 
Fanto VI.. „[T.| 19-12; 18 83] 37 95 
Fanto VII. „(|T.| 40 80] 33 69] 74 49 
Fanto VIII. „KDTĄ 56-961-70 32127. 26 
Fanto Dawidmann. |B.| 4 89] 10 17] 15 06 
Fanto Tomasz IX. .IT.| 7 78| 8 69] 16 47 
Felicyan „IB.| 7-95| 11 39] 19: 34 
Feniks „IT. 21 19] 10 75] 31: 94 
Frania „IT.| 7-18]: 22. 72] 29 90 
Galicia 1-. „|T.| 43 26| 46 53| 89 79 
Garfunkel „ IB.| 45 85| 42 85| 88 70 
Georg I. „AP.|- 8 13]- Ft: 36! 19 49 
(jertruda . i STER 4-213 89P':610 
Gliński (Montan) .|T.| 55 27] 61 66]116 93 
Handel J. . „ [E.|-10:63k 3 00P 13.63 
Hannashall SHP "5. OFE 9270] 10/85 
Hansagliick „JT | — 950, 950 
Hermann . ZYD 4-49] 10 10FTA 29 
Hucuł ZAJ A 2-30h E--O0;-410 30 
Hungaria . „JE| — 6 67| 6 67 
jan Kanty IE" >©* 21E.-02-131-85 9087012 
Jakób „AT! — 7 93] 7 93 
Juliusz UB.R OSOBE OBH F7ZDL 
Kasa oszczędn. .|B.| 7 97] 23 87] 31 84 
Kazimierz II. BIE 22 151/30 10 57.31 
ROoMmela": Bop = 1 50E2]1150 
Koppel II. „|B.| — 5 1055-19 
Kujawy „ F[.| 28 8901-26 76ł 55 66 
Laura st] 4: OOPZPDECZZZIETSCOZ 
Leon Galicia . 3, 1 bo po EE DOŻY 2. 22 
Leon . IB.| 39 34] 42 49] 81 83 
Liliom „|T.127 76,136 39264 15 
Litwa „IT.| 52 87] 40 95] 93 82 
Louise „APAC32 35] 407-50-81 04 
Ludwik . IB] 33 56] 34 24] 67 80 
Mamcia x. 43 91152332559-29 
Marya "BREHLOT. DTUA32 201239 77 
Maurycy . „ |B.| 13 15) 34 90] 48 05 

Do przeniesienia 306992]246002 



ROPA NE FA 

KOPALNIA I I Razem KOPALNIA I II Razem) Firma 
GRUBE * |Zusam GRUBE ". |Zusam| przetł. 

Z przeniesienia 306992 Z przeniesienia 522041|246002] 

Minerwa . „|Bl. KTO FZEMSCE Złotka „|T.| 20 72] 21 42] 42 14 
Montefiore BN 3542 = 3 42 Zuzia „[T| — 789] 7 89 
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DODATEK DO PRODUKCYI PAŹDZIER. 
45 56 

123 00 
168 56 

Petrolea: — Towarnicki . 
Nafta: — Nafta . 

Razem . 
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STAN SZYBÓW W DNIU 1. LISTOPADA. STAND DER BOHRUNGEN AM 1. NOVEMBER 1911. 

BORYSŁAW. 
Albert, Triumph 1104.40, zar. ver. 1104.20 — 5", m. prod. 130 

tłokuje kolbt. | 
Aleksander, Józef Segal i dr. Zeiler, 1207, zar. ver. 1185 — 5u, 

m. prod. 40, wierci bohrt; piaskowiec twardy Harter Sandstein 
Bianca Nr. II, Bierowski i Ska., 960, zar. ver. 955 — 6', 

wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Biociówka 1, R B. Bloch, 1262,80 zac ven [18040:-- 57 

wyrabiano zasyp Ausfall wird ausgearbeitet. 
Blochówka II, H. B. Bloch, 952.10, zar. ver. 946.27 — 7", 

wierci bohrt; łupek Schiefer. 
Bojko, Tow. „Montan*, Gesell. Montowanie Montage. 
Borysławski Syndykat Nr. 26, 1167:00 zar. ver. 1154.79 

— 6' skończono próbne tłokowanie, ciągnie się rury 5" Ver- 
suchskolben beendet 5" Róhre wurden herausgezogen. 

Galicya, Potok Nr. 3, 1548, zar. ver. 15386 — 4" m. prod. 19 
tłokuje i wierci kolbt u. bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Galicya Nr. 9, 1520, zar. ver. 1516.24 — 4", wierci bohrt; 
piaskowiec Sandstein. 

Galicya, Nr. 26, 1286, zar. ver. 1285 — 5", m. prod. cyst. 80, 
tłokuje kolbt. 

Giałicya Nr. 27, 1376, zar: ver 1350 =- 57, Instrument. 
Georg I., Scott-Buber, 1406. zar. ver. 1390 — "02/5, m. prod. 

cyst. 181/,, tłokuje kolbt. 
Dawidmanń Nr. IL, "Tow. akc. „Fanłoś, 1076.20 zat. - ver. 

1074.50 — 6”, instrument. 
Dawidmann Nr. III., Tow. akc. Fanto, 1469,48 zar. ver. 1454.45 

— 8/13, m. prod. cyst. 18, tłokuje i wierci kolbt und bohrt; 
piaskowiec Sandstein. 

Johanna I, Mertens, Liebermann i Bard, 1284.30, zar. ver. 
1253.03 — 18/,5,, m. prod. cyst. 136, samopłynący na wybu- 
chy Ausbriiche. 

Johanna II. Mertens, Liebermann i Bard, 817.60 zar. ver. 816.16 
— 229/14, wierci bohrt; szary łupki z płytami swego ka- 
mienia. Grauer Sandstein. 

„Na Kreisbergu*, Józef Kleinowski, 998.60, zar. ver. 935.45 
— 0, wierci i tłokuje bohrt und kolbt, łupki szare silne gazy 
Grauer Tonschiefer, starke Gase. 

Kurytyba, Tow. „Montan* Ges. wymiana rur Róhrenauswechsi. 
Klaudyu sz (Borysław), Nr. II. Tow. Klaudyusz Ges. zapusz- 

cza rury 5' do tłokowania. Einlassen der 5' Róhre zum 
„ / Kolben. 
Swiatowid, Freiwillig Kohlmann, 1030 — 4”, m. prod. cyst. 

12, tłokuje i wierci. Kolbt u. bohrt. 
Leo, Iriumph 1312.15, zar. ver. 1300.76. — 5", m. prod. cyst. 84 

ttokuje kolbt. | 
Ludwik Borysław, Zjednoczone Ludwik-Felicyan 1169, zar. ver. 

1167 — 5" m. prod. cyst. 66, tłokuje kolbt. 
„Ratoczyn Borysławski III. Sroczyński i Bogusz 957, 

zar. ver. 949 — 4" rekonstruowano Rekonstruktion. 
Ratoczyn Borysławski Nr. IV. Sroczyński i Bogusz 1170.30 

zar. ver. 1103,75 — 5”, m. prod. -'cyst. 17, wierci i tłokuje 
bohrt u. kolbt, piaskowiec Sandstein. 

Ratoczyn Borysławski Nr. V., Sroczyński i Bogusz 1154.30 
zar. ver. 1146.38 — 4* m. prod. cyst. 241/,, tłokuje kolbt. 

Ratoczyn Borysławski Nr. VI. Sroczyński i Bogusz 
1182.30, zar. ver. 110520 — 6', m. prod. cyst. 5'5, wierci 
bohrt, piaskowiee Sandstein. 

Sobieski, Goldhammer i Ska, 1194, zar, ver. 1156 — LSg, 
m. prod. cyst. 182, samopłynne Ausbriiche. 

TUSTANOWICE. 
Abbazia, Nafta 1318.60, zar. ver. 1211.99 — 18/2, m. prod. 

cyst. 99.5000 tłokuje kolbt. 
Agata, Schreier, Schauder $ć Comp., 1248.40, zar. ver. 1244.27 

— 4* m. prod. cyst. 42, tłokuje kolbt. są 
Alfred, „Galicya* 1145, zar. ver. 1115 — 5', tłokuje kolbt. 
Antoni Nr. I., Galicia 1335, zar. ver. 1330 — 6”, podwierca i tło- 

kuje bohrt 8 kolbt; piaskowiec, Sandstein. 
Antoni Nr. II, Galicia, 1280, zar. ver. 1261 — 6", wierci 

bohrt; piaskowiec Sandstein, urwane rury 6”, 6" Róohre ge- 
rissen. 

Babycz, VI. Act. Fanto, 1253.30, zar. ver. 1210.02 — 6”, wierci 
i trokuje, bohrt %© kolbt. | 

Banknot Nr. I., Hannashall Bohrgesellschaft, 1120, zar. ver. 
1096.1 — 5”, wierci bohrt; piaskowieczgazy Sandstein-Gase. 

Banzay I., Hannashall Bohrges., 13513, zar. ver. 1276.18 zę > 
wierci łupek zielony z piaskowcem szarym, griiner Schiefer 
mit grauem Sandstein, gazy słabe płyn w otworze na 50 żerdzi. 
Schwachę Gasę. 

Banzay Nr. II., Hannashall Bohrgesell., 1229.10, zar. ver. 1194.18 
— 0v, instrumentacya za Świdrem i rurami. Instrumentation. 
Piaskowiec szary z krzemieniem, Sandstein und Kiesel, ga- 
zy słabe, Schwache Gase. 

Baron Hirsch Nr. |, Rokach i Sussmann, -975.00, zar. Ver. 
971.00 — 4, eksploatacya gazów przejeżdża tłokiem, Gase- 
exploitation. 

Baron Hirsch Nr. II, Rokach Sussmann, 787.00, zar. ver. 
7165.00 — 5', instrument. 

„Bronisław, 1480.C0, zar. ver. 1440 — 6", m. prod. cyst. 9, 
wierci i tłokuje bohrt u. kolbt; piaskowiec Sandstein. 

„Bertold”, Bernard Goldstein, 698, zar. ver. 693 — 7", odbija 
się rury 7' 7' Róhre in die Seite geschoben; iłołupek ciem- 
no-szary grauer Schieferton. | 

Bitum Nr. I. Związkowa Spółka naftowa z o. odp., 1147.00, 
zar. ver. 1121.00 — 5", wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Bitum Nr. II. Związkowa Spółka naftowa z o. odp., 1193.00, 
zar. ver. 1185 — 5”, m. prod. cyst. 601/,, tłokuje kolbt. 

Bohemia, Triumph, 1274.10, zar. ver. 1252.30 — 5", m. prod. 
cyst. 7; instrumentacya Fangarbeit. 

Bohemia, Triumph. Petr. Gesell., 1200.70 — 5" Instrument. 
Borkut, Tow. akc. Fanto, 900, zar. ver. 860, — 7" Instrument. 
Bukowice Nr. XXI Karpaty 1310, zar. ver. 1262 — 5" wierci 

bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Bukowice Nr. XXII Karpaty 1315, zar. ver. 1257, — 5" Instr. 
Cecylia, Schulim Schreier i Ska, 1243, zar. ver. 1210 — 5', m. 

prod. cyst. 10, wierci i tłokuje bohrt u. kolbt; piaskowiec 
i łupki. Sandstein u. Schiefer. 

Długosz Łaszcz Central Karp. Oil Comp. 1308.20 zar. ver. 
1291.00 — 5” m. prod. cyst. 40, 4 dni wierci 3 dni tłokuje; 
4 Tage bohrt, 3 Tage kolbt. 

