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O CHEMICZNYCH SPOSOBACH BADANIA 
WODY W KOPALNIACH NAFTY NAPISAŁ 

- PROFESOR ROMAN ZAŁOZIECKI. 
prawa pojawienia się wody w kopalniach nafty 
w Tustanowicach jest zbyt ważną, ażeby nie 
zastanowić się nad wszystkimi możliwymi spo- 

sobami jej wyświetlenia. Z tych powodów uważam 
za wskazane wspomnieć o sposobie chemicznym ba- 
dania tej kwestyi, tem więcej, że w innych przypad- 
kach sposób taki znalazł zastosowanie i czasami 
z pomyślnym skutkiem się praktykuje. Chemiczny ten 
sposób przy pomocy którego można podziemne prą- 
dy wody, ich kierunki a nawet chyżości oznaczać 
polega na tem, że wodę barwi się intenzywnie w ja- 
kimś widocznem miejscu i następnie Śledzi się za 
postępem zabarwienia w przypuszczalnych kierun- 
kach podziemnego ruchu wody. Do tego celu używa 
się bardzo wydatnie barwiących, w ziemi nie zmie- 
niających się barwników i w takiej ilości, ażeby na- 
wet po obiitem rozcieńczeniu wodą obecność ich 
przez zabarwienie można jeszcze wyraźnie dostrzedz. 
Najczęściej używa się fluoresceiny, znanego barwni- 
ka anilinowego posiadającego silne mienienie się 
barwy, czyli fluorescencyę, skąd też nazwa tego bar- 
wnika. Można używać także innych intenzywnych 
barwników anilinowych albo też tak zwanych indy- 
katorów, to znaczy rozpuszczalnych substancyj, któ- 
rych obecność nawet w najmniejszych ilościach 
można następnie w dowolnem miejscu przez doda- 
tek jakiegoś innego ciała wykazać. Bardzo znanym 

UBER CHEMISCHE UNTERSUCHUNGS- 
METODEN DES WASSERS IN DEN NAFTA- 
GRUBEN VON PROF. ROMAN ZAŁOZIECKI. 

Br Verwdsserung der Naftagruben von Tusta- 
nowice ist eine viel zu ernste Erscheinung, als 
dass von einer Erwdgung aller móglichen Arten 

einer Authellung derselben abgesehen werden kónnte. 
Aus diesem Grunde erachte ich es fiir angebracht 
einer chemischen Priifungsart dieser Frage Erwih- 
nung zu tun, umsomehr, als solche auch in anderen 
Fallen Anwendung fand, bisweilen auch erfolgreich 
ausgeiibt wird. Dieses chemische Verfahren, welches 
unterirdische Wasserstrómungen, ihre Richtungen 
und Geschwindigkeiten zu bestimmen ermóglicht, 
beruht darauf, dass das Wasser an einer sichtbaren 
Stelle intensiv gefdrbt, hernach der Fortschritt der 
Farbung in den mutmasslichen Richtungen des unter- 
irdischen Wasserlaufes verfolgt wird. Żu diesem Be- 
hute werden sehr ausgiebig firbende, im Boden sich 
nicht verdndernde Farbstołfe in solcher Menge ver- 
wendet, dass selbst nach reichlicher Verdiinnung des 
Wassers ihr Vorhandensein durch Farbung sich noch 
deutlich wahrnehmen liesse. Am haufigsten wird 
Fluorescein gebraucht, ein bekannter Anilinfarbstoff 
von starker schillernder Farbe oder Fluoreszenz, wo- 
von denn auch seine Benennung herriihrt. Auch noch 
andere intensive Anilinfarbstofte oder so genannte 
Indikatoren d. h. auflósbare Substanzen, deren Vor- 
handensein selbst in geringsten Quantititen, im belie- 
bigen Orte durch nachtrdgliche Zumengung irgend- 
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takim indykatorem jest fenolftaleina, która w obecności 
śladów ciał alkalicznych n. p. ługu sodowego barwi 
się intenzywnie karmazynowo. Można także, ażeby ja- 
kieś tańsze środki wymienić, skorzystać z reakcyi che- 
micznej między solami żelazawemi i kwasami garbni- 
kowymi i przykładowo wlać do wody, której pod- 
ziemny bieg chce się oznaczyć większą ilość rozczynu 
soli żelazawej n. p. siarkanu żelazawego i następnie 
próbować w oznaczonych miejscach rozczynami kwa-. 
su garbnikowego (taniny) na charakterystyczne ciem- 
nienie. Próba taka może być wykonaną, jeżeli wody 
badane nie zawierają same w sobie większych ilości 
żelaza. 

Podobne może być zastosowanie tych środków 
do badania wody w kopalniach naftowych, wzglę- 
dnie do rozstrzygania, czy pojawiające się wody 
w pojedynczych szybach w Tustanowicach pochodzą 
od zawodnienia, to jest wtargnięcia wody wierzchniej, 
zaskórnej, lub z wierzchnich warstw pochodzącej, 
czy też ma się do czynienia z wodą wgłębną, słoną, 
stagnującą w głębokich pokładach, wypieraną po- 
przednio ciśnieniem gazów naftowych a następnie 
po ich wyczerpaniu i zwolnieniu ciśnienia napływa- 
jąacą do miejsc dawniej ropą zajętych. Do pewnego 
stopnia mogłaby o tem rozstrzygnąć systematycznie 
prowadzona analiza chemiczna tych wód, bo skład 
takiej wody ropnej winien być odmienny od wód 
wierzchnych, choćby nawet przypuścić, że wody te 
przechodzące przez iły solne solą się nasyciły. Róż- 
nica, mojem zdaniem, będzie na tem polegać, że w praw- 
dziwych wodach ropnych, (to są te wody wgłębne, 
które w pokładach naftowych obok ropy się prze- 
chowały), odnaleść się powinny wszystkie charakte- 
rystyczne składniki ługów posolnych, względnie wody 
morskiej w skoncentrowanym stanie, bo genetycznie 
stoją one w związku ze sobą, zatem winno się zna- 
leść w nich sole potasowe i magnowe, dalej brom 
jod, bor, litetc., których obecność w wodach drugiej 
kategoryi trudniej przypuszczać. Badania jednak takie 
są mozolne, kosztowne i wymagają wiele czasu, 
podczas gdy poruszony tutaj sposób badania fluk- 
tuacyi wód może być łatwiej i prędzej przeprowa- 
dzony. Postępowanie jednak wymaga ułożenia celo- 
wego do warunków lokalnych ściśle przystosowa- 
nego planu i systematycznego przeprowadzenia tegoż; 
powinien jednak przy uwzględnieniu innych warun- 
ków doprowadzić do celu, to znaczy do wyjaśnienia 
Sprawy wody w kopalniach tustanowickich. Z tych 
też powodów pozwoliłem sobie podać ten sposób 
chemiczny do wiadomości osób interesowanych 
i zwrócić uwagę także władz górniczych na możli- 
wość badania tej dla nas ważnej kwestyi z tego 
właśnie punktu widzenia. Wykonanie prób nie po- 
ciąga znów zbyt wielu kosztów i zachodów oprócz 
umiejętnego postawienia programu, ażeby nie należa- 
ło się pokusić o ich wykonanie. 

WYSTAWA. 
W czerwcu b. r. podczas Walnego Zgromadzenia Związku 

niemieckich inżynierów, urządzona będzie we Wrocławiu wysta- 
wa płynów stosowanych przy motorach dla celów napędnych. 
Wybitni fachowcy przyrzekli współudział. Bliższych informacyi 
udziela Dr. P. Schwarz, Berlin W. Nollendorfplatz 6. le:S. 

AUSSTELLUNG. 
Im Juni l. J. wird waihrend des Generalkongresses des 

Verbandes deutscher Ingenieure in Breslau eine Ausstellung 
simtlicher bei Motoren zu Betriebszwecken verwendeter Fliis- 
sigkeiten veranstaltet werden. Hervorragende Fachleute haben 
ihre Teilnahme zugesagt. Nihere Informationen kónnen bei Dr. 
P. Schwarz — Berlin W. Nollendorfplatz 6 eingeholt werden. Z. S. 

eines anderen Stoffes sich nachweisen ldsst, kimen 
hier in Betracht. Ein solcher allgemein bekannter 
Indikator ist Fenolflalein, das bei Spuren von alka- 
lischen Stoffen z. B. der Sodalauge sich intensiv 
scharlachroth fdrbt. Man kann auch — um billigere 
Mittel namhaft zu machen — chemische Reaktion 
zwischen Eisensalzen und Gerbsduren zu diesem 
Zwecke beniitzen, und beispielsweise in das Wasser 
dessen unterirdischer Lauf zu bestimmen ist, eine 
gróssere Qualitit aufgelósten Eisensalzes z. B. Eisen- 
vitriol einschiitten, und dann in den bezeichneten 
Stellen mit aufgelóster Gerbsdure auf die charakteri- 
sche Verdunklung probieren. Ein solcher Versuch 

kann ausgefiihrt werden, wenn die untersuchten 
Wasser keine grósseren Eisenquantitdten sich ent- 
halten. 

Ahnlich kónnen vorstehende Mittel zur Unter- 
suchung von Wasser in den Naftagruben in Anwen- 
dung gebracht werden, respective zur Entscheidung 
der Frage, ob die in einzelnen Tustanowice'er Schdch- 
ten zum Vorschein kommenden Wasser von Einwds- 
serung herriihren, d. h. vom Eindringen des Ober- 
oder von den oberen Schichten herkommenden 
Wassers, — oder ob wir es da mit einem unteren, 
salzigen, in tiefen Schichten stagnierenden, vorher 
durch Druck der Naftagase herausgedrangten, nach 
deren Erschópfung und Nachlassen des Druckes in 
ehedem von Rohól eingenommene Radume einstró- 

menden Tiefwasser zu tun haben. 
Einigermassen diirfte fiir die Lósung dieser 

Frage eine systematisch gefiihrte chemische Ana- 
lyse dieser Wdsser ausschlaggebend sein, weil die 
Zusammensetzung eines derartigen Rohólwassers 
notwendigerweise von der der Oberwaisser abwei- 
chend sein diirfte, selbst angenommen, dass selbe 
Salzletten durchflutend mit Salz gesattigt wor- 
den sind. Der Unterschied diirfte meines Erachtens 
darin bestehen, dass in wahren Rohólwadssern d. i. 
in den unteren Wissern, die in den Naftaschichten 
sich neben Rohól aufbewahrt haben, simmtliche cha- 
rakteristische Bestandteile der Salzlaugen bezie- 
hungsweise des Meerwassers im konzentrierten Zu- 
stande wiederzufinden sein diirften, weil sie folglich ge- 
netisch miteinander im Zusammanhange stehen sollten 
daselbst also Kalium- und Magnesiumsalze, Brom, -Jod, 
Bor, Litium etc. zu finden sein, deren Vorhandensein in 
Wisser zweiter Kategorie schwerlich anzunehmen 
ist. Jedoch sind derartige Untersuchungen miihselig, 
kostspielig und nehmen viel Zeit in Anspruch, wdh- 
rend die hier angeregte Untersuchungsmethode der 
Wasserfluktuation leichter in Gang gebracht werden 
kann. 

Das Verfahren erheischt jedoch die Zusammen- 
stellung eines zweckmassigen, den Lokalverhdltnissen 
oenau angepassten Planes, und systematische Durch- 
fiihrung desselben, diirite jedoch bei Beriicksichtigung 
anderweitiger Bedingungen den angestrebte Ziel d. h. 
die Klarstellung der Wasserfrage in den Tustanowi- 
ceer Gruben erreichen. Aus diesem Grunde habe 
ich mir auch erlaubt diese chemische Methode inte- 
ressierten Personen zur Kenntniss gelangen und 
auch die Autfmerksamkeit der Bergbehórde auf die 
Móglichkeit einer Priifung dieser fiir uns hochwichtigen 
Frage unter diesem Gesichtspunkte, zu lenken. Pro- 
benausfiihrungen nehmen ja keine grosse Kosten und 
Veranstaltungen in Anspruch — ausser einer sinn- 
oemassen Programmaufstellung, als dass man unter- 
lassen sollte einen Versuch anzustellen. | 
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REZERWY BORYSŁAWSKIEGO ZŁOŻA 
ROPNEGO NAPISAŁ PROF. DR. JÓZEF 

GRZYBOWSKI. 