Gal. Spłka naft. Szyb Nr. I. Central Karpation Oil Comp. 
1168.00,* zar. ver. 1149.50 — 5" m. prod. cyst. :30,:4. dni 
wierci 8 dni tłokuje 4 Tage bohrt 3 Tage kolbt; łupki czarne 
Schwarzer Schiefer. | 

Kat br. Popper, szyb Nr. 1 obecnie Central Karp. Oil 
Comp. 1219, zar. ver. 1211 — 5" m. prod. cyst. 57 : tłokuje 
kolbt. 

Kat. br. Popper szyb Nr. 2 Central Karp. Oil Comp. 
1275, zar. ver. 1263.00, — 5”, m. prod. cyst. 130, tłokuje 
kolbt. 

Gal. Spłka naft. szyb Nr. 2 Central Karpat Oil Gomp. 
1157.80, zar. ver. 1114.00,,— 6” Ryg na nowo zupełnie 
zmontowano celem dalszej instrum. zastanowionej 4/4 1909. 

Gal. Spłka naft. Szyb Nr. 4 Central Karpat. Oil Comp, 
1250, zar. ver. 1233.00 — 5" m. prod. cyst. 163, tłok. kolbt 

Clay £, Triumph, 1213.10, zar. ver. 1208.03 — 5", wierci bohrt. 
Clay IL., Triumph, 1140.30 zar. ver, 1134.93 — 6", wierci bohrt; 

iłołupek z warstwami twardego kamienia Schieferton. 
Dąbrowa Nr. III: Karpaty 1276, zar. ver. 1255 — 5" Instrum. 
Dąbrowa Nr. IV Karpaty 1409, zar. ver. 1400, — 6", wierci 

bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Dąbrowa Nr. V. Karpaty 1205, zar. ver. 1298, — 6", przygo- 

towywania do zapuszczania rur 4', Vorbereitung zum Ein- 
setzen 4' Róhre. 

Dąbrowa Nr. VII Karpaty. 1215, Zar. vert'"l — T, Zabito 
kopanym szybikiem wodę, obecnie bada się zamknięcia wody. 

Dąbrowa Nr. VIII Karpaty 1343, zar. ver. 1334 — 6", wierci 
bohrt; piaskowiec Sandstein. | 

Dembowski, Inż. Fel. Dembowski, 1315.60, zar. ver. 1283.37-— 
5', m. prod. cyst. 108, tłokuje kolbt. 

Dienstag i Sk. Nr. 5, 1020.00, zar. ver. 985.00:— -4", -Prze- 
jeżdża się tłokiem dla gazów. Gasproduktion. 

Dienstag i Sk. Nr. 3, 970.00, zar. ver. 875.00—- 5" Instrument. 
Dienstag Nr. 3, Bukojemski Jan dawn. ks. Lubomirska 970.00 

zar. ver. 875.00, Instrument. 
Długosz Łaszcz, 1302.10, zar. ver. 1292 — 5", m. prod. cyst. 

39, tłokuje kolbt; piaskowiec Sandstein. 3 
Długosz W. i Łaszcz T. Sekcya II, 1121.55, zar. ver. 1089.01 

— 6', m. prod. cyst. 106, tłokuje kolbt. 
Dośka, Triumph 1344.32, zar. ver. 1282.40 — 6", m. prod. cyst. 

21/,, tłokuje kolbt. 
Dziunia Dr. Segal i Sp. 1313.00, zar. ver. 1307.00 —5' tłokuje 

kolbt; piaskowiec Sandstein. 
Eleonora Związkowa Sk. naftowa 1226, zart. ver. 1220, — 5" 

m. prod. cyst. 30, tłokuje kolbt. 
Elgin, Scott £ Buber 1205, zar. ver. 1189.14, — 4" m. prod. 

cyst. 58. tłokuje kolbt. | 
Elizeum, Triumph, 1301.30, zar. ver. 1298,44 — 6", m. prod. 

cyst. 4, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein; silne gazy starke 
Gase. : 
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Elsa, Bernhard Goldstein, 1436.50, zar. ver. 1414.20 — 6”, m. 
prod. cyst. 54, wierci i tłokuje bohrt und kolbt; piaskowiec 
twardy Sandstein. 

Emil, Spółka Berlińska, pełnomocnik: Herman Wendig, 1246.75, 
zar. ver. 1206.66 — 6', m. prod. cyst. 70.000 kg. wierci 
bohrt, szary piaskowiec twardy Sandstein. 

Emilia, Tow. niem.-austryackie, 1254, -zar. ver. 1247 — 5', 
m. prod. cyst. 5, tłokuje kolbt. 

„Erdólwerke Galizien”, Ni. I, 1237.90, zar. ver. 1211.88 — 
5, m. prod. cyst. 60, tłokuje kolbt piaskowiec Sandstein. 

„EP FOOWWETKE. Galizien" NE; 1357, zar”ver. 1286.81: — 
4', wierci bohrt; twardy piaskowiec zielony, griiner harter 
Sandstein. 

„Erdólwerke Galizien* Nr. V., 1478.20, zar. ver. 1470.97 
— 5', wierci bohrt, łupek Schiefer. 

„Erdólwerke Galizien*, Szyb 'Nr. VI., 1218.20, zar. ver. 
1073.36 — 6', wierci bohrt; piaskowiec szary grauer 
Sandstein. 

Erdólwerke Galizien Nr. VII. 1214.20 zar. ver. 1189.70, 
— 5' m. prod. cyst. 29, tłokuje kolbt. 

Erdólwerke Galizien Nr. VIII. 1293.10, zar. ver. 1270.51 
rę 4 m. prod. cyst. 12 wierci bohrt; biały piaskowiec Sand- 
stein. 

Erdólwerke Galizien. Nr. X. 1064.60, zar. ver, 1059.89 
— 6' wierci bohrt. 

Erdólwerke Galizien Nr. XI. 1109, Rury 6" wyciągnięto 
szyb w montowaniu 6' Róhre herausgezogen, Schacht in 
Montage. 

Erdólwerke Galizien Nr. XIL, 1141.70, zac. vert 1137.15 
— T' wierci bohrt; łupek Schiefer. 

Erdólwerke Galizien Nr. XIV., 11€0.70, zar. ver. 1126.16 
— 7' wierci bohrt; łupek Schiefer. 

Erdólwerke Galizien Nr. XV. 1015.60, zar. ver, 1005.42 
— 7' zwierca się ostatnią rurę das letzte Rohr wird abge- 
bohrt. 

Erna 1025.00, zar. ver. 1015.00 — 6' wierci bohrt; piaskowiec 
Sandstein. 

Ernest Galicya 1322, zar. ver. 1322, — 6' Instrument. 
Ernestyna Nr. I. A. Kiesler, 826, zar. ver. S00 — 6, 
Ernestyna Nr. II. A. Kiesler, 1218, zar. ver. 1165 — 5" Instr. 
Eugeniusz Dr. Reiter 1240, zar. ver. 1210,24, — 6” m. prod. 

cyst. 10 wieci bohrt; piaskowiec Sandstein. 
Felicya, „Anńenschacht*; 1133.10, zat. ver. 1127.77 — 6, 

wierci bohrt; gruboziarnisty twardy piaskowiec harter Sand- 
stein. 

Felicyan, Tow. zjednoczone, Ludwik Felicyan, 1445, zar. ver. 
1425 — 5", m. prod. cyst. 24, wiercii tłokuje bohrt u. kolbt; 
Piaskowiec Sandstein. 

Felicyan 1., Inż. Fel. Dembowski, 1472.50, zar. ver. 1460.40 
— 6', m. prod. cyst. 50), tłokuje kolbt. 

Felicyan II., Inż. Felicyan Dembowski, 1314.50, zar. ver. 1307.90 
— 6', m. prod. cyst. 65, tłokuje kolbt. 

Fenomen, W. Długosz i Ska, 1358, zar. ver. 1370 — 5, m. 
prod. cyst. 75, tłokuje kolbt. 

Feuerstein II., Uryckie, 1392, zar. ver. 13835 — 6, m. prod. 
cyst. 5, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Feuerstein III., Uryckie, 1485, zar. ver. 1478 — 5", wierci 
bohrt, łupki zielone griine Schiefer. 

Feuerstein IV., Uryckie, 1160, zar. ver. 1146 — 6", m. prod. 
cyst. 70, tłokuje kolbt. 

Filip szyb Nr. I. (dawniej Nahlik Malczewski), Vereinlgte 
P. G. m. b. H., 1209, zar. ver. 1065.5 — 5', Instrument. 

Filip Nr. 3. (Nahlik Malczewski), Vereinigte P. G. m. 
b. H., 1330, zar. ver. 1300.50, — 5”, Instrument. 

Filip Nr. 4., (dawniej Nahlik-Malczewski) Vereinigte P. G. m. 
b. H., 860, zar. ver. 860 — 7", zastanowiony. 

Fortuna, „Alfa*, 1453.60, zar. ver. 1427.98 — 5, m. prod. 
cyst. 4, wierci bohrt, piaskowiec Sandstein. 

Fortuna Triumph, 1451.50, zar. ver. 1427.97 — S*', wierci 
bohrt, łupek z praskowcem Schiefer u. Sandstein. 

Freudenheim XI Act. Fanto, 986.40, zar. ver. 983.55 — 6, 
wierci bohrt. 

Galicya Nr. I. Galicya, 1355, zar.: ver. 1337. —.4, tłokuje 
kolbt, piaskowiec Sandstein. 

Galicyjska Ska Naft. w Tustanowicach I. L., 1151.50, zar. 
ver. 1144.91 — 5',m. prod. cyst. 30 tłokuje kolbt. 

Galicyjska Ska Naft. Szyb IV., 1250.—, zar. ver. 1238.07, 
— 50', m. prod. cyst. 162, tłokuje kolbt. 

Genia, 1140, zar. ver. 1136 — 6", m. prod. cyst. 42536, wierci 
bohrt; piaskowiec z łupkiem Sandstein und Schiefer. 

Na „Glińskim* szyb Nr. I. Montan, 1217 — 4', m. prod. 
cyst. 97, tłokuje kolbt. 

Na „Glińskim* szyb Nr. 2. Montan, 1362, zar. ver. 1240 — 
"5", m. prod. cyst. 26, tłokuje kolbt. 

Hala, 1402.30, zar. ver. 1374.70 — 4', Instrument. ADA 
Hansagliick Galicya, 1320, zar. ver, 1309.65 — 5, wierci 

i tłokuje bohrt u. kolbt, 

Henryk I. Angermann-Macher-Vaterkeyr, 1464.30, zar. ver. 
1445.01 — 5", wierci bohrt, piaskowiec Sandstein. 

Henryk II. Angermann-Macher-Vaterkeyn, 1426.80, zar. ver. 
1407.98 — 5', wierci bohrt, piaskowiec z czerwonym łup- 
kiem Sandstein u. roter Schiefer. 

Herman Nr. I. Mertens, Liebermann, Bard, 1348.60, zar. ver. 
1340.36 — 8/4115, m. prod. cyst. 16.98. Wiercenie i tłokowa- 
nie bohrt u. kolbt, Drobnoziarniste zielone piaskowce klein- 
kórnig. griiner Sandstein. 

Herman Nr. II. Mertens, Liebermann, Bard, 1476.50, zar. ver. 
1463.48, — 1%4/,,, m. prod. cyst. 39.88, wiercenie i tłoko- 
wanie bohrt u. kolbt, gruboziarniste szare piaskowce Grauer 
Sandstein. 