żny łańcuch karpacki jest w okolicy tej nasu- 
nięty na roponośne warstwy dobrotowskie i przy- 

krywający je miocen, doszedłem między innemi do 
wniosku, że: "a 

„z wierceniami można bez obawy posunąć się 
ku południowi w obrębie menilitów a częściowo 
i eocenu z wszelkimi szansami napotkanie pod 
nimi, może w niewiele znaczniejszej głębokości 
borysławskich warstw roponośnych*.*) | 

Od najbardziej na południe wysuniętego wów- 
czas szybu firmy Segal i Zeiler oczekiwałem potwier- 
dzenia tego wniosku. 

Od czasu odnośnej publikacyi minęło lat pięć. 
Wprawdzie główny ruch wiertniczy skierował się od 
tego czasu ku wschodowi, na obszar Tustanowic, 
a posuwanie się z wierceniami ku południowi było 
słusznie zresztą wolne i ostrożne, wszelakoż kilka 
z nich wysunęło się przecież daleko stosunkowo ku 
południowi — poza menilitowy brzeg karpacki. 
O tych to szybach, o ile dostępnymi były mi z nich 
daty, pragnę pomówić na tem miejscu i podnieść 
ich znaczenie dla dalszego rozwoju, tak pojęć o bu- 
dowie ogólnej borysławskiego pasu ropnego, jak i dla 
samejże eksploatacyi tego złoża. 

Firma „Segal GS Zeiler* posiada. w tej okolicy 
dwa otwory wiertnicze: dawniejszy „Alexander* 
i nowszy „Ural*. , 

Szyb „Alexander* położony jest w obrębie 
eocenu. Do głębokości 240 m. notowane też są w me- 
tryce szybowej zielone łupki i piaskowce, należące 
do eocenu. Kompleksu grubego łupków menilitowych 
brzeżnych, widocznych na powierzchni pod cerkwią 
metryka szybowa nie zaznacza, — kilkumetrowej zaś 
zaledwie grubości łupki czarne notowane w głębo- 
kości 325 m. nie mogą żadną miarą odpowiadać 
całej miąższości tego horyzontu. Mogą to być albo 
bitumicze wkładki łupkowe, wtrącone między wyż- 
sze poziomy dobrotowskie — rzecz powszechna w licz- 
nych otworach Borysławia, lub co jest może praw- 
dopodobniejszem, jestto ślad wygniecionych i wleczo- 
nych przy nasunięciu brzeżnych łupków menilitowych. 
Dalej- przebijane pokłady, aż do głębokości mniej 
więcej 900 m. są to typowe szare łupki i piaskowce 
dobrotowskie (w 587 m. notowano sól). Metryki z niż- 
szych horyzontów nie mogłem otrzymać, wszelakoż 
próbka skały, pochodząca z wybuchów ropnych 
w głębokości 1183 m., wskazuje, że w tej głębokości 
występują tu już spągowe części rogowcowe łupków 
menilitowych wgłębnych. . Szyb ten, mający obecnie 
głębokość 1260 m., wydał z kilku roponośnych ho- 
tyzontów dotychczas 4600 wagonów wybuchowej ropy. 

Drugi szyb tejże firmy „Ural*, leży cokolwiek 
bardziej ku południowi aniżeli „Alexander*. Zwiercano 
tu w górze łupki szare, zielone i piaskowce, notując 
między 241 a 261 m. nawet czerwone łupki, zatem 
typowe eoceńskie pokłady; w głębokości 331 m. 
notowany jest „ił czarny* — może ślad wleczonych 
menilitów brzeżnych. Odtąd mamy seryę typowych 
borysławskich łupków szarych i piaskowców z ma- 

32 bi w pracy mej o Borysławiu, że brze- 

*) Borysław. Atlas geologiczny Galicyi Zeszyt XX. str. 76. 

DIE RESERVEN DES BORYSLAWER OEL- 
FELDES VON PROFESSOR DR. JOSEF 

GRZYBOWSKI. 
ndem ich in meinem Studium iiber Borysław fest- 
„gestellt habe, dass der randliche Gebirgszug der 
Karpathen iiber die Ólfiihrenden Dobrotower Schich- 

ten und ihre miocine Decke iiberschoben ist, habe ich 
unter anderen auch diesen Schluss ausgesprochen, dass: 

„auch bei weiter siidlich, wenigstens im Bereiche 
der Hieroglyphenschichten angelegten Bohrungen 
kann man mit Zuversicht erwarten, vielleicht in 
etwas grósserer Tiefe die Boryslawer Oel-Hori- 
zonte zu treffen*1)' 

Von dem damals in Bohrung begriffenen Bohr- 
loche „Alexander* der Firma Segal u. Zeiler-habe ich 
die Bestatigung dieses Schlusses erwartet. 

Seit dieser Zeit sind fiinf Jahre verflossen. Die 
grosse Bohrbewegung hat sich zwar wadhrend dieser 
Zeit nach Osten auf Tustanowice gerichtet, und ge- 
gen Siiden hat man nur langsam und vorsichtig vor- 
angeschritten, was auch richtig ist, es wurden den- 
noch auch in dieser Richtung einige Bohrlócher ab- 
getdułt, die weit hinter dem randlichen Menilitschie- 
ferzuge placiert wurden. 

Den Resultaten dieser Bohrlócher sowie ihrer 
Bedeutung, sowohl fiir die Erkenntnis der geologi- 
schen Verhadltnisse der Boryslawer Oelzone, wie auch 
fiir die Exploitation selbst, will ich an dieser Stelle 
einige Zeilen widmen. 

Die Firma Segal und Zeiler hat in dieser Ge- 
gend zwei Bohrlócher abgeteuft den schon genannten 
„Alexander*, wie auch ein anderes „Ural*. 

Das Bohrloch „Alexander* liegt im Bereiche der 
eocanen Hieroglyphen-Schichten. Bis zur Tiefe von 
240 m. sind im Bohrjournale griinliche Schiefer und 
Sandsteine notiert, die sicher dem Eocin gehóren. 
Das mdchtige Complex der randlichen Menilitschiefer 
die auf der Oberfliche eine breite Zone (bei der ruthe- 
nischen Kirche) einnehmen, wurde in der Tiefe nicht 
beobachtet. Keinesfalls kónnen die in 325 m. Tiefe 
notierten, kaum einige Meter machtigen, schwarzen 
Schiefer als den oberfliichlichen Menilitschiefern 
gleichwertig betrachtet werden. Sind es nicht die, 
auch in anderen Bohrlóchern Borysławs bekannten 
bituminósen Einschaltungen in oberer Partie der 
Dobrotower Schichten, so kónnen Sie hóchstens nur 
als eine ausgewadlzte und geschleppte Partie der rand- 
lichen Menilitschiefer betrachtet werden. 

Von dieser Tiefe ab wurden bis 900 m. typi- 
sche fiir Borysław, graue Schiefertone und Sandstei- 
ne durchgebohrt, in denen bei 587 m. auch Salzvor- 
komnisse beobachtet wurden. 

Das weitere Bohrjournal war mir unzuganglich, 
aber ein mit dem Oelausbruche aus 1183 m. Tiefe 
heraufbefórdertes Handstiick bewies, dass in dieser 
Tiefe bereits die liegende, Hornstein fiihrende Partie 
der autochtonen Menilitschiefer erreicht wurde. Die- 
ses Bohrloch hat gegenwartig die Tiete von 1260 m. 
und lieferte aus mehreren Oelhorizonten bisher 4600 
Waggons Oel, allein durch Ausbriiche. 

Das andere Bohrloch dieser Firma „Ural* liegt 
siidlicher als „Alexander*. Von der Oberfliche ab 
hat man in griinlichen und grauen Thonen auch in 

1) „Borysław *, Bulletin de I Acad. des Sciences de Cracovie. 
Fevrier 1907. S. 1138. 
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nifestacyami ropnymi w różnych horyzontach (w 542 
m. gazy, 828 m. wybuchy błota, 831 m. wybuch ropy, 
871 m. wybuch ropy —0'5 cysterny). 

W głębokości 986 m. eksploatowano przez czas 
dłuższy horyzont ropny, dający około 2 wagonów 
dziennie wybuchowej ropy. Od 1000 m. pojawiać się 
zaczynają czarne łupki, wgłębne łupki menilitowe; 
w tych warstwach zjawia się horyzont roponośny 
w głębokości 1090 m. Okaz skały wyrzucony wybu- 
chem z tej głębokości wskazuje również na spągową 
część rogowcową łupków menilitowych. Dalsze ho- 
ryzonty roponośne natrafiono w 1180 i 1190 m,, 
z której to głębokości wybuchy dawały do 8 wago- 
nów ropy dziennie; obecnie pogłębia się otwór dalej 
(1211 m). Z początkiem bieżącego roku szyb dawał 
w ciągu wiercenia 3 wagony ropy wybuchowej 
dziennie. | 

Trzecim szybem jeszcze bardziej ku południowi 
wysuniętym jest „Blochówka Nr. I*. Metryka 
tego szybu notuje do głębokości 350 m.; „kamień 
biały. Trudno przypuścić, aby to miał być piasko- 
wiec jamneński — bo nieprawdopodobnem jest, aby 
piaskowiec ten sięgał tak głęboko — trzebaby chyba 
przyjąć bardzo silny w tej okolicy poprzeczny uskok. 
Najprawdopodobniej będą to eoceńskie piaskowce, 
bo w głębokości 351-358 m. notowane są czerwone 
iły. — W głębokości 404 notowane są czarne łupki 
i ąsSEady.TOpirMTAZNNC LO >> lOSDATy rek. 
Dalej idą normalne borysławskie szare łupki i pias- 
kowce z maniłestacyami ropnymi w różnych hory- 
zontach, (777 m. ślady ropy; 821 wybuchy topy, 
850 m. wybuch ropy, 867 wybuchy z produkcyą 
dłuższą po 0:5 wagona). Od 1030 m. pojawiają się 
czarne łupki, zatem wgłębne menility, wgłębokości 
1140 m. okazuje się dłużej trwająca produkcya po 
1:5 wagona dziennie, od 1240 do 1265 piaskowce 
roponośne z produkcyą zrazu 3 a następnie 4:25 
wagona dziennie. 

k k 
* 

Daty powyższe mówią bardzo wyraźnie, że do- 
brotowskie roponośne pokłady ciągną się ku połu- 
dniowi pod pokrywającem je brzeżnem nasunięciem. 
Wymienione szyby leżą wszystkie w obrębie eocenu. 
„Blochówka*, leżąca tuż na granicy eocenu i pias- 
kowca jamneńskiego oddalona jest o 500 m. od pół- 
nocnego brzegu nasuniętych menilitów, a horyzont, 
w którym natrafiono na stałą produkcyę ropną nie 
leży stosunkowo głębiej, niż w bardziej ku północy 
wysuniętych szybach (Sobieski 1150, Natan 1283 m.). 
NIESICIY. > ZdODYCE. pewinyGi "da. tyczących *Się 
występowania spągowych, rogowcowych partyi wgłę- 
bnych menilitów, jest rzeczą bardzo trudną. Jeżeli 
jednak uwzględnimy, że w środku borysławskiego 
pasu ropnego leżący szyb „Nr. 8* kopalni Freunda 
miał rogowce w głębokości 1020 m. (otwór „Klau- 
dyusz* w 1070 m.), podczas gdy „Alexander* ma je 
w 1183 m. a „Ural* w 1090 m. to przyjść musimy 
do wniosku, że warstwy dobrotowskie leżą wzglę- 
dnie płasko, okazując jedynie łagodne falowania, 
albo jak przypuszczaliśmy w cytowanej pracy — po- 
przecinane są podłużnymi uskokami i wzdłuż nich 
poprzesuwane schodowato. Stan ten zresztą naszki- 
cowaliśmy w profilu, skonstruowanym na podstawie 
szeregu wierceń w cytowanej na wstępie pracy za- 
mieszczor ym. 

Wskazywałoby to, że i nasunięcie brzeżne jest 
płaskiem i uzasadniałoby przypuszczenie, że ropo- 

Sandsteinen gebohrt, zwischen 241 und 261 m. sogar 
typisches eocdnes Gestein, die rothen Thone durch- 
liuft. Bei 331 m.sind „schwarze Thone' verzeichnet, 
wahrscheinlich auch eine Spur der geschleppten rand- 
lichen Menilitschiefer. Von da abwarts liegt die Serie 
der normalen grauen Schieferthone und Sandsteine 
mit Oelmanifestationen in verschieden Horizonten (in 
542 m. Gase in 828 m. Schmandausbriiche, 831 m. Oel- 
ausbruch, in 871 Oelausbriiche mit 0:5 Wagen Pro- 
duction). Von 1000 m. an werden schwarze Schiefer 
verzeichnet, also autochtone Menilitschiefer, und in 
diesen Schichten erscheint ein oelfiihrender Horizont 
bei 1090 m. Die mit Oelausbriichen heraufbełfórderten 
Gesteinsbrocken sind von derselben Beschaftenheit 
wie die im „Alexander* Bohrloche in 1183 m. vor- 
kommenden. Es beginnt somit schon in dieser Tieie 
die liegende Partie der Menilitschiefer. Weitere Oel- 
horizonte wurden bei 1180-1190 angebohrt mit an- 
fanglicher Production von 6—8 Wagon selbstiliesen- 
des Oel. Das Bohrloch wird weiter gebohrt — jetzt 
1211 m. Im Anfange des laufenden Jahres betrug 
die Production noch 3—4 Wagon tiglich. 

Noch weiter Siidlich liegt das Bohrloch „Blo- 
chówka* Nr. I. Das Bohrjournal verzeichnet bis 350 
m. Tiefe „weissen Stein". Sollte es schon Jamma- 
sandstein sein, der Siidlich von der Hieroglyphen- 
schichten bei der Briicke zu -Tage tritt? Die Posi- 
tion des Bohrloches entspricht zwar schon dieser 
Zone, es wiare aber kaum anzunehmen, dass die 

' Jammasandsteine am Rande selbst so tief hinabrei- 
chen. In diesem Falle miisste man in dieser Gegend eine 
starkere Querspalte und Schichtensprung annehmen. 

Wohl aber werden unter diesem Namen eocdne 
Sandsteine mit Schiefern wechsellagernd begrifien, da 
zwischen 351—358 auch rothe Thone beobachtet 

werden. | 
Bei 404 verzeichnet das Bohrjournal schwarze 

Schiefer mit Spuren von Mrażnicaer Oe!l (15 Fass). 
Von da am folgen typische fiir Borysław graue Schie- 
ferthone und Sandsteine mit mehreren Oelmanifesta- 
tionen — bei 777 Oelspuren, 821 m. Oelausbruch, 
850 m. Oelausbruch. In 867 Oelausbriiche die durch 
lingere Zeit 05 Wagon Oel taglich lieferten. Von 
1030 m. an werden schwarze Schiefer verzeichnet, 
die autochtonen Menilitschiefer in 1140 erbohrt man 
ein Oelhorizont, der durch ldngere Zeit 1:5 Wagon 
taglich selbstiliessendes Oel lieferte, zwischen 1240- 
1265 d. i. der jetzigen Tiefe, erbohrte man ein ande- 
tes Oelhorizont der anfdnglich 3 spdter 4:25 Wagon 
Oel tiglich produziert. 

* * 

Die obigen Daten sprechen ganz deutlich, dass 
die dobrotower oelfiihrenden Schichten sich gegen 
Siiden unter der randlichen iiberschobenen Zone hin- 
ziehen. Alle genannten Bohrlócher liegen im Bereiche 
der eocadnen Schichten die hier die Oberfliche bilden, 
Die „Blochówka* Nr. I. strelft sogar schon den 
Jamnasandstein und ist 500 m. von der nórdlichen 
Grenze der iiberschobenen Menilitschiefer entiernt. 
Trotzdem die Bohrlócher weit nach Siiden vorge- 
schoben sind, erscheint die Tiefe in welcher die Oel- 
horizonte angetroffen wurden nicht viel grósser als 
bei weiter nórdlich liegenden Bohrlóchern („Sobieski* 
1150 m. „Nathan* 1283 m). Es fehlen zwar die si- 
cheten -Baien betteliena der Mele m welcker die 
Hornsteine fiihrende liegende Partie der autochtonen 
Menilitschiefern in allen Bohrlóchern vorkomt, aber 
nach dem zu urtheilen, dass in der mittleren Zone 
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nośne horyzonty dobrotowskie występują i dalej ku 
południowi, na obszarze Mrażnicy w osiągalnych 
dziś głębokościach. 

Pod tym względem miarodajnymi będą rezultaty 
rozpoczętych obecnie 2 szybów, jeszcze dalej ku po- 
łudniowi wysuniętych: „Carla* i „Monte-Carlo*. — 
Oba te szyby założone są już w obrębie piaskowca 
jamneńskiego, a szyb „Carla”, mający obecnie giębo- 
kość 52 m., wierci dotychczas w piaskowcu Jant- 
neńskim. 

Byłoby rzeczą nadzwyczaj pożądaną, aby 
kierownictwa tych kopalń zbierały do- 
kładnie próbki i prowadziły ścisłe zapiski. Daty, 
których te szyby, dostarczą będą nadzwyczaj 
doniosłe dla dalszego studyum geologicznych sto- 
sunków borysławskiego pasu ropnego ai dla dal- 
szego rozwoju exploatacyi tego pasu będą mieć war- 
tość pierwszorzędną. 

Teoretycznie ważnym jest zapisek w dzienniku 
wiertniczym „Blochówki”*, że w głębokości 404 m. 
w pokładzie czarnych łupków ukazały się „ślady 
ropy „mrażnickiej* w poważnej, jak na 
Ślady ilości 15 beczek! — Niestety nic bliższego 
o ropie tej nie mogłem się dowiedzieć, ani próbki 
jej otrzymać. Niepodobna również było stwierdzić, 
czy określenie tych śladów jako ropy mrażnic- 
kiej odnosi się do głębokości tego horyzontu, ana- 
logicznej do głębokości mrażnickich występowań 
ropy, czy też pragnie wskazać na odmienny ga- 
tunek ropy. Warstwy, w których te ślady ropy 
spostrzeżono, należą w każdym razie jeszcze do kom- 
pleksu nasuniętego. Należałoby koniecznie, o ile roz- 
poczęte obecnie otwory „Carla" i „Monte-Carlo* 
w mniejszej głębokości na Ślady ropne analogiczne do 
„Blochówki* natrafiłyby, ropę tę poddać analizie. 
Dla rozjaśnienia stosunku pasu ropnego borysław- 
skiego do pasu ropnego mrażnickiego, jak również 
dla teoryi pochodzenia ropy analizy tych rop gór- 
nych, w najbardziej ku południowi wysuniętych szy- 
bach Borysławia, mogą mieć doniosłe znaczenie. 

Z tego względu, jak również ze względu na 
bczpośrednią praktyczną doniosłość, winny oba te 
najbardziej dziś na południe wysunięte a rozpoczęte 
zaledwo otwory być przedmiotem szczególnej uwa- 
gi i troskliwej obserwacyi. Oczekiwać bowiem od 
nich należy, jeżeli nie zupełnego rozwiązania, to przy- 
najmniej dalszej wskazówki w kwestyt: jak dale- 
ko ku południowisięga pod nasunięciem 
brzeżnem naftonośny układ warstw do- 
brotowskich. | 

O ile północna granica nattonośnego pasu zdaje 
się dziś być dokładnie określona linią pociągniętą 
od szybu „Anny* w Tustanowicach przez Szyb 
„Sstanisław* w Borysławiu, o tyle od stwierdzenia 
oranicy południowej jesteśmy jeszcze daleko. 

Jedynie tylko w Borysławiu wzdłuż Tyśmienicy 
wysunięto się z wierceniami daleko ku południowi, 
przechodząc po za pas brzeżnych łupków menilito- 
wych. Dalej ku wschodowi w Tustanowicach łamany 
przebieg mająca linia najbardziej południowych szy- 
bów wchodzi dopiero na pas tychże menilitowych 
łupków. Najbardziej tu ku południowi wysunięty 
otwór „Luisa” leży również w obrębie brzeżnych 
menilitów. Notowano tu seryę iłów, piaskowców 
i łupków i dopiero od 1227 m pojawiają się w za- 
piskach czarne łupki wgłębnych menilitów, Ropa 
pojawia się w 1279 m., obfitsza w 1292 m. -—-obcena 
głębokość 1513 m. 

Borysławs in Dr. Freunds Grube Nr. VIII. die Horn- 
steine in 1020 m. verzeichnet waren, bei „Klaudius* 
in 1079 m., wdhrend sie in „Alexander* bei 1183 m. 
in „Ural* sogar bei 1090 m. festgestellt wurden, 
erscheint die Lagerung der oelfiihrenden Horizonte 
ziemlich flach. Es wadre somit anzunehmen, dass 
die oelfiihrenden Horizonte gegen Siiden sanfte Un- 
dulationen bilden, oder was wahrscheinlich richtiger 
ist, dass sie bei allgemeiner flacher Lagerung von 
Ldngsspalten durchsetzt und entlang diesen wechscel- 
seitig verschoben sind. Dieser Meinuug habe ich 
auch in der von mir construirten Profilen Ausdruck 
gegeben. (Vergl. die Profile im zitierten Studium). 

Diese Umstinde weisen aber hin, dass auch 
die randliche Ueberschiebung ziemlich flach sein muss, 
dass somit die unteren autochtonen oelfiihrenden 
Horizonte auch weiter siidlich im Gebiete von Mraż- 
nica in der heute erreichbaren Tiefe zu suchen sind. 

In dieser Hinsicht werden die beiden neulich 
angetangenen Bohrlócher „Carla* und „Monte Carlo* 
massgebende und entscheidende Antwort geben. Dice 
beiden Bohrlócher liegen tiet im Bereiche des Jamna- 
sandsteins und „Carla* bohrt bei jetziger Tiete von 
52 m. noch in dieser Formation. 

Es wdre zu wiinschen, dass die Leitungen dic- 
ser Gruben sorgfdltig die Bohrproben sammeln und 
das Bohrjournal mit grosser Genauigkeit fiihren. Die 
Daten welche diese zwei Bohrlócher liefern werden, 
werden sowohl fiir die geologische Kenntnis der Bo- 
ryslawer Oelzone, wie auch fiir ihre weitere Explo- 
itation von unschdtzbarem Werte sein. 

In teoretischer Hinsicht ist die Bohrjournalnotiz, 
dass in „Blochówka* Nr. l. bei 404 m. „Spuren von 
Mraźnicaer Oel in Menge von 15 Fass* vorkommen, 
von grossem lnteresse. Es war mir unmóglich eine 
Probe von diesem Oel zu erhalten, wie auch etwas 
iiber seine Beschaffenhcit zu eriahren, Es war auch 
unmóglich festzustellen, ob die Bezeichnung „Mraź- 
nicaer Qel*, auf die Qualitat des Oels, oder auf die, 
dcn Mraźnicaer Oelfeldern analoge Tiefe des Hori- 
zontes, hindeutet. Jedenfalls gcehóren die Schichten 
in denen dieses Oel vorkam der iiberschobenen 
Decke und nicht dem autochtonen Untergrunde. 
Falls in „Carla* und „Monte Carlo* dasselbe Oel- 
horizont erscheinen wird, wdre es nothwendig die 
Oelproben zu bewahren und untersuchen. Fiir die 
Aufklirung in welchem Verhaltnisse die Boryslawer 
Oelzone zu der von Mraźnica steht, kónnte dieses 
obere Oel wichtige Winke geben.— Die Beschaffen- 
heit dieses Oels wiirde auch im Interesse der Ur- 
Sprungsteorie des Oels von Interesse sein. Aus diesen 
Riicksichten, wie auch in Hinsicht auf die praktischen 
Momente sollen diese beiden kaum angefangenen 
siidlichsten Bohrlócher einer genauen Observation 
unterworien werden. Man erwartet von Ihnen, wenn 
nicht die vollkommene Lósung der Frage wie weit 
sich die Boryslawer Oelzone gegen Siiden erstreckt, 
so wenigstens massgebende Daten zur Lósung dieser 
Frage. 