Herman Nr. III. Mertens, Liebermann, Bard, 1274.60, zar. ver. 
1259.26 — 13/11s, wierci bohrt. Twarde piaskowce szare Har- 
ter, grauer Sandstein. | 

R. zar. ver. 1179.80 — 5", m. prod. cyst. 198, tłokuje 
olbt. 

Hohburg Deutscli-Galizische Erdólgesellschaft m. b. H., 1175.5 
zar. ver. 1142 — B*/,1g. Obecnie wyciąga się piątki celem 
skontrolowania rur. — v' Róhre werden herausgezogen, łupek 
szary Grauer Schiefer. ) 

Hohenstein Deutsch-Galizische Erdólgesellschaft m. b. H. 
1080. — Wyciągnięto piątki i szóstki celem powiększenia 
dymenzyi otworu gdyż piątki były złapane i 6-ki były zła- 
pane, obecnie obie dymenzye wyciągnięto i czeka się na 
nowe 6' rury. 5” Róhren werden herausgczog. 

H ucuł Nr. I., A. Kiesler i Ska, 1313, zar.vęr. 1263.15 — 4', m. 
prod. cyst. 6, rozszerza się otwór nachbhort, piaskowce Sand- 
stein. 

H ucuł Nr. II, A. KiesleriSka, 1208, zar. ver. 1198 — 5”, m. prod. 
cyst. 12, tłokuje kolbt, piaskowiec Sandstein. 

Inflanty, Jakób Becher i Sp., 1472.70, zar. ver. 1464.33 — 5", 
wierci bohrt, piaskowiec Sdndstein, gazy, Gase. 

Isabela, Bracia Spitzmann, 1287, zar. ver. 1276 — 5", tn. 
prod. cyst. 106, tłokuje kolbt, twardy piaskowiec Sandstein. 

Jakób, L. Schutzmann i Ska, 1447.20 — 4', zapuszcza 4' rury 
4" Róhre wurden eingesetzt. 

Jan Kanty Nr. 8. Nafta, 1250.20, 1244.41, — B*/,,, Instrument. 
Jan Kanty Nr. 9. Nafta, 1340, zar. ver. 1818.05 — 16/45, m- 

prod. cyst. 74.5000, wybuchy Ausbriiche, 
Jan Kanty Nr. 10. Nafta, 1283.80, zar. ver. — 166/420, m. prod. 

cyst. 10.000, wierci bohrt, piaskowiec Sąandstein. 
Johanna Nr. I., Związkowa Ska naftowa, z o. odp. 11e9, zar. 

ver. 1146, — 4”, m. prod. cyst. 20, tłokuje kolbt, piaskowiec 
Sandstein. 

Johanna Nr. II, Związkowa Ska naft. z o. odp., 1105, zar. 
ver. 1078 — 6", wierci bohrt; piaskowiec z łupkiem, Sand- 
stein u. Schiefer. 

Józef, Gartenberg, Schreier i Ska, 1385, zar. ver. 1578 — 5, 
Instrument. 

Kamilla, Galicya, 1294, zar. ver. 1290 — 5", tłokuje kolbt. 
Kalifornia IL, „Alfa*, 1297.90, zar. ver. 1253.72 — 5', m. prod. 

cyst. 18, wierci bohrt. 
Kalifornia IL, „Alfa*, 857.70,. zar.. ver. 863:60 

bohrt, piaskowiec Sandstein. 
Karla, 624, zar. ver. 620 — 9", wierci bohrt ; iłołupek Schieferton, 

ślady i gazy Gase u. Rohólspuren. 
Katarzyna I., W. Długosz i K. br. Popperowa, 1316.80, zar. 

ver. 1186.73 — 5", m. prod. cyst. 147. tłokuje kolbt. 
Katarzyna II, W. Długosz i K. br. Popperowa, 1149.70, zar. 

ver. 1134.06 — 6', Instrument. 
King Edward, Tow. „Premier, 680 zar. ver. 081.71 — R: 

wierci bohrt, piaskowiec Sandstein. 
Kinga, Z. Duczyński, 1229.50, zar. ver. 1212.18 — 4", m. prod. 

cyst. 10, nachboruje nachbohrt; piaskowiec z łupkiem Sand- 
stein mit Schiefer. 

Klara, 1221.50, zar. ver. 1210.20 — 5', m. prod.cyst. 16, Re- 
konstruk. | 

Kometa, Kraluper Mineraloel-Raffinerie, 1439.80, zar. ver. 
1425,33 — 5", m. prod. cyst. 21/„, piaskowiec twardy Sand- 
stein. 

Kornhaber, Tow. akc. Fanto, 1199.60, zar. ver. 1191 — 5", 
wierci bohrt, piaskowiec Sandstein. > 

Kornhaber III, Act. Fant, 1184.30. zar. ver. 1177.80 — ©, 
wierci bohrt. 

Kubuś, 1074, zar. ver. 1026 — 9", wierci bohrt; piaskowiec 
Sandstein. 

Kujawy, 1247.70, zar. ver. 1215.99 — 6”, tłokuje kolbt, 
Laura, Rohoelwerke u. Bohrunternehnmung Bernhard Goldstein 

Betriebsleitung Sect. 1., 1496, zar. ver. 1490 — 5", m. prod. 
cyst. 3, nachboruje Nachbohrt, piaskowiec twardy Sandstein. 

Leon, Galicya, 1314,zar. ver. 1309, — 6', wierci bohrt, piasko- 
wierci Sandstein. 

Lilien, Róhoelwerke u. Bohrunternehmung Bernhard Gold- 
stein Betriebsleitung Sect. 1., 1210, zar. ver. 1202.10 — 6, 

— 7, wierci 
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odbija się rury 6” — 6" Róhre werden auf die Seite ge- 
schoben, piaskowiec bardzo twardy Sehr harter Sandstein. 

Liliom I. Bernhard Goldstein, 1249.40, zar. ver. 1234.90) — D", 
m. prod. cyst. 90, tłokuje kolbt; piaskowiec Sandstein. 

Liliom IL. Bernhard Goldstein, 1270.90, zar. ver. 1245.20 — OJ; 
m. prod. cyst. 214, tłokuje kolbt; iłołupek Schieferton. 

Litwa Ni. l; 10155 zat: ver. 971.34: 4— 9, zastanowiony (za- 
gwożdżony) Eingestellt. 

Litwa Nr. II, 1257, zar. ver. 1189.70 — 4", m, prod. cyct. 54, 
tłokuje kolbt; piaskowiec Sandstein. 

Litwa Nr. IIIL., 1235, zar. ver. 1197 — 5", m. prod. cyst. 72, 
Livia, „Alliance*, 1420.50 zar. ver. 1417.21 — 5", wierci bohrt, 

łupek Schiefer. 
Tomasz Łaszcz Nr. I., 1370, zar. ver, 1294.48 — 5' m. 

prod. cyst. 19, wierci i tłokuje bohrt u. kolbt. łupek zielony 
Griiner Schiefer. 

Mamcia, Spółka Berlińska — pełnom.: O. Drucker, 1166, zar. 
ver. 1141.70, — 6”, m. prod. cyst. 60.000, tłokuje bohrt. 

Maksymilian, „Tryumf*, 1289.10, zar. ver. 1285.49 — 5, 
wierci bohrt. 

Marta, 1319, zar. ver. 1299.19 — 5”, wierci bohrt; łupek Schiefer. 
Marceli L;-„Pruiph*, TOZAO0:<ząrver” 1150 <> 7 = wietci 
Marceli IL, „Triumph*, 1005.10, zar. ver. 1002 — 7', wierci 

bohrt. 
Marya Nr. I. Bohrgesellschaft „Marya*, 1212, zar. ver. 1165 — 

5", m. prod. cyst. 180, tłokuje kolbt. 
Marya Teresa L,.,Triumph*, 707.10 zat. ver. 760.13 — 6", 

m. prod. cyst. 18, wierci rury verbohrt Róhre. 
Marya Teresa II., „Triumph*, 1236.80, zar. ver. 1186.80 — 6", 

m. prod. cyst. 1, wierci i tłokuje bohrt u. kolbt. 
Marya Teresa Il. „Triumph*, 1197.40, zar. ver. 1188.96 — 5", 

m. prod. cyst. 375, tłokuje kolbt 
Mardowski Nr. I. Karpaty. 1120, zar. ver. 1114 — 7", wierci 

bohrt, piaskowiec Sandstein. 
Mardowski Nr. II. Karpaty, 1132. zar. ver. 1121 — 7, wierci 

bohrt, piaskowiec Sandstein 
May, Alliance, 648, zar. ver. 645 — 9”, wierci bohrt. 
Meta Nr. I, 1226.80 zar. ver. 1221 —-6', m.: prod. cyst. 17, 

wierci i tłokuje, bohrt u. kolbt, piaskowiec Sandstein. 
Meta Nr. Il., 620, zar. ver. 819.40 — 9", wierci bohrt; łupek 

Sandstein. 
Mina, Triumph, 1406.50, zar. ver. 1350.40 — 6', wierci bohrt; 

piaskowiec Sandstein. 
Monte Carlo, Herz Ber £ Hermann Bloch, montuje Montage. 
Mukden I, szyb I., Tow. Angermann, Macher £ Waterkeyn, 

1117, zar. ver. 1112.03 — 6", Instrument. 
Nafta Nr. 1. 1178.70, zar. ver. 1162.42 — 1%/,5 , m. prod. 

cyst. 138.5000, tłokuje kolbt. 
Nafta Nr. 2, 1142.20, zar. ver. 1108.24 — 184/145, m. prod. cyst. 

161.5000, tłokuje kolbt. 
Nafta, Nr. 5.1293.70, zar. ver. 1235.41 — 24/,,6, m. prod. cyst. 

182.1000, tłokuje kolbt. 
Nafta Nr. 6, 1180.80, zar. ver. 1176.71 — 166/,.,, m. prod. cyst. 

5.0000, wierci bohrt, łupek z iłem Schiefer. 
Nafta, Nr. 14, dawniej Syndykatu, 1012.30, zar. ver. 923.11 — 

4. Wyciągnięto rury 4" ciągnie się rury 5" na raku śrubami 
zat. 4 Róhre werden herausgezog. 

Nafta Nr. 18., kierownictwo Borysławskiej kopalni Towarzystwa 
Akcyjnego dla przemysłu naftowego, 1190, zar. ver. 1185 — 
4", m. prod. cyst. 14, tłokuje kolbt. 

Nafta Nr. 19, 928.65, zar. ver. 904.40 — 4', m. prod. cyst. 1. 
przejeżdża się tłokiem raz na dobę z bębna dla gazów 
Gasexploitation. 

Nafta Nr. 21, 1000.65, zar. ver. 963 — 5, m. prod. cyst. 5, 
przejeżdża się tłokiem z bębna raz na dobę dla gazów. 
(Gasexploatation. 

Nafta Nr. 22, 902, zar. ver. 892.27 — 5", m. prod. cyst. 21a, 
przejeżdża się tłokiem ż bębna raz na dobę dla gazów, 
Gasexploitation. 

Niagara, W. Długosz i Ska, 1240.60, zar. ver. 1201.80 — 6', 
m. prod. cyst. 75, tłokuje kolbt. 

Nowina, 1247, zar. ver. 1214 — 5", tłokuje kolbt 
Oil Star L, Oil Star Mertens, Lieber © Comp., 8. Szyb na 

ukończeniu montowania Montage. Glina żółta z iłem siwym 
spód pokład szutrowy. 

Oleum, W. Długosz i Ska, 1331.10, zar. ver. 1275.21 — 5", 
tłokuje kolbt, piaskowiec Sandstein. 

Opeg Nr. I., Związkowa Spółka naft, 1273, zar. ver. 1262, 
— 6", tłokuje kolbt. 

Opeg Nr. IL, Związkowa spółka naft., 1271, zar. ver. 1168 — 
6', wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. silne gazy Starke 
Gasc. 

Paryż Nr. l, Rothenberg, 1282, zar. ver. 1271 — 6', wierci 
bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Paryż Nr. II. Rothenberg, 1140 zar. ver. 1131 — 7, wierci 
bohrt; łupek Schiefer. 

Paulus (Edward), Deutsch-Galizische Erdólgesellschaft, 1132.20. 
zar. ver. 1094.86 — 161/,£, wierci bohrt; bardzo twardy biały 
piaskowiec Sandstein. 

Phónix Nr. IL. 1292.60, zar. ver. 1196.19 — 118, gm. prod. 
cyst. 52, tłokuje kolbt. ez 

Piast, Scott i Buber, 1240, zar. ver. 1238 — 6", wierci bohrt, 
piaskowiec Sandstein. 

Popielanka, Premier, 1224.10, zar. ver. 1216.87 — SGM. 
prod. cyst. 4, wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

K. br. Popper i Ska szyb I., 1218.80, zar. ver. 1204.82 — 18 
m. prod. cyst. 57, tłokuje kolbt. 

K. br. Popper i Ska, szyb IL, 1274.30, zar. ver. 1262.65 — 
5, m. prod. cyst. 130, tłokuje kolbt. 

Pozejdon, Związkowa Ska naftowa, 1255; Zat. Yet" " 1200 —— 
5, rn. prod. cyst. 36, tłokuje kolbt. 

Premier Nr L, 1157.15, zdr ver. 408732 —-154- m. prod. 
cyst. 162, tłokuje kolbt. 

Premier Nr. IL, 128510, zar. ver. 1196.82 — 8, m. prod. 
cyst, 70, tłokuje kolbt. 

Premier Nr. III, 133890, zar. ver. 1327 — 6', m. prod. cyst. 
€8, tłokuje kolbt. 

Premier Nr. IV, 1290.60, zar. ver. 1282.29 — 5, m. prod. 
cyst. 12, wierci bohrt. 

Premier Nr. V., 113440, zar. Ver. 112403 = 6 m. prod. 
cyst. 64, tłokuje kolbt. 

Premier Nr. VI, 1092.50, zar. ver. 1084.88 — 6', wierci 
i tłokuje bohrt u. kolbt. 

Renata, Annenschacht, 1224, zar. ver. 1212 — 7" m. prod. 
cyst. 3. Rurowano — próbne tłokowanie — wyrabiano za- 
syp. Versuchskolben, der Ausfall wird ausgearb. 

Rockefeller, 1201, zar. ver. 1171.25 — 5", m. prod. cyst. 262, 
tłokuje kolbt. 

Rosa, 143630, zar. ver. 1424.10 — 5', m. prod. cyst. 10 wag. 
tłokuje kolbt, twardy piaskowiec Sandstein. 

Rossberger, Act. Fanto, 138455, zar. ver. -1373.06 — 5', 
wierci bohrt. 

Rozwadów, Ks. Jerzy Lubomirski i Ska, 1323, ar. ver. 1301.80, 
— 6, tłokuje i wierci kolbt u. bohrt, piaskowiec Sandstein. 

Rudolf, Galicya, 1227, zar. ver. 1219 — 6", wierci bohrt, 
piaskowiec Sandstein. 

Sarmacya Nr. 4., Nafta, 817, zar. ver. 435.58, — 200g4; .TU- 
rowanie rurami *"/igy Verrohren in %%0/4gy. 

Sarmacya Nr. 7, Nafta, 1240.40, zar. ver. 1223.91 — 166/,,, 
m. prod. cyst. 4.000). Nachborowano Nachbohrt. 

Sas Nr. I. „Joanna* Sp. naftowa z o. o., 1437.60, zar. ver. 
1480.10 — 5" m. prod. cyst. 5, wierei bohrt; piaskowiec 
twardy Sandstein. 

Sas Nr. II, „Joanna* Sp. naftowa z o. o., 1218, zar.ver. 1172.59, 
— 95, instrumentacya Instrument. 

Schreier L. Uryckie, 1233, zar. ver. 1205 — 5", — m. prod. 
cyst. 7, wierci i tłokuje bohrt u. kolbt, piaskowiec Sand- 
stein. 

Salo, Tow. Schutzmann i Ska, 1306, zar. ver. 1255.77 — 6', 
wierci bohrt; piaskowiec Sandstein. 

Sezam I. 1130, zar. ver. 1058.03 — 6", zwierca się rury (po- 
przednia głębokość całkowita 1202 m), Die Róhren werden 
abgebohrt. 

Sezam II. 1080, zar. ver. 1040.59 — 5", wierci bohrt, łupek 
Schiefer. 

Virgo, Ska Lwowska, 1150, zar. ver. 1147 — 7', m. prod. cyst. 
3, wierci bohrt. 

Smolka, 1395,30, zar. ver. 1334.17 — 5', wierci bohrt, pias- 
kowiec ostry twardy Sandstein. 

Spindletop, Ścott i Buber, 1140,zar. ver. 1137 — 7, wierci 
bohrt; piaskowiec Sandstein. . 

Spitzmann V. Act. Fanto, 1287.70, zar. ver. 1260.10 — 45, 
Instrument. 

Spitzmann VIII. Act. Fanto, 1384.27, żar. ver. 1363.11 — 4", 
tłokuje kolbt. 

State Lands II., , Perkins, Mac'Intosh, Perkins, 1340.50, zat, 
ver. 1304 — 5”, m. prod. cyst. 26, tłokuje kolbt. 

State Lands III, Perkins MaclIntosh, Perkins, 1432.90, zat, 
ver. 1421.53 — 5', m. prod. cyst. 18, wierci i tłokuje bohrt 
u. kolbt; piaskowiec Sandstein. 

State Lands IV., Perkins, Mac lIntosh, Perkins, 844, zar. ver. 
839.74 — 9, wierci bohrt, piaskowiec bardzo twardy 
Sandstein. 

Stefa, Henryk Lapp, 903.60, zar. ver. 893.23 — 6', gruszko- 
wanie — die Birne wurde eingelassen, piaskowiec Sand- 
stein. 

Stefania Gewerkschaft Nr. I., 1438, zar. ver. 1420 — 5', m. 
prod, cyst. 7, wierci bohrt. 

Stefania Nr. II., 1156, zar. ver. 1131 —.-6", wierci bohrt. 
Stella, Tow. Dr. Edmund Kaleta i sp., 1276.70, zar. ver. 1274,13 

— 6', iło solne Salzton, wierci bohrt. 
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Sycylia, Dr. Goldhammer, 1360. zar. ver. 1337.69, m. pzod. 
cyst. 35, ciągnie rury celem zrewidowania tychże. Die Róhren 
werden herausgezogen. 

Syryusz, 1000, zar. ver. 950 — 4, przejeżdża się tłokiem 
dla gazów, Gasexploitation. 

Talizman, W. Długosz, 1250.20, zar. ver. 1232.62 — 6', m. 
prod. cyst. 5, ruruje verrohrt. 

Tadeusz, Alfa, 1317.80, zar. ver. 1309.69 — 5", m. prod. 
cyst. 18, tłokuje kolbt. 

Tadeusz Nr. I, Galicya, 1202, zar. ver. 1189 — 5”, przewierca 
bohrt. 

Tadeusz Nr. IL, Galicya, 1345, zar. ver. 126) — 5", Instrument. 
Teodora Wanda, I. M. Waterkeyn, 1323.50, zar. ver. 1318.60 

— 6', m. prod. cyst. 4, wierci bohrt; twardy siwy łupek 
harter Schiefer. 

Terlecki VII. Act. Fanto, 1200.80, zar. ver. 1180.63 — 6", 
wierci i tłokuje bohrt u. kolbt. 

Terlęcki X; Act. Fanto, 1277.55, Zar. ver. 950.20 — 6; 
Instrument. 

Thomasz, Act. Fanto, 1397.50, zar. ver. 1330.62, wierci i tło- 
kuje bohrt u. kolbt. 

Trunkwalter, 1026, zar. ver. 1019 — 6”, m. prod. cyst. 22, tło- 
kuje i podczyszcza otwór kolbt u. reinigt, piaskowiec 
Sandstein. 

Triumph Nr. l., 1244.50, zar. ver. 1217.24 — ©80/,,, m. prod. 
cyst. 4, tłokuje kolbt, piaskowiec Sandstein. 

Triumph Nr. IL. 1211.90, zar. ver. 1175.82 -— B0/1,s, m. prod. 
cyst. 128, tłokuje kolbt, piaskowiec Sandstein. 

Triumph Nr. IIL, Triumph, 683.30, zar. ver. 876.04 — 7, 
wierci bohrt, piaskowiec Sandstein. 

Ural Nr. I., 11t5, — 4', w czyszczeniu reinigt. 
Ural Nr. II. 395, zar. ver. 390 — 10', wierci bohrt; iłołupek 

Schieferton. 
Wacław, inż. Szczepanowski, 7353 — 5, odbija 7 w bok — 

T' Róhre werden auf drei Seite geschoben. 
Waliszko, Triumph, 1126.60, zar. ver. 1096.76 — ©6', Rekon- 

strukcya Rekonstruktion. 
Wełdzirz, 1380, zar. ver. 1375 — 6', wierci bohrt; piaskowiec 

Sandstein. 
Wiktor Nr. I.* 1260, zar. ver. 1244 — 5”, wierci bohrt. 
Wiktor Nr. II., Inż. S. Szczepanowski, 1252, zar. ver. 1224 

— 6', zapuszczono pełne rury 6", rozszerza. Nachbohrt. 
Wilno I. Spółka naftowa „Wilno*, 1202. Zmontowano haspel 

tłokuje Haspelmontage kolbt, piaskowiec Sandstein. 
Wilno II. Spółka naftowa „Wilno*, 1232.10, zar. ver. 1223.12 

6", wierci bohrt, piaskowiec Sandstein, bardzo silne gazy 
sehr starke Gase. 

Wiliiam I., Galicya, 1218.60, zar. ver, 1203 — 4', tłokuje 
kolbt. 

William II. Galicya, 1188, zar. ver. 1124 — 5", tłokuje kolbt. 
William .II., Galicya, 1188, zar. ver. 1176 — 5". m. prod. cyst. 

14. tłokuje kolbt. 

Władysław Nr.I., W. Długosz i Ska, 1409 50, zar. ver. 1267.53 
— 09', m. prod. cyst. 3, wyrabia zasyp Ausfall wird ausge- 
arbeit. 

Władysław IIl., W. Długosz i Spka, 1281.30 zar. t165.69 — 
— 6', m. prod. cyst. 54, tłokuje kolbt. 

Wisła, W. Długosz i Spka, 1158.60, zar. ver, 1148.08 — 6", m. 
prod. cyst. 6, Instrum. 

Wittig i Ska Nr. 16, dawniej Syndykat, 1050-— 5", Istrumen- 
tuje się w rurach 5" Instrument. | 

Wittig i Ska Nr. 17, dawniej Syndykat, 1007.10, zar. ver. 
998.00 — 5, wierci bohrt, piaskowiec gruboziarnisty 
Sandstein. 