Wenn die nórdliche Grenze des Boryslawer 
Oelfeldes durch eine Linie markiert zu werden scheint, 
die wir vom Bohrloche „Anna* in Tustanowice zum 
Bohrloche „Stanisław* in Borysław zichen kónnen, 
so hat gegen Siiden noch kein Bohrloch die Grenze 
der Oelzone iiberschritten, trotzdem in Borysław meh- 
rere tief in die iiberschobene Gebirgsdecke hincin- 
drangen, und bis zur Grenze der Zone der Jamna- 
sandsteine gelangten. Weiter gegen Osten, in Tusta- 
nowice betritt dic geknikte Linie der siidlichsten 
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Pominiemy na razie teoretyczne wnioski, jakie 
możnaby wyciągnąć z rezultatów dotychczas odwier- 
conych najbardziej południowych szybów Borysławia 
i Tustanowic. Podnieść chcę obecnie jedną rzecz 
praktycznej wartości: „Blochówka* z jednej strony 
„Luisa* z drugiej zaznaczają nam w tej chwili połu- 
dniową granicę, po którą roponośny układ został 
bez żadnej wątpliwości stwierdzonym. Linia ta ma 
3:5 km. długości. Pomiędzy nią a najbardziej ku po- 
łudniowi wysuniętym szeregiem szybów tak Tusta- 
nowic jak Borysławia leży przestrzeń obszaru 
okołu I5 km. kwadratowego nietknięte- 
go jeszcze roponośnego terenu. Jestto dzi- 
siejszy stan rezerw, jakie pas borysławski jeszcze 
przedstawia. Szyby „Carla* i „Monte-Carlo* wskażą, 
o ile rezerwy te powiększyć się jeszcze mogą. 

Kraków 31. marca 1911. 

Do P. T. Czytelników i Współpracowników ! 
Zwracamy się niniecjszem z bardzo uprzejmą prośbą o nad- 

syłanic do Redakcyi wszelkich wiadomości dotyczących zmian oso- 
bistych, obsady miejsc wolnych, skarg i zażaleń, zdarzeń ważnych, 
ogólniejsze znaczenie mających, abyśmy byli w możności pismo 
nasze utrzymać na odpowiedniej wysokości i bronić interesów 
naszego zawodu. — Zarazem prosimy usilnie o pilne jednanie 
nam w sferach swych odbiorców. „Ropa. 

An unsere P. T. Abonnenten und Mitarbeiter! 
Wir ersuchen hiemit hóflichst, uns von allen Vorfallenheiten 

als Personalnachrichten, von zur Besetzung gelangenden Stellen, 
Klagen, Beschwerden, wichtigen Ercignissen cetc., kurze verlisslichc 
Berichte cinzusenden, damit wir in der Lage sind, unsere Stan- 
desinteressecn nach jeder Richtung hin zu wahren. Gleichzeitig 
bitten wir auch, fiirdic Wcitervcerbrcitung unscres Blattes 
titig zu scin, wofiir wir schr dankbar scin werden. „Ropa*. 

Bohrlócher kaum die randlichen Menilitschiefer. Das 
siidlichste Bohrloch von Tustanowice „Luisa* liegt 
auch im Bereiche der Menilitschiefer. Das Bohrjour- 
nal notiert hier eine madchtige Serie von Thonen, 
Schieferthonen und Sandsteinen. Erst in 1227 werden 
die schwarzen Schiefer der autochtonen Menilitschie- 
fer notiert. Das Oel erscheint bei 1273, gróssere Pro- 
duction bei 1292 (jetzige Tiefe 1430 m). 

Wir wollen uns jetzt in weitere teoretische 
Kombinationen nicht einlassen, welche auf Grund der 
bisherigen Resultate dieser gegen Siiden vorgescho- 
benen Bohrlócher gesponnen werden kónnen. Das 
eine wollen wir hervorheben, was auch jedem, der 
die Gruben-Karte von Borysław und Tustanowice 
anschaut, klar werden muss, und was den unmittel- 
baren praktischen Wert besitzt. 

Ziehen wir eine Linie von „Blochówka* Nr. L 
im Westen zur „Luisa* im Osten, so markiert uns 
diese Linie die siidliche Grenze, bis zu welcher die 
Oelzone von Borysław heute sicher auigeschlossen 
ist. Diese Linie hat die Ldnge von 3:5 km. Zwischen 
ihr und der gezackten Linie der siidlichen Bohrló- 
cher von Tustanowice, liegt noch gegen 1:5 Qua- 
dratkilometer unberiihrten Oelterrains. Es ist die 
heutige Reserve der Boryslawer Oelzone. — Ob 
diese Reserve nicht grósser sein mag, werden uns 
die Bohrlócher „Carla* und „Monte Carlo" belehren. 

Krakau 31. Miirz 1911. 
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Produkcya ropy całego świata od roku 1890—1909. 
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Erdólproduktion der ganzen Welt vom Jahre 1890—1909. 
ROK Ameryka Rosya | Galicya Rumunia Niderlandy Indye wsch. Japonia Niemcy Inne obszary Razem 

JAHR Amerika Russland Galizien Ruminien Niederland Ost. Indien Japan Deutschland __ Andere Ter. Zusammen 

ma 0-, Gyst. | | cyst. | ocyst | ceys. |. _6ysŁ ,_// cyst. | E cysŁ ho | cyst. RE LA | cyst. 

1890 600288 | _ 363066 . 9160 5330 100 1546 805 1522 | 45 981862 
1891 111233 440451 8770 6790 2400 2491 | 828 1531 125 1174619 
1892 661676 459355 8990 8250 3600 3174 1079 1426 277 1147827 
1893 633447 533842 9630 7450 4192 3916 - 1393 1397 , 291 1195558 
1894 | 646413 485112 13200 7055 11120 4282 | 2249 1723 290 1171448 
1895 , _ 692889 650971 21480 | 8000 13344 4867 2212 1705 361 1395829 
1896 798580 657102 33970 | 1557 19120 | 5632 3086 2040 254 1527341 
1897 792229 | 712634 30960 7940 36096 7148 3422 2330 194 1592953 
1898 125271 | 807043 | 32310 10657 41414 7102 4115 2579 202 1630733 
1899 747628 _ 864010 | 32160 19830 24640 12326 7021 2702 225 | 1710542 
1900 833429 922710 | 32630 22650 | 42560 14125 11353 5038 186 | 1954663 
1901 908999 | 1115710 | 45220 23310 l 62480 18742 14548 4409 326 | 2193743 
1902 1162866 1055074 | 57600 | 28640 80000 21187 15688 4972 | 407 2426434 

| | | | | | | 1903 1316043 900245. 71330 38430 | 86984 | 32884 12628 5840 8387 2472711 
1904 1533532 | 1028362. 82710 49687 | 103630. 44350 18497 8349 8863 2877980 
1905 1764800 | 133538 | 80180 | 61487 115836 | 54196 17574 | 7887 , 9000 | 2344498 

1906 1611300 __ 806076 76044 88709 _ _ 116858 56000 17500 8135 9000 2789622 
1907 2214086 824770 || 1TS97 | 112910 117880 57931. 28613 10638 9100 3492634 
1908 2394300 _ _ 829153 : _ 172159 114772 | 114324. 67294 27612 14190 | 9200 3743004 
1909 2307500 803700 | 205318 129600 114400 67300 26400 14200 9300 3767715 

Zażanca 23,147.408 15,062.933 ( 1,141.415 759.054 _ 1,110.978 _ _ 486.497 214.863 __ 102.613 66.015 42,091.776 
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WALKA OLBRZYMÓW. 
rasa zagraniczna poświęcona sprawom przemy- 

P mysłu naftowego, zajmuje się bardzo dokładnie 
walką konkurencyjną między dwoma grupami 

finansowemi, operującemi wyłącznie w sferach inte- 
resów naftowych. Streszczamy za „Petroleum*, „Pe- 
troleum World* i „Le Journal du Petrole" ciekawsze 
wydarzenia tej walki, która i na nasz przemysł naf- 
towy nie pozostanie bez wpływu. Jedna z tych grup 
to „Standard Oil Cie., z oddzielnemi towarzystwami 
operującemi w różnych krajach europejskich, jak 
Anglo-American Oil Cie. w Anglii, American Petro- 
leum Cie. w Holandyi, Danske Petroleum Aktiesels- 
kabet w Danii, Svenska Petroleum Aktiebolaget 
w Szwecyi, Deutsch Americanische Petroleum (e- 
sellschaft w Niemczech, La socićtć pour la vente du 
Petrole w Belgii, La Societa Italo-Americana del Pe- 
trolie we Włoszech, International Oil w Japonii i 
wreszcie znane nam dobrze Vacuum Oil w Au- 
stro-Węgrzech. Z drugiej strony wystąpiła do walki 
potężna grupa złożona ze skonsolidowanych towa- 
rzystw niederlandskich (Royal Duch Comp.) i wiel- 
kiego towarzystwa angielskiego pod firmą „Shell 
Cie*. Towarzystwo niederlandskie mające niegdyś za 
główny cel produkcyę ropy w Indyach holenderskich 
i jej rafinowanie i tow. Shell Cie. zajmujące się jako 
„Shell transport and trading Cie." głównie transpor- 
tem i sprzedażą nafty i rafinatów, prowadziły nie- 
odyś przynajmniej na pewnych polach walkę kon- 
kurencyjną. Mniej więcej od roku 1903 pracują te 
towarzystwa równolegle. Pierwszym krokiem do tego 
było założenie nowego towarzystwa wspólnego 
Asiatic Petroleum Cie., celem sprzedaży nafty i ben- 
zyny, a następnie założenie Bataafsche Petroleum 
Maatschapig celem eksploatacyi terenów i rafinowa- 
nia ropy oraz Anglo Saxon Petroleum, celem tran- 
sportu tych produktów. 

Grupa Standarda prowadzi walkę równocześnie 
na kilka frontów. Konflikt z austryackimi rafinerami 
i producentami jest jednym z ciekawszych momen- 
tów tej walki; ale główna walka toczy się obecnie 
na azyatyckich rynkach zbytu. Obydwa trusty usiłują 
pozyskać wyłącznie dla siebie te rynki. 

Grupa niderlandsko-angielska ma za sobą bo- 
gate terena ropne, które nabyła obecnie po tow. 
„Karbek* w Grożnym na Kaukazie, bogate kopalnie 
w Indyach holenderskich (Sumatra, Jawa etc.), oraz 
niedawno kupione kopalnie w Rumunii, które nabyła 
z towarzystwem Astra-Romana po dawnym Regatul 
Roman. Grupa ta rzuca na rynki masy benzyny i ole- 
jów lekkich, których zapotrzebowanie w przemyśle 
coraz bardziej wzrasta, kiedy Standard sprzedaje i ma 
do dyspozycyi raczej nałtę świetlną (kerosen). 

Menerzy grupy niderlandzko-angielskiej okazują 
w tej walce więcej sprytu i energii. Wyzyskali oni 
w zapasach ten moment, że Amerykanie zniżając 
ceny w Europie, celem pobicia konkurencyi, usiłują 

—_ -—- 

DER KAMPF DER RIESEN. 
ie ganze ausldndische, der Petroleumindustrie 

|) gewidmete Presse befasst sich heute eingehend 
mit einem Konkurrenzkampfe, welcher zwischen 

zwei finanziellen, ausschliesslich in Sphdren der 
Naphtageschifte operierenden Gruppen zum Aus- 
bruch gekommen ist. Wir berichten nach „Petroleum, 
„Petroleum World" und „Le Journal du Petrole* die 
interessanteren Ereignisse dieses Konkurrenzkampies. 
Eine dieser Gruppen ist die Standard Oil Comp. 
samt in verschiedenen europdischen Landern operie- 
renden Sondergesellschaften, wie Anglo-American 
Comp. in England, Americain Petroleum Comp. in 
Holland, Danske Petroleum Aktieselskabet in Ddne- 
mark, Svenska Petroleum Aktiebolaget in Schweden, 
Deutsche Amerikanische Petroleum Gesellschaft in 
Deutschland, La Socićtć pour la vente du Petrolein 
Belgien, La Socićta ltalo-Americana dell Petrolio in 
Italien, International Oil in Japan und schliesslich die 
uns gut bekannte Vacuum Oil in Oesterreich- 
Ungarn. Von der zweiten Seite ist in den Kampf 
getreten eine michtige aus consolidierten niederldn- 
dischen Gesellschaften (Royal Duch Comp.) und 
einer grossen englischen Gesellschaft unter der Firma 
Shell Comp. zusammengesetzte Gruppe. Die nie- 
derlindische Gesellschaft, die ehedem hauptsachlich 
das Ziel verfolgte Rohólproduktion in Holldndisch- 
Indien zu gewinnen und Rohól zu raffinieren und die 
Gesellschaft Shell Comp., die sich als Shell [ran- 
sport and Trading Comp. hauptsachlich mit dem 
Transporte und Verkaufe von Rohól und dessen Rai- 
finaten beschiftigte befehdeten sich dazumal, wenig- 
stens in gewissen Gebieten mit einem Konkurrenz- 
kampfe. Seit dem Jahre 1903 mehrweniger stehen 
die gedachten Gesellschaften in gemeinsamer Arbeit 
zusammen. Der erste Schritt hiezu war die Griin- 
dung einer neuen gemeinsamen Gesellschaft Asiatic 
Petroleum Comp. zum Zwecke des Petroleum- und 
Benzin Verkaufes, ferner die Griindung der Bata- 
afschen Petroleum Maatschapij zum Zwecke der Ex- 
ploitirung von Terrains und Raffinierung von Rohól, 
desgleichen die Griindung des Anglo Saxon Petro- 
leum zum Zwecke der Transportierung dieser Pro- 
dukte. Die Standardgruppe fiihrt den Kampf gleich- 
zeitig nach mehreren Fronten. Der Konflikt mit 
oesterreichischen Raffineuren und Produzenten biidet 
eine der interessanteren Episoden dieses Kamples. 