Wygoda, Długosz i Ska, 1359.40, zar. ver. 1233.63 — 6", 
m. prod. cyst. 19, wyrabia zasyp i wierci bohrt u. Ausfall 
nacharbeit. 

Wygoda, Długosz i Ska, 1340.10, zar. ver. 1233.63 — 5". m. 
prod. cyst. 19, tłokuje i przygłębia kolbt u. bohrt, piasko- 
wiec z łupkiem Sandstein mit Schiefer. 

Zeus (Edward), Deutsch Galizische-Erdólgesellschaft, 1037, zar. 
ver. 951 — 161/,4g, rozszerza się otwór i ruruje się 6" rurami 
nachbohrt u. 6* Róhre instr. 

Zgoda Nr. I1., Tow. Naftowe, 1301, zar. ver. 1277, —. 102 
m. prod. cyst. 77, wierci bohrt, piaskowiec Sandstein. 

Zgoda II. Tow. naftowe, 940, zar. ver. 900 — 7", montuje 
Montage. 

Zuzia, 1248.5), zar. ver. 1178.03 — 5", m. prod. cyst. 10, tłoko- 
wanie kolbt, piaskowiec Sandstein. 

Żmudź, 1227, zar. ver. 116370 — 6", Instrument. 

/88; 

R 

Mieczysław I. (Popiele), M. Longchamps i Ska, 520 — 10", 
wierci bohrt. Łupki z piaskowcem. — Od 120 m. silne gazy 
i ślady ropy, w 520 m. wosk. — Schiefer u. Sandstein. 
Von 120 m. sehr starke Gase und Rohólspuren in 520 m. 
Erdwachs. 

W. Długosz i T. Łaszcz, Sekcya III. w Truskawcu. 1265, 
zar. ver. 1265 — 7", wierci, łupek. 

Oil City Borysławski, Birowski i Ska, 180, zar. ver. 176 
— 10", wierci bohrt. 

Dobrohostów At. May, 595.20, zar. ver. 582.40 — 9", wierci 
bohrt, piaskowiec Sandstein. 

Elsa I. Bitków, Sołotwina Gesell. Plantowanie terenu i zwóżźba 
materyałów Vorbereitung zum Schachtbau. 

Geo I. Mołotka-. (Starunia) Tow. Sołotwina Ges, 225.20 
209.61 — *3/4-, wierci bohrt. 

Poechersdorf, Nafta, 1014, zar. ver. 1007.20, wierci, iłołu- 
pek szary. 
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OGŁOSZENIE I ZAWIADOMIENIE WŁADZ 

GÓRNICZYCH. 
O5SEGOSZEWMIE 

c. k. Starostwa górniczego dla Galicyi i Wiel- 
kiego Księstwa Krakowskiego w Krakowie 
Z dnia. "20.. Mtego: 19H] "5.0508 *0x 11909 
w sprawie ustanowienia rejonu ochronnego 
dla źródeł, zasilających wodociąg miasta No- 

wego Sącza. 
C. k. Urząd górniczy okręgowy w Jaśle, w po- 

rozumieniu z c. k. Starostwem powiatowem w No- 
wym Sączu, ustanowił wskutek prośby gminy król. 
wolnego miasta Nowego Sącza i po przeprowadze- 
niu dochodzeń i rozpraw komisyjnych, rozporządze- 
niem z dnia 7. maja 1906, L. 2211, rejon ochronny 
dla zabezpieczenia źródeł zasilających wodociąg 
miasta Nowego Sącza: c. k. Starostwo górnicze 
w Krakowie w porozumieniu z c. k. Namiestnictwem 
we Lwowie orzeczeniem z dnia 28. lutego 1911, 
L. 5560/09, wydanem w załatwieniu rekursu i zaża- 
leń gminy Gaj i innych, zatwierdziło rozporządzenie 
I-szej instancyi i ustaliło dalszą treść tego rozpo- 
rządzenia w następującem brzmieniu: 

_"_. Rejon ochronny ustanawia się w myśl posta- 
nowień $$ 18, 220 i 222 powszechnej ustawy gór- 
niczęj z 29. maja.1854 Dz. u. p. Ni 146 $S9 34 
i 36 kraj. ustawy naftowej z 17. grudnia 1884 Dz. 
1. rozp. Krai. Nr. 35:6X 1680 Tw "myśl "poSldITO> 
wień S$ 72 i 74 krajowej ustawy naftowej z 22. 
marca 1908, Dz. u. i rozp. kraj. Nr. 61, ze wzglę- 
dów dobra publicznego i w granicach następujących: 

Granica północna ciągnie się od punktu ze- 
tknięcia się koryta Dunajca 1. k. 693/1 w gminie 
Swiniarsko z linią graniczną gmin katastralnych Swi- 
niarsko i Chełmiec, wzdłuż tejże linii granicznej aż 
do punktu zetknięcia się z linią graniczną gminy 
Szymanowice a w tejże gminie wzdłuż południowe- 
go kraju parceli drog. 1. k. 931, 932 aż do punktu 
zetknięcia się z parc. drog. 1. k. 929 gminy Szyma- 
nowice. 

Granica zachodnia biegnie w dalszym ciągu 
od ostatnio opisanego punktu, wzdłuż zachodniego 
kraju parc. drog. l. k. 929 i 897 gminy Szymanowi-. 
Ge, aż da pimkin zetknięcia Się patcoa. *k.. 807 
z linią graniczną gminy Chochorowice, w tejże gmi- 
nie wzdłuż wschodniego kraju parc. drog. 1. k. 514 
aż do punktu zetknięcia się tejże parceli z linią gra- 

_niczną gminy Brzezna, w gminie Brzezna wzdłuż 
wschodniego kraju parc. drog. 1. k. 1198 aż do 
punktu zetkniącia się tejże parceli z potokiem Brzezna 
l. k. 1219 i wzdłuż wschodniego brzegu tego poto- 
ku, aż do punktu zetknięcia się z linią graniczną 
gminy Wyglanowice i w tejże gminie wzdłuż wscho- 
dniego kraju parceli drog. 1. k. 245, przez potok 1. 
k 25] i parcele drog. | k. 240, aż do punktu ze- 
tknięcia się z linią graniczną gminy Stadło, w tejże 
gminie wzdłuż wschodniego kraju parc. drog. l. k. 

333 1 332 aż do punktu zetknięcia się tejże parceli 
z parc. drog. l. k. 331, dalej południowym krajem 
parc. drog. l. k. 331 i 330, a następniei wschodnim 
krajem parceli drogowej 1. k. 329 aż do punktu ze- 
tknięcia się tejże parceli z granicą gminy Podegro- 
dzie. E 

Granica południowa ciągnie się od tego punktu 
w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż linii gra- 
nicznej gminy Stadło i Podegrodzie aż do punktu 
zetknięcia się tejże linii z północno-zachodnim brze- 
giem Dunajca l. k. 360/2 gm. Stadło. 

Granica wschodnia ciągnie się wzdłuż lewego 
brzegu koryta rzeki Dunajca przez gminy katastralne 
Stadło, Wyglanowice, Brzezna, Podrzecze i Swiniarsko 
aż do początkowego punktu granic rejonu ochronnego. 

W tym, w ten sposób ograniczonym rejonie 
ochronnym zakazuje się, bez wyjątku, na przyszłość, 
a mianowicie na czas trwania wymagających niniej- 
szego zarządzenia względów publicznych: 

1. Prowadzenia wszelkich robót odkrywkowych 
tak za minerałami ustawą zastrzeżonymi jakoteż i mi- 
nerałami żywicznymi, dozwalaląc takich robót, w mia- 
tę uznania przez Władzę górniczą, jedynie tam tylko 
gdzie one z terenu, położonego poza rejonem 
ochronnym, wchodziłyby w głębokości 22 metrów 
pod powierzchnię tego rejonu. 

Wyłączności górnicze Spółki „Hubert Haas, 
Gotfryd Haas i Jan Bondkowski* Il. 579, 581, 583 
i 589 ex 1903, z których tylko jedna wyłączność 
l. 583 ex 1903 leży w całości a trzy pozostałe wy- 
łączności tylko częścią w obrębie wyżej oznaczone- 
go rejonu ochronnego, pozostają w mocy, co do 
prowadzenia w nich jakichkolwiek robót górniczych 
w przyszłości wskazuje się na zastrzeżenia w po- 
przednim ustępie podane. 

2. Kopania odkrywkowe za gliną, żwirem lub 
kamieniem w obrębie tego rejonu ochronnego mają 
być w odnośnych wypadkach poddane przez Wła- 
dzę polityczną pewnym zastrzeżeniom co do sposo- 
bu prowadzenia robót i odprowadzania wody po- 
wierzchnej i głębnej. 

3. Głębsze poszukiwania wody zapomocą stu- 
dzien lub otworów wiertniczych w obrębie tego re- 
jonu ochronnego mają być dozwolone przez Władzę 
polityczną tylko o tyle, o ile przyszłemu wodocią- 
gowi miasta Nowego Sącza szkodzić nie będą. 

Powyższe orzeczenie uzasadnione jest z jednej 
strony doniosłością, jaką ustanowiony rejon ochron- 
ny posiada pod względem publicznym dla zaopa- 
trzenia miasta Nowego Sącza w wodę, z drugiej 
strony tem, że w granicach powyżej określonych 
można zupełnie wykluczyć znajdowanie się minera- 
łów żywicznych, zaś z minerałów ustawą zastrzeżo- 
nych znajduje się jedynie węgiel brunatny (lignit), 
a wykonane dotąd roboty górnicze i oznaki na po- 
wierzchni nie przemawiają stanowczo za przyszłym 
jakimkolwiek większym rozwojem górnictwa węglo- 
wego, zresztą wyrażone pod 1 zastrzeżenie nie stoi 
wcale rozwojowi tego górnictwa na przeszkodzie. 
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SPRAWOZDANIE PATENTOWE ZESTA- 
WIONE ERZEZ BIURO PATENTOWE 
INŻYNIERA STANISŁAWA DZBAŃSKIEGO 

WIEDEŃ VII/2 LINDENGASSE 2. 
Niżej podane zgłoszenia patentowe wyłożono 

w c. k. Urzędzie patentowym: 
Dnia 15. listopada 1911. 

KI. Appelqvist Gunnor Sigge Andrzej, Dyrektor 
i Tydeń Einar Olef Eugen, Inżynier, obaj w Sztok- 
holmie. Sposób oddzielania kamieni i rud na ich 
części składowe, skutkiem oddzielających własności 
olejów itd.. 

KI. 5a. Forgacs Floryan Maszynista w ŻZencie 
(Węgry). Urządzenie dla przedłużania sztang płucz- 
kowych ew. wiertniczych przy głębokich wierceniach 
płuczką — bez przerwy ruchu. 

KI. 5a. Hughes Howard Robard, Technik 
w Houston (Texas, V. St.) — (Rollendrehbohrer). 
Świder obrotowo-postępowy. 

KI. 5a. Trauzl 6 Co. we Wiedniu. Przyrząd 
rozszerzający przy wierceniach obrotowych ew. szu- 
trowych. 

KI. 24b. Holden James, Inżynier w Wanstead 
(Anglii), Bell Artur Morton, Inżynier w Parel (Bom- 
bay) i Taite John. Dysza injektora dla ognisk opa- 
lanych ropą. 

KI. 24e. Spiegler Eugeniusz Wiedeń. — Palnik 
specyalnie dla gazu ziemnego. 

KI. 36b. Gąsior Adolf, majster ślusarski w No- 
wym Jorku. — Piec do opalania ropą. 