Der Hauptkampf jedoch wird gegenwartig auf 
den asiatischen Absatzmarkten gefochten. Beide 
Truste bemiihen sich diese Markte ausschliesslich 
fiir sich zu gewinnen. 

Die niederlandisch-englische (iruppe Desitzt 
reiche Rohólterrains, die sie von der Gesellschait 
„Karbek* in Groźny (Kaukasus) abkaufte, reiche 
Oelgruben in Holldndisch-lndien (Sumatra, jawa etc.) 
und die gemeinsam mit Astra Romana in Rumdnien 
von der ehemaligen Regatul Roman unlingst erstan- 
denen Gruben. Diese Gruppe iiberschwemmt die 
Mirkte mit einer Masse von Benzin und leichten Oelen, 
deren Bedarf in der Industrie im steten Zunehmen 
begriffen ist, wdhrend Standard, Leuchtól (Kerosen) 
zum Verkaufe gelangen lisst iiber das es eigentlich 
verfiigt. 

Die Meneure der niederldndisch - englischen 
Gruppe legen in diesem Kampfe mehr Scharfsinn und 
Tatkraft an den Tag. Sie haben in dem Kampie zu 
Ihrem Vorteile diesen passenden Moment ausgeniitzt, 
dass die Amerikaner, um die Konkurrenz in Europa 
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dla odbicia się utrzymać wysokie ceny w samej 
Ameryce. Shell i zjednoczenie niderlandzkie zakupiły 
tedy w Texas i Oklakoma większe tereny i kładą 
obecnie olbrzymią linię rurociągową aż do zatoki 
Meksykańskiej, celem podjęcia walki konkurencyjnej 
na własnym terenie swoich przeciwników. W odwet 
nabywa Standard większe terena w Indyach Wscho- 
dnich i zabiera się do postawienia tamże wielkiej 
rafineryi. 

Walka ta, której rezultatów przewidzieć nie- 
podobna, może mieć i dla rozwoju tłaszego prze- 
mysłu nieobliczalne następstwa. Sledzić jej przebieg 
będziemy z uwagą i Czytelników o wszelkich jej fa- 
zach informować. 8. 

O ZUŻYTKOWANIU GAZÓW ZIEMNYCH. 
REFERENT: INŻ. MARYAN WIELEŻYŃSKI 

Wprowadzając w naszem piśmie specyalny 
dział gazowy, będziemy w niem omawiać sprawy 
powstającego i bardzo ładnie rozwijającego się prze- 
mysłu gazu ziemnego. Oprócz artykułów odnoszą- 
cych się do urządzeń gazowych w naszym kraju, — 
gdzie dotychczas gaz ziemny służy jedynie do opa- 
lania kotłów parowych, umieszczać tu będziemy spra- 
wozdanie z literatury obcej — gdzie kwestya sze- 
rokiego zużytkowania gazów, szczególnie do celów 
przemysłowych jest bardzo obszernie omawianą. 

Niech nasi czytelnicy dalej przędzą nić rzuco- 
nych myśli a może doczekamy się, że nie będzie 
żadnego produktu w przemyśle naftowym, któryby 
ginął darmo, bez odpowiedniego zużytkowania. 

k 
4 ** 

Gaz do celów przemysłowych był te- 
matem odczytu p. L. |. Tootha z Comercial Gas 
Company w „London and Southern Distrikt Junior 
Gas Association", w którym szczególnie zwracał uwagę 
na stapianie metalów. Wobec tego, że piece do sta- 
piania metalu, przy użyciu zgęszczonego powietrza, 
nie okazały się dość pewne, gdyż temperatura stale 
się zmieniała i następowało niecałkowite spalenie, 
wobec tego dalej, że szereg palników Bunsen'a 
stosowany dla gazu zgęszczonego wprawdzie dawał 
dobre wyniki, lecz okazał się nieekonomicznym jako 
system, wynalazł p. Tooth własny palnik. W piecach 
do stapiania metali otrzymuje się lepsze rezultaty, gdy 
się wprowadza palnik z boku, a komin jest około 
'/g średnicy oddalony od wejścia palnika i skierowany 
do góry. Dla pieców z bardzo wysoką temperaturą 
należy użyć do obmurowania cegły wysoce ognio- 
trwałej. Zewnętrzną ścianę pieca obkłada się bla- 
chą żelazną, między którą wsypuje się 3—4 cale grubą 
warstwę popiołu. 

Niżej podane porównanie pomiędzy opałem kok- 
sowym i gazowym w odlewarniach metalu uwidacznia 
zalety, jakie okazuje gaz pod każdym względem. 

opalanie 
koksem — gazem * 

WIBIEOSĆ lgali 00034, .. 60 Ibs. — 60 Ibs. 
Ładunków dziennie (9 godz.) . SOD ze O: DZA 
Waga stopionego materyału . 300 „ — 540 5; 
Trwanie pierwszego rozgrzania 11, „ — 1 godz. 

niederzuringen. Einerseits die Preise des Petroleums 
herabsetzten, anderseits aber in Amerika hohe Preise 
autrecht zu erhalten bestrebt sind, um solcherweise 
Revanche zu nehmen. Shell Comp. und die Nieder- 
lindische Vereinigung haben daher in Texas und 
Oklakoma gróssere Terrains gekauft, und bauen be- 
reits eine riesige Rohrleitung bis zum Golf von 
Mexico hinab, um in den Stand gesetzt zu werden 
den Wettkampf auf dem gegnerischen Gebiete auf- 
zunehmen. Den Gegenzug ziehend erwirbt Standard 
dagegen gróssere Terrains in Ostindien und ist im 
Begriife dortselbst eine riesige Raffinerie ins Leben 
zu rufen. 

Die Fehde, deren Endresultat nicht vorauszu- 
sehen ist, kann auch fiir unsere heimische Industrie 
von unberechenbaren Konsequenzen sein. Wir werden 
ihren Hergang mit Aufmerksamkeit verfolgen, und 
die Leser iiber jedwede Fasen derselben informieren. 

NATURGASVERWERTUNG. 
REFERENT Ing. MARYAN WIELEŻYŃSKI 

Indem wir in unserer Zeitschrift ein specielles 
Referat iiber Naturgasverwertung eintfiihren, wollen 
wir die Angelegenheiten dieser entstehenden und sich 
sehr schón entwickelnden Industrie standig bespre- 
chen. Ausser Artikeln, in welchen Erdgas-Installatio- 
nen unseres Landes beschrieben werden, wo Erdgas 
vorldulig nur zur Dampfkesselheizung beniitzt wird, 
werden wir auch Referate aus fremden Zeitschriften 
verólientlichen, in denen die breiteste Anwendung 
von (das, speciell zu industriellen Zwecken, oft sehr 
eingehend behandelt wird. Mógen unsere Leser diese 
auigeworienen Gedanken weiter ausbilden und viel- 
leicht erreichen wir jenen Moment, wo eskein unniitz 
vergeudetes Produkt in der Rohólindustrie geben wird. 

* 
* * 

Gas fiir industrielle Zwecke war das 
Ihema, iiber welches L. F. Tooth von der Comer- 
cial Gas Company in der „London and Southern 
Districkt Junior Gas Association" einen Vortrag hielt, 
worin er besonders auf Schmelzen von Metallen 
Bezug nahm. Da Gas-Schmelzófen mit Luftdruck sich 
als unzuverldssig erwiesen, indem die Temperatur 
bestindig wechselt und keine vollstindige Verbren- 
nung erłolgt und da eine Reihe von Bunsebrenner 
tiir Hockdruckgas wohl gute Resultate ergeben, sich 
als System aber unwirtschaftlich erwiesen, hat Herr 
looth selbst einen Brenner ausgedacht. In Metall- 
schmelzófen werden bessere Resultate erzielt, wenn 
der Brenner an der Seite eingefiihrt wird. Der Schorn- 
stein ist ungefahr '/, des Umfanges vom brenner- 
eingang entiernt nach oben angebracht, fiir Ofen mit 
sehr hoher Temperatur sind zum Einbau hochfeuer- 
ieste Steine zu beniitzen. Die iussere Wand des 
Ofens soll mit einer 3—4. Zoll dicken Schicht Asche 
belegt und mit Eisenblech eingefasst sein. Nach- 
stehender Vergleich zwischen Koks- und Gas-Feuerung 
in Gelbgiessereien ldsst den Vorteil erkennen, den das 
Gas in jeder Hinsicht bietet: 

Koksfeuerung Gasfeuerung 

Grósse der Schmelztiegel |. 601lbs. 60 lbs. 
Ladungen im Tag (9 St.) . . 3 9 
Gewicht des geschm. Materials . 3001bs. 540lbs. 
Dauer der 1. Erhitzung 11/5 —2 1 St. 
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Trwanie następnych rozgrzewań 
przeciętnie . 2.0. Pl,—tlbs — 7/, godz. 

Materyał opałowy dziennie . . 2'/, cwt. 1780 cbł. 
Cena materyału opałowego 11 d za cwt. za 1000 cbf. 

włącznie z kosztami zgęszczenia 1. sh. 11 d. 
Całkowite koszta mater. opał. 2 sh. 3!/, d. 3 sh. 5d. 
Płaca palacza . SOA 1 sh. nic 
Koszta stopionego metalu 1 sh. 26 d. 8'4 d. za cwt. 
Przeciętny żywot tygla (ładunków) 30 39 
Koszta naprawek (12 mies.) Ł. 2—3, Ł. 1 10 sh. 

Przy budowie okrętów ułatwia się znacznie roz- 
ogrzewanie nitów przez wygodne ustanowienie pieców 
gazowych. Dla celów emaliowania gaz również ma 
wielką przyszłość. 

Ze starych garnków wytapia się czystą cynę 
przy pomocy szeregu palników gazowych, które 
działają na dziurkowany bęben cylindryczny obraca- 
jący się w czworokątnej skrzynce w ukośnej po- 
zycyi. 

Użycie gazu do celów przemysłowych uważał 
prelegent jako nieograniczone Z powodu licznych 
zalet a mianowicie: jest on zawsze gotowy do uży- 
cia, umożliwia większą szybkość wykonania, Ooszczę- 
dność na materyale opałowym, na miejscu pracy 
mniejsze koszta zakupna i utrzymania. 

(Journal of Gaslighting). 

Rezultaty byłyby o wiele lepsze, gdyby użyto 
do tych celów gazu borysławskiego, gdyż cena tego 
oazu jest o wiele niższą, zaś wartość opałowa 0 
wiele większą, aniżeli wynika to z obliczeń poda- 
nych przez p. Tootha. 