KI. 81b. Berlin — Anhaltische Maschinenbau- 
Aktiengesellschaft in Berlin. — Zbiornik dla płynów 
łatwo zapalnych. 

Dnia 1. grudnia 1911. 
KI 5a. Cantilli Konstantyn, właściciel dóbr 

w Bukareszcie. — Świder dla wiercenia obrotowego. 
Towarzystwo dla elektrycznego szybkiego wier- 

cenia systemu Dr. St. Dunikowskiego. Tow. z ogr. 
por. we Lwowie. — Urządzenie dla głębokiego 
wiercenia. 

KI 24b. Schaffer Karol, Inżynier w Tryeście. 
Palnik do nastawiania dla opału płynnego. 

KI. 26a. Knox Max. Właściciel fabryki w Lau- 
ban. Urządzenie dozwalające mieszanie gazu do 
oświetlania, celem utrzymania ciągle tej jawnej siły 
cieplnej z gazem wodnym, jak również do karbury- 
zowania z olejem, benzolem itd. 

Niżej wyszczególnione ogłoszenie wyłożono 
w królewskim i węgierskim Urzędzie patentowym. 

Dnia 15. listopada 1911. 
Bracia Kóring. Tow. Akc. w Linden. Aparat 

rozpylający dla opału płynnego oraz innych płynów. 
Dr. St Leszczyński, Miedziance. Urzą- 

dzenie dla wyrobu patronów przez impregnowanie 
ośrodka tlenowego płynnym materyałem opałowym. 

Poimpjzzie pnw" 

PATENTBERICHT MITGETEILT VOM PA- 
TENTANWALTSBUREAU INGENIEUR STA- 
NISLAUS RITTER VON DZBAŃSKI, WIEN 

VII/2., LINDENGASSE 2. 
Nachstehende Patentanmeldungen wurden beim 

k. k. Gsterreichischen Patentamt ausgelegt: 
Einspruchsfrist zwei Monate vom Tage der 

erfolgten Bekanntmachung. 
Am 15. November 1911. 

KI. I Appelqvist Gunnar Sigge Andreas, Direktor 
und Tyden Einar Olof Eugen, Ingenieur, beide in 
Stockholm. — „Verfahren zum Trennen von Gesteinen 
und Erzen in ihre verschiedenen Bestandteile durch 
die auswahlende Wirkung von Olen u. dgl*. 

KI. 5a. Forgacs Florian, Maschinist in Zenta, 
(Ungarn). 

Ohne Unterbrechung der Spiilung wirkende 
Bohr- und Spiilrohrverlangerungsvorrichtung fiir Tief- 
bohrungen mit Wasserspiilung. 

KI. 5a. Hughes Howard Robard, Oltechniker 
in Houston (Texas, V. St.) — „Rollendrehbohrer*. 

KI 5a. Trauzl £ Co, in Wien. 
„Erweiterungswerkzeug zum Dreh- bezw. 

Schrottbohren*. 
KI. 24 b. Holden James, Ingenieur in Wanstead 

(Grossbritanien), Bell Artur Morton, Ingenieur in 
Parel (Bombay), und Taite John Charles, Ingenieur 
in London. 

„Injektordiise fiir Olfeuerungen*. 
KI. 24 e. Spiegler Eugen, Ingenieur in Wien. 
„Brenner, insbesondere fiir Erdgas". 
KI. 36 b. Gąsior Adolf, Schlossermeister in 

New-York. 
„Mit Rohól heizbarer Ofen*. 
KI. 81 b. Berlin - Anhaltische Maschinenbau- 

Aktien-Gesellschaft in Berlin. — „Tank fir feuer- 
gefdhrliche Fliissigkeiten". 

Am 1. Dezember 1911. 
KI. 5 a. Cantilli Constantin, Gutsbesitzer in 

Bukarest. 
„Bohrer fiir drehendes Bohren". 
Gesellschaft fiir elektr. Schnell - Tiefbohrungen 

System Dr. St. v. Dunikowski, G. m. b. H. in Lemberg. 
„ Tiefbohrvorrichtung". 
KI. 24 b. Schaffer Carl, Ingenieur in Triest. 
„Einstellbarer Brenner fiir fliissige Brennstoffe". 
KI. 26 a. Knoch Max, Fabriksbesitzer in Lauban. 
„Verfahren, um Leuchtgas zur Erreichung eines 

stets gleichen Heizwertes sowohl mit Wassergas zu 
mischen als auch mit Ol, Benzol u. s. w. zu karbu- 
rieren. 

Nachstehende Anmeldungen wurden beim kónigl. 
ungar. Patentamt ausgelegt: 

Am 15. November 1911. 
Gebr. Kóring A.-G. in Linden. 
„Zerstriubdiise fiir fliissige Brennstoffe und an- 

dere Fliissigkeiten*. 
Dr. St Leszczyński, in Miedzianka. — Vertahren 

und Einrichtung zur Herstellung von Patronen durch 
Impriegnieren eines Oxigentrigers mit fliissigem Brenn- 
stoff. 

s J m— 
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WIADOMOŚCI HANDLOWE. 

„Societe Francaise des Karpathes'. Nowe 
Towarzystwo naftowe francusko-polskie zostało nieda- 
wno zawiązane we Francyi. Dnia 7. listopada w Lille 
odbyło się jego Walne Zgromadzenie. Przewodniczą- 
cy Rady nadzorczej poseł Leon hr. Mougeot, były 
minister poczt francuskich a obecnie wiceprezydent 
parlamentu francuskiego złożył sprawozdanie ze sta- 
nu interesów Towarzystwa. Najważniejszą sprawą 
było podwyższenie kapitału akcyjnego do 37/, miliony 
franków, co też jednogłośnie uchwalono. — Na 
wniosek pana Juliusza Tokarskiego, którego 
Zgromadzenie zamianowało dyrektorem technicznym 
Towarzystwa dla wszystkich przedsiębiorstw naito- 
wych galicyjskich. 

Uchwalono zakupienie objektów ks. Adama 
Sapiehy, stanowiących 507”, udziału w terenach naf- 
towych Karpackiego Towarzystwa Naftowego w Tu- 
stanowicach oraz całego szeregu udziałów „brutto". 
Zasługą główną około wprowadzenia do naszych 
interesów naftowych fancuskich kapitalistów przypi- 
sać należy obok dyrektora Tokarskiego znanemu 
w kołach naftowych naszych i francuskich przemy- 
słowcowi p. hr. Maurycemu Mougeotowi, synowi 
prezesa Rady nadzorczej. Pan Mougeot podjął się 
tej akcyi po gruntownych studyach we wszystkich 
działach przemysłu naftowego, jakie odbył w latach 
1909, 1910, 1911. Wspomagamy zaś radą i zachętą 
dyrektora Tokarskiego i adw. Dra Arnolda Segala 
zaproponował kapitałowi francuskiemu zaangażowa- 
nie się w naszym przemyśle naftowym. 

Badania geologiczne na Bukowinie. Znany 
powszechnie geolog i docent Akademii górniczej 
w Leoben Dr. Herman Vetters prowadził w czasie 
tegorocznego lata badania geologiczne w południo- 
wej cześci Bukowiny. Badania te rozciągały się na 
gminy Russ, Mołdawica, Wama, Kimpolung, Kirli- 
baba, oraz na okolicę Dorny aż po Pojana-Negri. 
Celem badań Dr. Vettersa było stwierdzenie, czy 
w tych okolicach znajdują się ilości zdolne do eksplo- 
atacyi takich minerałów jak ropa, węgiel, rudy it. p. 

Produkcya ropy w Japonii. Japońskie minis- 
teryum skarbu opublikowało ciekawe wiadomości 
dotyczące produkcyi ropy w [Japonii w r. 1907. 
Według tych udzielono zezwoleń na poszukiwania 
i eksploatacyę ropy na przestrzeni 6942,6 hektarów. 
Lecz tylko w rejonie Niigata rezultaty były pomyśl- 
nemi. W tym też rejonie jest ześrodkowana cała pro- 
dukcya ropy, która podniosła się tak ilościowo jak 
i wartościowo. Podwyżka wynosi jak następuje: 

tony franki 
1898 40.516 2.430.103 
1907 131.299 13.359.960 
Nadmienić należy, iż te oficyalne dane nie zgadzają 
się z danymi dostarczonymi przez reprezentantów 
innych państw. Importacya ropy do Japonii w l-szym 
kwartale r. 1911 w porównaniu z I-szym kwart. 1910 
wykazuje: 

1911 1910 
15.257.285 fr. 20.705.871. 

Widzimy stąd, że importacya zmniejszyła się o 2574, 
co też jest dowodem podwyżki produkcyi krajowej. 

Badania w sprawie wprowadzenia monopolu 
naitowego w Niemczech doszły do następujących 
konkluzyi: | 

HANDELSNACHRICHTEN. 

„Societe Francaise des Karpathes'. Unter 
dieser Firma wurde in Frankreich eine neue franzó- 
sisch-polnische Naphtagesellschaft gegriindet und es 
fand am 7. November in Lille eine Generalversamm- 
lung statt. [Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Abge- 
ordnete Graf Leon Mougeot, der gewesene franzósi- 
sche Post-Minister und gegenwartiger Vizeprdsident 
der franzósischen Kammer, erstattete Bericht iiber 
den Stand der Gesellschaft. 

Der wichtigste Punkt des DBerichtes war die 
Erhóhung des Aktienkapitals zu 3'/, Millionen Fr., 
was auch einstimmig beschlossen wurde. 

Auf Antrag des Herrn Julius Tokarski, welcher 
von der Versammlung zum technischen Leiter aller 
galizischen Naphtaunternehmungen der Gesellschaft 
ernannt wurde, wurde beschlossen die Objekte des 
Fiirsten Adam Sapieha, welche 50”, der Anteile in 
Naphtaterrains der Gal. Karpathen Naphta A. G. 
in Tustanowice umfassen, sowie auch eine gróssere 
Zahl Bruttoprozente zu erwerben. 

Die Einfiihrung des franzósischen Kapitals in 
unsere Naphtaindustrie verdanken wir — ausser dem 
Herrn Dir. Tokarski — meistenteils dem, in unseren 
wie auch franzósischen Naphtakreisen gut bekannten 
Industriellen Herrn Grafen Maurice Mougeot, dem 
Sohne des Prdsidenten des Aufsichtsrates. 

Graf Mougeot unternahm diese Aktion nach 
griindlichen Studien aller Zweige der Naphtaindustrie, 
denen er sich im Jahre 1909, 1910 und 1911 gewid- 
met hat. 

Mit Rat und Tat von Seiten des Herrn Dir. 
Tokarski und Advokaten Dr. Arnold Segal unterstiitzt, 
hat er die Beteiligung des franzósischen Kapitals an 
unsere Industrie zustande gebracht. 

Die geologischen Forschungen in der Buko- 
wina. Der bekannte Geologe und Dozent der Berg- 
akademie in Leoben Dr. Hermann Vetters, der in 
diesem Sommer geologische Forschungen im siidli- 
chen Teile der Bukowina vornahm, hat bereits seine 
Arbeiten in den Gemeinden Russ.-Moldawitza, Wama 
Kimpolung, Kirlibaba und der Dornauer-Gegend bis 
nach Pojana-Negri zu Ende gefiihrt. Dr. Vetters wollte 
durch seine geologischen Forschungen konstatieren, 
ob in der Bukowina Petroleum, Steinkohle, Zement- 
steine, Erze und andere Chemikalien, wie Erdwachs 
u. Ss. w. gewonnen werden kónnen. 