M. W. 

INTERESUJĄCY 
PRZYPADEK. 
Rycina nasza przed- 

stawia rzadki i cieka- 
wy przypadek, jaki 
zaszedł w ostatnim 
czasie na jednej z ko- 
palń tustanowickich. 
Wypadek ten spowo- 
dowany został przez 
zbyt słabe przymoco- 
wanie belek wieżo- 
wych. Wskutek za- 
puszczenia tłoku za 
głęboko, pale do któ- 
rych przywiązano li- (Fot. Alfred Stocker). 
nami belki koronowe wieży wyrzucane zostały z zie- 
mi, wszystkie zaś belki z rolkami linowemi tak wie- 
lokrążkowemi jak i rolką hasplową wysunęły się 
po za obręb korony wieżowej i zawisły na liniach. 
Rynna linowa, popchnięta wysuwającemi się bel- 
kami spadła do budy hasplowej i złamała się w po- 
łowie. Ofiar w ludziach nie było. 

Dauer der folgenden Erhitzungen 
durchschnittlich . . . . . */q—1 !/, St. 

Heizmaterial fiir 1 Tag . 2'/,cwt. 1780 cbt. 
ish I1d 

pro 1000 cbf 
- 1ldpercwt, in k. Kosten per cw dar 

Kompresoren 

Preis des Heizmaterials 

Gesamtkosten des Heizma- 

terials . . . . . . . . 2sh3!,d 3 sh 5d 
Arbeitslohn fiir 1 Heizer . . . 1 sh. nichts 
Kosten fiir das geschm. Metall W o d Św AP” 
Durchschnittliche Lebensdauer 

der Schmelztiegel (Ladun- 
GEN) 11102. 30 39 

Reparaturkosten (12 Monats) L2—3 Lir0sh 
Beim Schifisbau ist das Erhitzen der Nieten 

durch die bequeme Aufstellung der mit Gas gespei- 
sten Erhitzungsófen sehr erleichtert. Auch fiir das 
Emailliren hat das Gas eine grosse Zukunit. 

Von alten Tópfen wird das reine Zinn durch 
cine Reihe von Gasbrennern abgeschmolzen, die auf 
eine perforirte cylindrische Trommel einwirken, welche 
sich in einem viereckigen Gehaiuse in schrdger Lage 
dreht. Die Verwendung von Gas fiir industrielle 
Zwecke erscheint dem Vortragenden unbegrenzt in- 
folge seiner vielen Vorziigen die sofortige Bereitschaft, 
die gróssere Schnelligkeit, die Ersparnisse an Kosten 
fir Heizmaterial, Arbeit, Raum, Anschaffungs- und 
Unterhaltungskosten. 

(Journal of Gaslighting). 
Die Resultate bei Verwendung von Boryslawer 

Erdgas wiren noch viel giinstiger, da der Preis des- 
selben bedeutend billiger und der Heizwert desselben 
bedeutend hóher sich kalkuliert als die vom H. 
Tooth angefiihrten Daten. M. W. 

EIN INTERES- 
SANTER FALL. 

Obige Abbildung 
stellt einen interessan- 
ten Fall; der auf einer 
der Tustanowicer Gru- 
ben, zufolge nicht ge- 
niigender Befestigung 
der Turmbalken vor- 
gekommen ist. Durch 
zu tietes Einlassen 
des Kolbens wurden 
die Pflócke, an wel- 
chen die Kronenbal- 
ken, mittelst Seile be- 
festigt sind, aus der 

Erde gerissen, und simtliche Balken wie auch 
Flaschenzugs- und Haspelrollen schoben nach riick- 
wirts. Die Seilrinne lief ohne Halt, durch die sich 
verschobenen Balken, fiel in den Haspelturm und 
brach entzwei. Gliicklicherweise wurde hiebei nie- 
mand verletzt. 

4a 
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SZAFKA NA ZBIORY PRÓBEK 
GEOLOGICZNYCH. 

Założenie stacyi geolo- 

SAMMELKASTEN FUR GEOLOGISCHE 

gicznej w Borysławiu, o | 
czem jako o fakcie doko- 
nanym pisaliśmy w Nr. l. 

BOHRPROBEN. 

| Die Errichtung einer 
REA A BR | geologischen Station in JBL | Czaja wom PREY: B ł . b 2 

| | 2, kaka orysław, wovon wir be 
Ra 32 _|| reits als vollzogene Tat- 

„Ropy”, pociąga za sobą 
konieczność dostarczenia 

| Ee EDI +... sache in der ersten Nr. "Ę 2) 
Anas ZŚMSTErv11 

ergibt die Notwendigkeit tejże stacyi możliwie kom- z [ 

a 5 mma 1 — | unseres Blattes berichteten 

pletnych kolekcyi próbek laj 22 ż EE derselbenwomóglichstkom- 
geologicznych, jakie z każ- R |EREJE pletter Collectionen geolo- 
dego szybu uzyskać się Ę 5 ń | | | gischer Proben, wie selbe 
dadzą. Próbki te, systema- | || RE aus jedem Bohrloche zu 
tycznie, w miarę postępu > le || JEZ gewinnen sind, einzulie- 
wiercenia iłyżkowania gro- | = 
madzone i oznaczone staną 
się podstawę wielu cen- p 
nych prac geologicznych 

matisch in Reihenfolge der 
Bohrung und des Lóffelns 

i niewątpliwte rozświetlą gesammelt und bezeichnet 
nie jedną tajemnicę — na- 
prowadzą na drogę no- 

— werden sicherlich als 
feste Grundlage vieler wert- 
voller geologischer Arbei- wych odkryć geologicz- E 

nych, dadzą zarówno ba- 
daczowi jak i każdemu szu- 

ten dienen und unzweifel- 

c | 
| . fern. 

Bos | Diese Proben, syste- 

| 

haft manches Geheimnis 
kającemu doraźnej pomocy k 
w oznaczeniu właśnie prze- 

7 * w» erleuchten wie auch auf die 
Spur neuer geologischer 

wiercanego pokładu, tak 
bardzo pożądany a tak 
dotąd nieopatrznie i bez- 

Entdeckungen bringen und 
werden selbe sowohl dem 
Forschet als auch dem 

powrotnie trwoniony ma- - 
teryał do ręki. s 

Dotychczasowy, rader | 
SKG 

Oelsuchenden eine augen- 
blickliche Hilfe zur Bezei- 
chnung der soeben durch- 

prymitywny sposób prze- 
chowywania tych próbek 

Ę bohrten Schichte dienen. 
Die bisherige sehr pri- 

w pudełkach i torebkach = T mitive Art der Aufbewah- 
papierowych — z łatwo łine dieser > Probe "M 
zrozumiałych powodów nie „o | Schachteln oder Papierhiil- 
prowadził do celu. Dlatego 5 es len — hat aus leicht 
też podajemy tu opis i | verstindlichen Griinden zu 

keinem Resultate gefiihrt, projekt szatki dla przecho- 
wywania próbek geologicz- 
nych, wedle projektu p. 

um diesem abzuhelien be- 
zeichnen wir naher den 

inż. Pierścińskiego. : 
Dokładne wymiary szaf- 

ki podaje obok załączony 

q nach Angaben des H. Ing. 
Pierściński ' projektierten 
Sammelkasten. 

rysunek (fig. 1 widok fron- 
towy oraz fig. 2. widok. 

Die genauen Ausmasse 
des Sammelkastens bezei- 
chnet die nebenstehende boczny). Szafka zamykana z 

jest drzwiczkami, do któ- 
tych strony wewnętrznej 

Abbildung (Fig. 1 Front- 
Ansicht u. Fig. 2 Seiten- 

przytwierdza się profil szy- 
bu. Na pułkach stoją 

| IE | | Ansicht). Der Kasten ist 
ER mit absperrbaren Tiiren 

słoiczki, (po 7 w jednym zj versehen, auf deren Innen- 
rzędzie, ogółem 140 sztuk) 
korkami zamykane, (fig. 3 

seite die Profile des Schach- 
tes angebracht werden. 

przedstawia ich naturalną Auf den Fichern ste- 
wielkość), — jakich w każ- Fig. + leń Glastiegel je 7 in einer 
dej aptece używają do sprzedaży maści. 

Słoiki te o szerokich szyjkach, pozwalają na 
gromadzenie nawet większych odłamków próbek. 
Na płaskim korku, względnie — co lepiej — na na- 
lepionej etykietce — (ta bowiem uniemożliwi zamia- 
nę słoików i błędne potem oznaczanie próbek), ro- 
bić będzie można wszystkie potrzebne zapiski. 

Po zapełnieniu i skompletowaniu kolekcyi szaf- 
ka przeniesioną zostanie do stacyi geologicznej, gdzie 

posłuży do specyalnych dalszych badań. 

Reihe zusammen 140 Stiick mit Holzstópsel verkorkt. 
Fig. 3 zeigt deren natiirliche Grósse, wie selbe 

in den Apotheken fiir Salben verwendet werden. 
Diese Tiegel mit breitem Halse gestatten auch 

das Sammeln grósserer Bruchstiickproben. Am fla- 
chen Stóssel ev. vielmehr an der angebrachten Eti- 
quette, wodurch eine Verwechslung der Tiegel resp. 
deren Bezeichnung ausgeschlossen wird, werden alle 
nótigen Notizen * u. Bezeichnung der Proben ge- 
macht. Śż = 
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Fig 2. 
Szafkę zrobi każdy stolarz — słoiki nabyć moż- 

na w każdej aptece. W razie ewentualnego zgłosze- 
nia się większej liczby odbiorców chętnie zapośre- 
dniczymy w zamówieniu i dostarczeniu tych szafek. 

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA PRACODAW- 
CÓW, ORAZ POSIEDZENIA KOMITETU WO- 
DNEGO, ODBYTEGO W URZĘDZIE GMIN- 
NYM W BORYSŁAWIU DNIA 12. KWIET- 
NIA 1911 O GODZINIE 2. POPOŁUDNIU. 

o zagajeniu posiedzenia p. Przewodniczący Mokry 
przed otwarciem ogólnego zgromadzenia prosi 
p. Fabiańskiego o złożenie sprawozdania z czyn- 

ności komisyi. 
P. Fabiański wyjaśnia, że o ile na prawym brzegu 

Łoszeni tłokowanie idzie raźnie i miejscami znać 
ubytek wody, to o tyle przeciwnie na lewym brzegu 
tego potoku sprawa tłokowania postępuje leniwie 
i dlatego też nie widać żadnych rezultatów. Napoleon 
tłokuje, na Tadeuszu-Alfa popsuł się haspel, Annen 
tłokuje bardzo opieszale, Tristan dla przeszkód fizy- 
cznych (160 m. pod 4' rurami) nie może tłokować 
wody jedynie ropę, Kissmet odbija rury w bok 
i zupełnie wody nie ściaga, Jadwiga zbiera tłokiem 
ropę, nie tykając prawie wody. 

FIS" "> 
Nach vollstindiger Complettirung der Collection 

werden selbe an die geologische Station zur speziel- 
len Untersuchung eingeliefert. 

Diese Sammelkisten werden von jedem Tisch- 
ler hergestellt; die Tiegel kann man in jeder Apo- 
theke erhalten. — Wir sind auch gerne bereit — bei 
Anmeldung einer grósseren Zahl von Abnehmer — 
die Herstellung und Ablieferung solcher Sammelkis- 
ten zu vermitteln. 

PROTOKOLL DER AM 12. APRIL 1911 UM 
12 UHR NACHMITTAGS IM GEMEINDE- 
AMTE IN BORYSŁAW ABGEHALTENEN 
VERSAMMLUNG DER ARBEITSGEBER U. 

SITZUNG DES WASSERCOMITEES. 

ach Einleitung der Sitzung ersucht der Vorsit- 
IN zende Herr Fabiański vor Erófinung der Ver- 

sammlung iiber die Tatigkeit der Kommission 
Bericht zu erstatten. 