Uber die Rohólindustrie in Japan. Das ja- 
panische Finanzministerium veróffentlichte interessante 
Berichte iiber die Naphtaproduktion im Jahre 1907 
in Japan. 

Nach diesen Mitteilungen wurde fiir Versuchs- 
arbeiten und Exploitierung des Rohóls im ganzen eine 
Flache von 6.942'6 ha eingerdumt. 

Man erreichte jedoch nur im Niigatagebiete 
giinstige Resultate. So konzentrierte sich denn auch 
die (iesamtproduktion auf diese Terrains, die somit 
der Quantitit nach, wie auch im Werte gestiegen ist. 

Die Steigerung betragt, wie folgt: 
Tonnen Franks 

1898 40.516 2,430.103 
1907 131.299 13,359.966 
Es muss jedoch hiebei erwahnt werden, dass diese 
ofiiziellen Angaben mit denen der Vertreter fremder 
Staaten nicht iibereinstimmen. 

Der Rohólimport betrug fiir 1. Vierteljahr pro 
1911 im Vergleiche zu dem des Jahres 1910: 
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1. Motywy zaprowadzenia monopolu są: 
a) Supresya monopolu Standart'a 
b) Uratowanie detalicznego handlu 
2. Uratowanie detalicznego handlu jest możli- 

wem tylko w razie zakazu sprzedaży na beczki, w prze- 
ciwnym razie sytuacya detalicznego handlu zostanie 
w stanie obecnym. 

3. Jest rzeczą bardzo wątpliwą, czy da się 
przeprowadzić zduszenie potęgi Standarta za po- 
mocą monopolu państwowego, przy obecnym stanie 
targu międzynarodowego. 

4. Monopol państwowy może być albo mono- 
polem sprzedaży nafty, albo monopolem rafineryi 
ropy. Realizacya tak jednego jak i drugiego napotyka 
na wielkie przeszkody techniczne i finansowe. 

as AOKI | 1910 
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woraus man ersieht, dass sich die Einfuhr um 257/, 
verringert hat, gleichzeitig ist damit das Steigen der 
heimischen Produktion bewiesen. 

Die Verhandlungen in Angelegenheit des 
Rohólmonopols in Deutschland wurden durch 
nachstehende Vereinbarungen beendet. 

1. Veranlassung zur Einfiihrung dieses Mono- 
pols ist: 

a) Ausschliessung des seitens des „Standart's* 
errichteten Monopols. 

b) Rettung des Detailhandels. 
2. Die Rettung des Kleinverkaufes ist nur in 

dem Falle móglich, als ein Verbot des Verkaufes in 
Fassern bestiinde, da sonst die gegenwartigen Ver- 
hadltnisse des Detailnandels die gleichen bleiben 
wiirden. 

3. Ist es sehr zweifelhaft, ob die Verdrdngung 
des „Standart* gelingt mit Hilfe eines Reichsmono- 
pols beim gegenwartigen Stande des Weltmarktes 

. gelingt. 4. Das Reichsmonopol kann entweder ein 
Petroleumverkaufsmonopol oder ein Rohólraffinerie- 
monopol sein. Die Einfiihrung stosst sowohl in der 
einen wie auch in der anderen Weise aul grosse 
Schwierigkeiten, teils finanzieller teils technischer Art. 

ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁU ZWIĄZKU TECHNIKOW WIERTNICZYCH W BORYSŁAWIU. 
(VEREINSNACHRICHTEN). A 

Protokół posiedzenia Wydziału Związku Tech- 
ników Wiertniczych z dnia 10. listopada 1911. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie protokołu 
z poprzedniego posiedzenia. 2) Wpływy. 3) Spra- 
wozdania komisyi: a) Zmiany ustawy naftowej, b) 
Użycia płuczki na nowych terenach. 4) Sprawa ure- 
gulowania poborów kierowników. 5) Wnioski i inter- 
pelacye. Obecnych 11 kolegów. Przewodniczy kol. 
Kruszewski. Początek posiedzenia o godzinie 7T'/,. 
1) Protokół odczytano i bez zmiany przyjęto. 2) 
Wpływy odczytano i załatwiono. 3) Do komisyi 
zmiany ustawy naitowej kooptowano kol. Kruszew- 
skiego z tem, aby przy omawianiu poszczególnych 
przepisów zastanowiono się także nad usunięciem 
licznych usterek nowych przepisów policyjno-górni- 
czych. 4) Dalszą dyskusyę w sprawie uregulowania 
poborów kierowników odłożono do następnego po- 
siedzenia. 5) Do Urzędu górniczego delegowano kol. 
Kruszewskiego i L. Stockera celem omówienia sto- 
sowania nowych przepisów górniczo-policyjnych. 
Kol. Swierczewski z powodu bliskiego wyjazdu 
i nawału pracy nad atlasem zgłasza wystąpienie 
z Wydziału. Na tem posiedzenie zamknięto. 

Protokół posiedzenia Wydziału Związku Tech- 
ników Wiertniczych z dnia 24. listopada 1911. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie protokołu 
z poprzedniego posiedzenia. 2) Wpływy. 3) Spra- 
wozdanie Komisyi ewidencyi kierowników. 4) Wnio- 
ski i interpelacye. Obecnych 10 kolegów. Przewo- 
dniczy kol. Kruszewski. Początek posiedzenia o godz. 
T+/,. 1) Protokół odczytano i przyjęto do wiadomości. 
2). Przyjęto do. wiadomości rezygnacyę kol. B. Bitt- 
mara oraz kol. Hendricha. Kol. Ludwik Stocker 
zwraca uwagę, iż skutkiem rezygnacyi i wyjazdów 

na nowe posady członków Wydziału, stracił Wydział 
cały szereg sił, zaś znaczna większość członków mu- 
siała być kooptowaną. Cierpią na tem bardzo zapo- 
czątkowane prace Wydziału i dlatego wnosi, aby 
w najkrótszym czasie zwołać nowe Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Związku celem wyboru nowe- 
go Wydziału. Wniosek ten uchwalono i ustalono 
następujący porządek Zgromadzenia: 1) Zagajenie. 
2) Odczytanie protokołu z poprzedniego nadzwy- 
czajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sprawozdanie 
ustępującego Wydziału. 4) Wybór nowego Wydziału. 
5) Wnioski i interpelacye. Początek dnia 6. grudnia 
o godz. 5. wieczorem w lokalu Związku. W razie 
braku kompletu następne Walne Zgromadzenie z tym 
samym porządkiem dziennym odbędzie się tego sa- 
mego dnia o godz. 6. wieczorem. Po załatwieniu 
kilku spraw drobniejszej wagi, posiedzenie zamknięto. 

Protokół posiedzenia Wydziału Związku Tech- 
ników Wiertniczych z dnia 50. listopada 1911. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie protokołu 
z poprzedniego posiedzenia. 2) Wpływy. 3) Sprawy 
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Wnioski 
i interpelacye. Początek o godz. f'/.. Przewodniczy 
kol. Brugger. Obecnych 11 kol. 1) Protokół z po- 
przedniego posiedzenia odczytano 1 bez zmian przy- 
jęto do wiadomości. 2) Na list Izby Pracodawców 
w Sprawie powitania nowo mianowanego ministra 
Długosza uchwalono odpowiedzieć przychylnie i do 
wysłać się mającej deputacyi delegować jednego 
z członków Wydziału. 4) Jako lokal nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia obrano salę Rady gminnej 
w Borysławiu. 5) Przy wnioskach zastanawiano się 
nad listą przedstawić się mających członków Wy- 
działu i na tem posiedzenie zamknięto. . 
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OD KOMISYI REDAKCYJNEJ. 

Za błędy i opóźnienie numeru niniejszego pro- 
simy naszych P. T. czytelników o przebaczenie, 
wskutek jednak rezygnacyi dotychczasowego Wy- 
działu naszego Związku i wyboru nowego oraz po- 
ważnych zmian w redakcyi nastąpiły takie wewnę- 
trzne manipulacyjne przemiany, które odbić się mu- 
siały na wydawnictwie naszego organu. 

Na razie zawiadamiamy naszych P. T. Czytel- 
ników, że w dniu 6. bm. odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Związku Techników Wiertni- 
czych, które przyjęło rezygnacyę dotychczasowego 
Wydziału i wybrało nowy Wydział. 

Wydział obecny stanowi; 
Kol. Hendrich Floryan, jako przewodniczący. 

Kol. Inż. Dunka de Sajo Władysław, Il. zastępca 
przewodniczącgeo. 

Kol. Inż. Styber Zygmunt, Il. zastępca przewod. 
Kol. Dr. Szujski Władysław, sekretarz. 
Kol. Ramoszyński Stanisław, skarbnik. 

Wydziałowi; Kol. Glazor Bolesław, Kol. 
Inż. Klaften Aleksander, |Kol. Inż. Kowalski Adam, 
Kol. Słotwiński Leopold, Kol. Stocker Ludwik. 

Sprawozdanie wyczerpujące z Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 6. bm. i z posiedze- 
nia Wydziału z dnia 7. bm. podamy w najbliższym 
numerze. 

Do dzisiejszego Numeru dołączamy tablice 
Nr. 8. i9., „Wiertnictwą kanadyjsko-polskiego'. 

TREŚC. 

J. E. Minister dla Galicyi Władysław Długosz. — Prze- 
mysł naftowy w Majkopie. — Protokół posiedzenia komitetu wo- 
dnego odbytego dnia 30. listopada 1911. — Wykaz ekspedycyi 
ropy opałowej ze stacyi Borysław we wrześniu 1911. — Wykaz 
ekspedycyi ropy opałowej ze stacyi Borysław w październiku 
1911. — Wykaz ekspedycyi ropy do rafineryi ze stacyi Borysław 
za miesiąc wrzesień 1911. — Wykaz ekspedycyi ropy do rafi- 
neryi ze stacyi Borysław za miesiąc październik 1911. — Ogło- 
szenie i zawiadomienie Władz górniczych. — Sprawozdanie pa- 
tentowe zestawione przez inż. Stanisława Dzbańskiego. — Wia- 
domości handlowe. — Zawiadomienia Związku. — Od komisyi 
redakcyjnej. 

MITTEILUNG DES REDAKTIONSKOMITEES. 

Fiir die Mdngel und Verspdtung im Erscheinen 
unserer heutigen Nummer, bitten wir unsere P. T. 
Leser um Nachsicht, es entstanden aber infolge der 
Mandatsniederlegung des bisherigen Ausschusses und 
den darauffolgenden Wahlen des neuen notgedriin- 
genen Verzógerungen, welchen leider nicht gesteuert 
werden konnte. 

Unser Organ wird ab Heute als Verantwortli- 
cher Redakteur Kol. Ing. Dunka de Sajo zeichnen 
und das Redaktionskomitee besteht heuer aus Aus- 
schussmitgliedern : 
Kol. Ing. Dunka de Sajo I. Vorsitzender-Stellvertreter. 

Kol. Hendrich Floryan, Vorsitzende. 
Kol. Ramoszyński Stanisław, Schatzmeister. 
Kol. Dr. Szujski Władysław, Schriftfiihrer. 
Einen ausfiilichen Bericht iiber die ausseror- 

dentliche Generalversammlung des Verbandes v. 6. d. 
und der konstituierenden Versammlung des neuen 
Ausschusses v. 7. d. bringen wir in die nachste 
Nummer. 

Zur heutigen Nummer legen wir die Taieln 
Nr. 8. und 9., des „Kanadisch-polnischen Bohr- 
systems'* bei. 