H. Fabiański legt dar, dass wdhrend das Kolben 
der Bohrlócher am rechten Ufer des Łoszenie-Baches 
riistig fortschreitet und ein Abnehmen des Wassers 
sich bemerkbar macht, so geschieht dies am linken 
Ufer des Baches sehr langsam, daher ist auch kein 
Resultat zu verzeichnen. Napoleon kolbt, auf Thad- 
dius-Alfa wurde die Haspel defect, Annen kolbt 
hóchst nachldssig, Tristan kann in Folge technischer 
Schwierigkeiten (160 M. unter den 4* Róhren) nur 
das Oef, aber kein Wasser schópfen. Kissmet fiihrt 
Instrumentationsarbeiten und zieht iiberhaupt kein 
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Zdaniem P. Fabiańskiego komisya w takich warun- 

kach niejestw stanie nic zdziałać, bo nie ma żadnej 
zgoła egzekutywy, a że duże pociąga za sobą koszta, 
więc proponuje aby komisyę rozwiązać, a funkcye jej 
przelać na Urząd górniczy. Urząd ten powołany do 
bronienia interesów ogółu, uposażony w odpowied- 
nią władzę i środki, może zastanawiać wiercenia 
i nakazać zczerpywanie wody, które tutaj jest jedy- 
nie wskazane, bo o zamykaniu wód w wielkich głę- 
bokościach mowy nawet być nie może. Z uwagi, że 
w badanych szybach nie znaleziono dotąd objawów 
któreby mogły wskazywać na otwarte wierzchnie 
wody, musi się przyjść do przekonania, że to wody 
wgłębne, surowice lokalne, w ograniczonych ilościach, 
a więc nie tak groźne jak wody wgłębne spotykane 
na innych terenach naftowych, i te zczerpane być 
mogą i muszą, o ile ogół zrozumie swój własny 
interes. 

P. Meszaros konstatuje zupełny brak zaintere- 
sowania się sprawą tak ważną i poważną. Na 94 
żaproszeń, oprócz członków komitetu i komisyi przy- 
było zaledwie 14 interesowanych. Zupełnie taka 
sama obojętność, jakiej dowodem jest dzisiejsze ze- 
branie, panuje i na kopalniach a nawet jeszcze go- 
rzej. Wszędzie panuje brak dobrej woli i oglądanie 
się na drugich. W grupie szybów koło Napoleona 
pojawiła się woda około 15. lutego b. r. Od tego 
czasu upłynęło dwa miesiące, a szyb Annen, który 
miał zapuścić rury pełne i tłokować wodę z haspla, 
dotąd nic nie zrobił, ani rur nie zapuścił, ani haspla 
nie ustawił. Przewodniczący komisyi wykonawczej 
p. Fabiański wobec ciągłej niechęci jaką spotyka, 
prosił nas już poprzednio o zwolnienie go od tej 
przykrej funkcyi, a obecnie wyłania on ponownie 
sprawę,oddania wszystkiego w ręce Urzędu górniczego 

Mowca nie kwestyonuje dobrych chęci tego 
Urzędu, boi się jednak że Urząd górniczy nie mając 
sił po temu nie będzie wstanie zająć się tak tą 
sprawą jak komisya wykonawcza i dlatego jest 
zdania, że komitet i komisya winny dalej tunkcyono- 
wać, przy przychylnem współdziałaniu Urzędu gór- 
niczego. SCE P. Przewodniczący Mokry w odpowiedzi Pp. 
Fabiańskiemu i Meszarossowi podnosi, że sprawa 
jest trudna i żmudna i nie da sie rozciąć jednym 
zamachem, jak węzeł gordyjski. Potrzebuje dłuższego 
czasu i pracy, a komisya co było w jej mocy zro- 
biła i robi. Przedewszystkiem można powiedzieć, że 
ustaliła pochodzenie wody o tyle, że takowa nie 
jest wierzchnią, bo nigdzie otwartej nie znaleziono. 
Jest zatem głębną, znajduje się w ilości ograniczo- 
nej, więc prawdopodobnie da się zczerpać, ale 
i w tem czerpaniu trzeba się koniecznie liczyć ze 
stosunkami — ztemco każda kopalnia jest w stanie 
zrobić. 

Co do szybu Annen to p. Przewodniczący sam 
kilkakrotnie skonstatował, że się tam wodę tłokuje, 
rury są zamówione, a pod haspel kładzie się funda- 
ment. Jest nadzieja że nareszcie wszyscy przyjdą do 
przekonania, iż tylko zczerpywaniem wody da się co$ 
zrobić, ale narażanie stron na koszta idące w nie- 
skończoność, presye i szykany nie doprowadzą do 
pozytywnych rezultatów. SĘ 

P. Fabiański nawiązując do przemówienia p. 
Przewodniczącego podnosi, że o ile z jednej strony 
rzeczywiście w wielu wypadkach musi się liczyć 
z danymi stosunkami i uwzględniać trudności fizycz- 
nej natury, to znów z drugiej strony należy niestety 
skonstatować u niektórych przedsiębiorców zupełną 
obojętność — a nawet brak dobrej woli. 

Wasser ab, Hadwiga schópit mit dem Kolben das 
Oel, ohne das Wasser zu beriihren. 

Die Meinung des H. Fabiański geht dahiń, ddss 
in solchen Verhdltnissen die Kommission, ohne wel- 
che Exekutive zu besitzen, nichts ausrichten kann, 
macht also in Folge der verursachten Kosten den 
Vorschlag die Kommission aufzulósen und ihre Funk- 
tionen auf das Bergamt zu iibertragen. Das Bergamt, 
das den Schutz der Gesamtinteressen zur Aufgabe 
hat und im Besitze der Machtbefugnis, wie auch 
entsprechender Mittel ist, kann die Bohrungen ein- 
stellen und das Schópfen des Wassers anordnen, 
was in diesem Falle einzig am Platze wadre, da von 
einer Wasserabsperrung in grósserer Tiefe nicht die 
Rede sein kann. Mit Riicksicht darauf, dass in den 
untersuchten Schadchten keine Symptome aufgefunden 
worden sind, aus denen man auf ein Oeffinen des 
oberen Wassers schliessen kónnte, muss man zur 
Ueberzeugung gelangen, dass man es hier mit klei- 
nen Quantititen der Grundwisser, lokaler Salzsoole, 
zu tun hat, welche mithin keinesfalls so drohend 
sind, wie die in anderen Naphtaterrains vorkommen- 
den Grundwisser; inwieferne die Gesamtheit zum 
Verstandnis ihres eigenen Interesses gelangen wird, 
kónnten und miissten sie ausgeschópit werden. 

Herr Messaros weisst auf die vollstindige Gleich- 
giltigkeit hin einer solch wichtigen und ernsten An- 
gelegenheit gegeniiber. Auf 94 Eingeladene sind, von 
den Mitgliedern des Komitees abgesehen, nur 14 er- 
schienen. Dieselbe, oder eine vielleicht noch gróssere 
Gleichgiltigkeit deren Beweis die heutige Sitzung ist, 
findet man auf den Gruben. Fast iiberall begegnet 
man bósem Willen, jeder sieht sich nach seinem 
Nachbar um. In der Nachbarschaft des Schachtes 
Napoleon zeigte sich Wasser ungefdhr am 15. Fe- 
bruar l. |. seit der Zeit sind zwei Monate voriiber 
und der Schacht Annen, welcher volle (nicht perfo- 
rierte) Róhren einlassen und das Wasser mittels einer 
Haspel kolben sollte, hat bis nun nichts vorgenom- 
men, weder Róhren eingelassen, noch eine Haspel 
aufgestellt. H. Fabiański, der Vorsitzende der Exeku- 
tivkommission hat uns, angesichts des ihm bege- 
gnenden Unwillens, schon vorher darum gebeten ihn 
dieser verdriesslichen Funktion zu entheben und 
schlagt jetzt vor die ganze Angelegenheit dem Berg- 
amte zu iiberweisen. 

Der Redner will den guten Willen des Berg- 
amtes nicht in Abrede stellen, befiirchtet aber dass 
die Bergbehórde aus Mangel an entsprechenden 
Kraiten nicht im Stande sein wird sich der Angele- 
genheit in der Weise zu widmen, wie die Exekutiv- 
kommission es tut; seiner Meinung nach soll das 
Komitee und die Kommission bei geneigter Mithilie 
des Bergamtes fernerhin arbeiten. 

Der Vorsitzende H. Mokry, beantwortet die 
Ausfiihrungen des Herrn Fabiański und Messaros, 
indem er hervorhebt, dass die Angelegenheit eine 
schwierige und miihselige sei und durch einen 
Schwertstreich, wie der gordische Knoten, nicht ge- 
lóst werden kann. Es bedarf viel Zeit und Arbeit 
und die Kommission tat alles, was in ihrer Macht 
war. Vor allem darf hervorgehoben werden, dass sie 
den Ursprung des Wassers in der Richtung hin fest- 
gestellt hat, dass es kein oberes Wasser ist, da man 
keines geółinet aufgefunden hat. Es ist dies mithin 
ein in beschrankter Menge vorkommendes Grund- 
wasser, das sich hóchstwahrscheinlich ausschópien 
lassen wird, man muss jedoch auch dabei die Ver- 
hadltnisse wie auch die Leistungsfdhigkeit der Gruben 
in Betracht ziehen. 
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Na kopalni Annen do bardzo jeszcze niedawna 
nic nie robiono i markowano tylko robotę, a obec- 
nie od jakiegoś czasu robi się, ale nato aby ściągać 
wierzchnią ropę, a przecież możnaby pół szychty na 
dobę poświęcić na tłokowanie wody. 
| Na Kissmecie stało się rzeczywiście nieszczę- 
ście, bo urwały się rury. Pozostałe 49 mietrów rur 
odbija się w bok, a robota ta potrwa z pewnością 
co najmniej 3 miesiące. Czyż nie byłoby bardziej 
wskazanem, odłożyć te prace na później a teraz 
zacząć zczerpywać wodę? 

Każdy ogląda się na sąsiada, aby on czerpał 
wodę, sam zaś nic nie robi albo bardzo mało, a tego 
nie można nazwać robotą realną. 

Na zarzuty PP. Meszarosa i Fabiańskiego dają 
wyjaśnienia pełnomocnicy wyżej wymienionych ko- 
palń i tak: 

P. Urich, zastępca kopalni Annen, zastrzegając 
się przeciw zarzutowi złej woli, zawiadamia, że zo- 
stały zamówione specyalne pełne rury w Witkowicach 
i lada dzień nadejdą, a haspel montuje się. Przy 
obecnem łyżkowaniu wody stwierdzono znaczny jej 
przypływ, ale jest nadzieja, że czerpanie z hapsla 
i w pełnych rurach powinny dać pomyślny wynik. 

Dr. Kreisberg, pełnomocnik kopalni Kissmet, nie 
wdaje się w krytykę czynności komisyi i nie ma za- 
miaru dotykać kogokolwiek osobiście, konstatuje 
jednak, że komisya dotąd nic nie zrobiła, a że stosunki, 
naitowe Dr. Kreisberg zna dokładnie i wie jak często 
niepowodzenie drugiego cieszy, więc nie wierzy 
w objektywność komisyi. Prosi, żeby nie zarzucać 
braku dobrej woli przedsiębiorcom, ale brać pod 
uwagę stosunki każdego z nich i nie wydawać dra- 
końskich zarządzeń aby przedsiębiorca poświęcał ty- 
siące a nawet krocie nato, ażeby pomagać drugiemu. 
Kissmet tłokował jak długo miał nie urwane rury, 
po: urwaniu się ich jednak musiał myśleć przede- 
wszystkiem o gwożździu, i mimo otrzymanego pole- 
cenia nie tłokował, bo nie miał gwarancyi czy mu 
się tłokowanie na co przyda,— w tem jeszcze jednak 
złej woli dopatrywać się nie można. 

W odpowiedzi Drowi Kreisbergowi, P. Meszaros 
podnosi, że komisya nie składa się z uprawnionych 
do wydobywania, lecz z ludzi zupełnie bezstronnych, 
którzy z całą gotowością oddają swój czas tej spra- 
wie i nie godzi się ich posądzać o chęć szkodzenia 
innym. 

Dr. Szujski wytyka z oburzeniem, że o posie- 
dzeniu komitetu i czynnościach komisyi ogół nie jest 
powiadomiony, że posiedzenia te odbywają się tajnie 
I są raczej konwentyklami. Stwierdza, że ci, którzy 
inwestowali w ten przemysł znaczne kapitały, mają 
prawo wiedzieć o wszystkiem co komitet uchwali, 
a komisya wykona, i żąda od p. Przewodniczącego 
komitetu wyjaśnień w tym względzie.W dalszem prze- 
mówieniu co do natury wody przychodzi Dr. Szujski 
do przekonania, że to jest woda wierzchnia, gdyż 
twierdzi, że tylko w bardzo małej ilości szybów 
woda została dokładnie zamknięta, a niemal wszędzie 
jest otwartą wobec czego jest zdania, że zarządzenia 
komisyi są niewłaściwe i bezcelowe, a częstokroć 
nawet szkodliwe, jak na przykład na kopalni Szujski- 
Berlin, gdzie wskutek tłokowania wody z polecenia 
komisyi, zostały rury zgniecione. Przychylając się do 
przemówienia Dra Kreisberga stwierdza również, że 
komisya nic dotąd pozytywnego nie zrobiła. 