INHALT. 
S. E. Władysław von Długosz, Minister fiir Galizien. — 

Die Maikoper Naphtaindustrie. — Protokoll des Wasserkomitees 
vom 30. November 1911. — Bahnexpeditionsausweis der Station 
Borysław an Heizól pro September 1911. — Bahnexpeditions- 
ausweis der Station Borysław an Heizól pro Oktober 1911. — 
Bahnexpeditionsausweis der Station Borysław, an die Raffinerien pro 
September 1911. — Bahnexpeditionsausweis der Station Borysław, 
an die Raffinerien pro Oktober 1911. — Patentbericht mitgeteilt von 
Patentanwaltsbureau Ing. Stanislaus Ritter von Dzbański. — 
Handelsnachrichten. — Vereinsnachrichten. — Mitteilung des 
Redaktion:komitees. 
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Maszyny wiertnicze 

wyrobu 

L. Zieleniewskiego w Krakowie 
stale utrzymuje na składzie 

Pideł Miqczyński, 
4+elet;205. BORYSŁAW. EOIBR> 200. 

SB. 

ją L. LIEBERMANN sopystaw. | 
==" TELEFON 21.== 

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

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

a) Rzemienie z balata, z gumy, ze skóry wyprawionej i surowej, ze 
szczeci wielbłądziej etc. Węże lniane i parciane, pojedyncze i podwóine. 

KLINGRYT 
Płyty na pakunki, pierścienie, ramy, na najwyższe ciśnienie pary na- 

syconej 1 przegrzanej, wytrzymujące suche gorąco, kwasy etc. 

__- POMPY I INJEKTORY: Rury gazowe i do pomp. — Liny druciane i manilowe. — Materyały 
instalacyjne dla oświetlenia elektrycznęgo, żarówki węglowe i osramowe. 
Akumulatory firmy Laysten 8 Comp. — Armatury mosiężne i do ko- 

tłów parowych, jakoteż łączniki z kutego żelaza. 
NARZĘDZIA WIERTNICZE I ŻERDZIE 

Smary maszynowe i cylindrowe; smar Tovotte'a. 

EM" 



jkład maszyn i artykułów, dla 
wszystkich gałęzi przemysłu 
Oell 4 Erdheim, Drohobycz 

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

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

dynama, motory, lampy różnego gatunku, żarówki, woltmetry, 
ampermetry, druty elektryczne miniowane i zwykłe, ©taz 

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

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

DP” Bracie Spitzmnn | przedtem MAREK SEEMANN 

DROROBYCZ. 

Filie: w Borysławiu i Tustanowicach. 
Polecają 

| swe składy bogato zaopatrzone w artykuły techniczne, 

JI SZ] 

elektrotechniczne dla wszelkich gałęzi przemysłu, tudzież 
| przybory dla przemysłu naftowego i głębokich wierceń. ll 

I JAKO SPECYALNOŚĆ POLECAJĄ : I 
| 1. żelazo na żerdzi wiertnicze Austryackiecgo Alpińskiego l 
LL Tow. górniczego, LL 

2. kompletne urządzenia rafineryi i kotły lokomobilowe, ff] 
tudzież innych systemów z fabryk tow. akc. hut żelaza 
Zóptau i Stefanau, l 

3. maszyny do głębokich wierceń i wyciągowe firmy ff] 
Emil Twerdy, 

4. dynamomaszyny i przybory cłektryczne Austr. Zakładów [l 
Siemens i Schuckert, q 

. Narzędzia wiertnicze,” żórawie i części składowe ma- 
szyn Galicyjskiego Karpackiego naftowego Towarzystwa [l 
akcyjnego, przedtem Berghcim $ Mac Garvcy. | 

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

f. motory ropne, gazowc i benzynowe najnowszych sy- 
stemów, 

8. kompletne urządzenia warsztatów mechanicznych, jakoto : 
młoty parowe, tokarnie i t. d., firmy E. Dania i Ska 

9. we Wiedniu, 
Bolinders Tow arzystwo budowy maszyn, Wiedeń. 

EZ EZŻEUPEZEENJEE EL 
JĘKI (|| 

Roman Gierszyński i Ska 
Fabryka narzedzi i instrumentów wiertniczych w TUSTANOWICACH | 

fach poczt. Nr. 109. Borysław. Telefon 159. | 
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Wykonuje wszelkie roboty kopalniane jako to: 
kompletne żurawie wiertnicze najnowszego syste- 

i mu, kompletne urządzenia wyciągowe (hasple) 
Wypożyczalnia Instrumentów wiertniczych oraz żerdzi ratunkowych. 

Roboty wykonuje w najkrótszym terminie 
i po cenach bardzo przystępnych. 

Dostawę uskutecznia się własnymi końmi. || 
== == | I | a => 
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Alfons Gostkowski | 
LWÓW, Pasaż Hausmana Nr. 1. 

Telefon Nr. 1059 

przez wysokie c. k. Namiestn. mianowany i zaprzysiężony 

SENZAL dla kupna i sprzedaży ropy, wosku 
ziemnego i produktów tych minerałów, 

również finansowanie terenów naftowych, kopalń, 
procentów brutto i udziałów. 

Wszelkich iniormacyi w sprawie lokacyi kanitału w inte- 
resach naftowych udziela bezinteresownie. 

I=ZZI=Z= =IFT] 

| EDMUND POSTĘPSKI 
INŻYNIER ELEKTROTECHNIK, 

przez c. k. urzędy górnicze 
w Drohobyczu, Jaśle i Stanisławowie 

uznany rzeczoznawca dla spraw elektrycznych 
— w kopalniach naiftowych i woskowych. — 

Konsulent i sądownie zaprzysiężony 
rzeczoznawca w dziale elektryczności. 

LWÓW BORYSŁAW 
Chrzanowskiej 11. a. Hotel Centralny. 

EE =LL HI=Z= A 

$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. | 
| $ Skład wszelkich artykułów technicznych 
| i elektrotechnicznych. 

ALIRI w BUKYLŁEKU ul. WOLEMIEGKA -— —— Telefon Mr. 151 a 

Ś Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ 
© i Ska we Wiedniu dla Galicyi i Bukowiny. Utrzymuje 
w w bogatym zapasie: Oliwy maszynoweicylindrowe, tłuszcz 
8 towott pasy z włosia wielbłądziego. Pakunki Wiktoria 

: 2 

Gralitowe i Asbestowe. Pompy, narzędzia, armatury, puszki 
smarowe. Metal na panewki, blachy miedziane. 

Specyalność pierścienie gumowe do tłokowania we 
wszystkich dymenzyach w największym wyborze, wszelkie 
inne artykuły techniczne dla wszystkich gałęzi przemysłu 
zawsze na składzie. 
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DWUTYGODNIK DOSTAW 
Adres Redakcyi i Administracyi: Lwów, ul. Kopernika 

1. 21 — Kraków, ul. Jagiellońska 1. 11. 
Konto poczt. Kasy oszcz. |. 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. tt „ORGANIZACYA* 

1. i 15. każdego miesiąca. 

«mn cih GR SA GR GR GR. LR. GR GR GR OB. GRUB. 

| Inseraty oblicza się bardzo umiarkowanie. 

p 
) Prenumerata wynosi: półrocznie 4 K rocznie 8 K. p 

uóhnónówówó AAAA AAAA AA AAA AA kd A d_Ą_A_A_A_. 

|r 



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 
wiertniczych ewentualnie z osobistym udziałem. 

| 
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| Julian Krynicki | 
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DOM NAFTOWY 
Oskar Loewenherz i Ska. 

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

MEWY 

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- 
neralna reprezentacya fabryki Armatur i Maszyn Tow. 
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. 
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% WIT GUGINIRSRI AA CZĘ RZ SZLA 

ua _ PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE — źg Ź s<z> Z, UAE 
EŃ W BORYSŁAWIU. A ns USŻ RZE IZA 
GA a: CS WY ZA) . . [4 © . * e WAD) 

mz Kilkunastoletnie doświadczenia na terenach Galicy, 4 
. .. 4, 

GA Kaukazu i Rumunii. CR 
SZA SZIN 
Qa Wykonuje wiercenia akordowe z pełną gwarancyą GA 
CZ głębokości i dymensyi z udziałami i bez udziałów ŚR 
I 2 YZAJ 

BZ w produkcyi. RZA 
GY RA CZA Udziela wskazówek w ocenianiu terenów SU 
GD w Galicyi i na Kaukazie. VA KĘ ZEZĘĘE DY 44M [) LŁAZN 

ZĄ Sprzedaż i kupno terenów naftowych. ÓŚ 
ZIN ZANE 

GLUGŁW DYW GZM AGĄZWA ZNA ZYGA | GLGCUNTZEN| GCUWZECZWZĄZWĄ (ZW NTZŁNNTZENNTZEJ NIDY UN Dy: GAZ SA AZ ŚAZZAZZJ NUN MSZA NN MOZA ZA ŻZMŻZ OUZYSZYSZA 

PAESŚNŃKLASNZZNCDZYJASDK OJ AREA) PKEMZ DZ ODZNAKA 

g u 

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

rzecznik państwowy. 

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

wyjednywa we wszystkich państwach 

Naphtahaus 

BORYSLAW. 
Telegr.-Adr.: Loewenherz, Borysław. Telephon Nr. 8 

| (ŚKAR LOEWENKERZ 4 GD 
Verkauf von: Gruben, Terrains, Brutto- 
und Netto-Anteilen. — Konsultationen, Scha- 

| Geschaitskreis: Vermittung bei An- und 

tzuńgen, Experisen, Rentabilititsberechnun- 
[B]| Sen von Gruben, Terrains etc. — Gruben- 
[i] Anmeldungen. — Vertretung vnr k. k. Be- 

hórden. — Ausfiihrung von Pldnen, Pro- 

nahme von Bohrakkorden, Erd- und Bau- 
arbeiten. 

J jektierungen, Kostenvoranschligen.— Uber- 

dnica* A.-G.fiir Petroleum-Indust. Dziedzic. 
General-Reprezentanz der Metallgross- 

| Vertretung Mineralól Raffinerie der „Scho- 

Galizien und Bukowina. 
Gereral-Reprisentanz der Armaturen- und Ma- 
schinen-Fabrik A. G. vormals I. A. Hilpert, Wien. 

ertretung fir Bohrriemen, Gummiringe, Schacht- 
anziige etc. — Vertretung der Fabrik fiir chemi- 
sche Produkte u. Farben Gebriider Kapelusz, Bródy. 

> OR 

handlung Michael Neurath, Wien, fiir 

PATENTE 
in allen Staaten besorgt 

'8t Ritter v. Dzbański 
Ingenieur u. beeid. Patentanwalt. 

Wien VII., Lindengasse 2. Tel. 5662. 



Nr. Telefonu 49. 

Jilbecnera Pidtter, Borysław. 
Firmu utrzymuje w hogutom zapusie: Wszelkie 

urtykuły techniczne i elektrotechniczne. 
SPECY ALNOŚCI: TŁOCZNIE PAROWE, MASZYNY PAROWE. — DYNAMOMASZYNY 

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

DOWEGO SPECYALNIE DO TŁOKOWANIA TKANE. 

m] Ceny tanie, obsługa szybka. HB 

Nr. Telefonu 49. 

Na SZ 2RA 
THE PETROLEUM WORLD 

MR Z) CZASOPISMO ILLUSTROWANE 
POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMY- * (U | 
SŁU NAFTOWEGO I ŚWIATOWEJ 
POLITYCE NAFTOWEJ. WYCHODZI 

tą SARE 

DYNIE. ÓSMY ROK WYDAWNICTWA. 
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