Nad interpelacyą Dra Szujskiego wywiązuje się 
ożywiona dyskusya, w której biorą udział PP. Fa- 
biański, Dr. Kreisberg, Sulimirski i Meszaros. 

Was den Schacht Anńen anbelangt hat der Vor- 
sitzende selbst das Kolben des Wassers konstatiert, 
die Róhren sind bestellt und fiir die Haspel wird das 
Fundament gelegt. Es besteht die Hotinung, dass 
endlich alle zur Uberzeugung kommen werden, dass 
nur durch das Kolben des Wassers etwas ausgerich- 
tet werden kann, wdhrend ins Unendliche gehende 
Kosten und Gewaltmassregeln den Parteien gegen- 
iiber zu keinem reellen Resultate fiihren kónnen. 

Anschliessend an die Worte des H. Vorsitzen- 
den, hebt H. Fabiański hervor, dass, wenn man einer- 
seits in vielen Fallen den gegebenen Verhdltnissen 
Rechnung tragen und technische Schwierigkeiten be- 
riicksichtigeń muss, so muss andererseits bei man- 
chen Unternehmern leider eine vollstindige Gleich- 
giltigkeit, wenn nicht ein Mangel an gutem Willen 
festgestellt werden. Auf der Grube Annen wurde bis 
unldingst nichts vorgenommen, die Arbeit wurde nur 
markiert, jetzt wird zwar seit einiger Zeit gearbeitet, 
aber nur zu diesem Zwecke, um das Oel von oben 
zu schópfen, obwohl man doch auf 24 Stunden einen 
halben Arbeitstag auf das Kolben des Wassers ver- 
wenden kónnte. 

Auf Kissmet, geschah wirklich ein Ungliick, denn 
es rissen die Róhren. Die im Bohrloche zuriickge- 
bliebenen 49 m. Róhren werden in die Wand geschla- 
gen, welche Arbeit wenigstens drei Monate dauern 
wird. Ware es nicht angezeigter diese Arbeit fiir spa- 
ter zu verschieben und jetzt das Wasser zu kolben? 

Jeder geht darauf los, dass ihm der Nachbar 
das Wasser schópft, und tut selber nichts, oder sehr 
wenig, welches keine positive Arbeit genannt werden 
kann. 

Gegen die Einwendungen der Herrn Messaros 
und Fabiański ergreifen die Vertreter oben genannter 
Gruben das Wort und zwar: 

H. Urich, Vertreter der Grube Annen verwahrt 
sich gegen den Vorwurf bósen Willens und bringt 
zur Kenntnis, dass spezielle Róhren im Witkowitzer 
Werke bestellt wurden, welche tagtiglich erwartet 
werden, die Haspel wird aufgestellt. Beim jetzigen 
Kolben wurde ein starker Wasserzufluss konstatiert, 
es besteht aber die Hoffnung, dass das Schópfen 
mittels der Haspel aus vollen Róhren ein giinstiges 
Resultat geben muss. 

Der Bevollmachtigte der Grube Kissmet, Dr. 
Kreisberg will die Tatigkeit der Kommission keiner 
Kritik unterwerfen, auch will er niemanden persón- 
lich antasten, stellt aber fest, dass die Kommission 
nichts ausgerichtet hat und, da er als Kenner der 
Naphta-Verhadltnisse genau weiss, wie oft ein Miss- 
geschick den anderen freut, glaubt er an die Partei- 
losigkeit der Kommission nicht. Er bittet den Unter- 
nehmern keinen bósen Willen zuzuschreiben, nur die 
Verhdltnisse eines jeden in Betracht zu ziehen und 
keine drakonischen Anordnungen zu treffen, damit 
der Unternehmer Tausende und aber Tausen- 
de dafiir opfert, den anderen zu helfen. Kissmet hat 
gekolbt, wie lange er ganze Róhren hatte, jetzt, nach- 
dem dieselben gerissen sind, musste er in erster Rei- 
he an die Beseitigung der Vernagelung denken und 
es wurde die Anordnung des weiteren Kolbens nicht 
befolgt, da keine Sicherheit vorhanden war, dass ihm 
das Kolben von Nutzen sein wird; darin kann noch 
kein bóser Wille ersehen werden. 

H. Messaros antwortet H. Dr. Kreisberg, indem 
er hervorhebt, dass die Kommission nicht aus Unter- 
nehmern, sondern aus unparteiischen Leuten besteht, 
welche mit grósster Bereitwilligkeit dieser Angelegen- 
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W szczególności p. Przewodniczący w odpowiedzi 
Drowi Szujskiemu podnosi, że rzeczywiście komitet 
odbył dwa posiedzenia, w dniach 22. i 29. marca br. 
Chciano je mieć poufne dlatego, aby treść obrad nie 
dostała się do dzienników i nie była znowu powo- 
dem zaniepokojenia publiczności. Poułnemi jednak 
tych posiedzeń nazwać nie można i niemi w istocie 
nie były, bo na jednem i drugiem posiedzeniu było 
dużo stron interesowanych, może nawet więcej jak 
dzisiaj. Zarzut Dra Szujskiego, że obowiązkiem komi- 
tetu było zawiadamiać ogół osobnemi zaproszeniami 
o każdem posiedzeniu, wydaje się co najmniej dziwnym 
wobec dzisiejszego zgromadzenia, na które rozesłano 
94 zaproszeń, a przybyło tak mało interesowanych. 
Komitet działał w najlepszej myśli i wierze, bardzo 
chętnie widział tych wszystkich, którzy na obrady 
przychodzili i nigdy niechciał być i nie był żadnym 
tajnym konwentyklem. | 

P. Meszaros ze względu na zarzuty PP. Szuj- 
skiego i Kreisberga prosi o postawienie wniosku, by 
sprawę oddać pod rozpatrzenie ogółu, jeżeli i ogół 
podzieli zapatrywanie tych Panów, to należy wybrać 
nowy komitet. 

P. Błachowski stawia wniosek : - 
Zebrani łącznie z komitetem uchwalają zwołać 

drugie zgromadzenie na dzień 20. kwietnia br. z po- 
stawieniem na porząpku dziennym: 

a) sprawozdania komisyi z dotychczasowych 
czynności, 

b) votum zaufania dla obecnego komitetu i ko- 
misyi, z poprawką Dra Szujskiego, aby z uwagi, że 
ogół nie jest dokładnie obznajmiony z dotychcza- 
sowym tokiem obrad komitetu, dać wydrukować 
protokoły z ostatnich dwóch posiedzeń i rozdać je. 

P. Meszars zabierając głos w kwestyi tormal- 
nej, popiera wniosek P. Błachowskiego, prosi aby 
przed uwolnieniem go, celem pokrycia dotychczaso- 
wych i przyszłych kosztów akcyi ratunkowej, zebrani 
w myśl uchwały komitetu zechcieli przystąpić do 
odpisania deklaracyi następującej treści: 

Uchwałą wybranego na zgromadzeniu Firm Ko- 
mitetu technicznego z dnia 24. lutego br. postano- 
wiono, że koszta akcyi ratunkowej w sprawie zawod- 
nienia terenu Tustanowic, rozłożone być mają na 
wszystkie otwory wiertnicze leżące w Tustanowicach 
i Truskawcu na wschód od potoku Ponerlanki, czyli 
na prawym jej brzegu. 

Jako pełnomocnik Firmy . . « : « « « « « . oświadczam, że uchwałę tę przyjmuję do wiado- 
mości, do takowej się zastosuję, i tem samem obo- 
wiązuję się do wpłacenia na ręce Izby pracodawców 
na każde jej wezwanie zażądaną kwotę, aż do wy- 
sokości 300 koron (trzysta koron) od każdego. . 
otworu wiertniczego we wyż określonym obrębie 
leżącego. 

Borysław, dnia 12. kwietnia 1911. 
Zgromadzeni większością głosów uchwalają 

wniosek P. Błachowskiego a następnie przystępują 
do podpisania deklaracyi następujące Firmy: 

1) „Triumpf Petroleum-Geselschaft m. b. PE: 
2) „Alfa Petroleum-Gesellschaft m. b. H.* 3) „Alliance 
Petroleum-Gesellschaft m. b. H.* 4) Kopalnia „Marya*. 
5) Kopalnia „Bawarya*. 6) Dr. Artur Goldhammer. 
7) Kopalnia „Rockefeller*. 8) Towarzystwo Akcyjne 
dla przemysłu naftowego. 9) Władysław Długosz 
i Spółka. 10) Galicyjskie Karpackie Akcyjne Towa- 
rzystwo naftowe. 11) Galicyjskie Akcyjne Towarz. 
naftowe „Galicya*. 12) Kopalnia „Faust*. 13) Gewerk- 
schaft „Hansagliick*.14) Bohrgesellschaft „Nordstern*. 

heit ihre Zeit opfern, es also nicht billig sei, sie der 
Absicht, anderen zu schaden, zu verddchtigen. 

Dr. Szujski zieht voll Entriistung gegen das 
Ausschliessen der QOjffentlichkeit bei den Sitzungen 
des Komitees, wie auch dagegen, dass iiber die Td- 
tigkeit der Kommission die Gesamtheit nicht be- 
nachrichtigt wird, wodurch die Sitzungen eher den 
Namen eines Konventikels verdienen. Diejenigen, die 
in dieser Industrie mit grósseren Kapitalien beteiligt 
sind, haben das Recht iiber alle Beschliisse, wie 
auch iiber die Tatigkeit der Kommission informiert 
zu werden und verlangt dariiber vom Vorsitzenden 
Autschluss. Des Weiteren gelangt H. Szujski zur Uber- 
zeugung, dass wir es mit dem oberen Wasser zu 
tun haben, da, seiner Meinung nach, nur eine kleine 
Anzahl von Schadchten das Wasser abgesperrt hat 
und fast iiberall das Wasser offen steht, die Anor- 
dnungen der Kommission sind mithin nicht entspre- 
chend und ziellos, oftmals sogar schadlich, wie es 
der Fall auf der (irube Szujski-Berlin war, wo in 
Folge des durch die Kommission veranlassten Kol- 
bens die Róhren gedriickt wurden. An die Worte 
des H. Dr. Kreisberg anschliessend, stellt er fest, 
dass die Kommission bis nun nichts Positives aus- 
gerichtet hat. 

Uber die Interpellation des H. Dr. Szujski ent- 
spinnt sich eine lingere Debatte, an'der die Herren 
Fabiański, Dr. Kreisberg, Sulimirski und Messaros 
teilnehmen. 

Dem H. Dr. Szujski antwortend, hebt der H. Vor- 
sitzende hervor, dass das Komitee wirklich zwei Sit- 
zungen am 22. und 29. Marz abgehalten hat, Man 
wollte den Inhalt der Debatte vertraulich behandeln, 
damit Einzelheiten nicht in die Tagespresse gelangen 
und nicht wieder das Publikum beunruhigen. Als 
Geheimsitzungen kónnen sie nicht betrachtet werden, 
sie waren auch in der Wirklichkeit nicht geheim, 
denn sowohl an der ersten wie auch an der zweiten 
nahmen die interessierien Parteien Anteil vielleicht 
in grósserer Anzahl, als heute. Der Vorwurf des H. 
Dr. Szujski, die Pflicht des Komitees betreffend an 
die (iesamtheit offentlich Einladungen ergehen zu 
lassen, sieht, angesichts der heditigen Versammlung, 
mindestens wunderlich aus in der auf 94 Einladun- 
gen so wenig Interessierte erschienen sind. Das Ko- 
mitee handelte nach bestem Wissen und Gewissen 
und sah sehr gerne diejenigen, welche den Verhan- 
dlungen beiwohnten, wollte aber niemals in ein Ge- 
heimkonventikel ausarten. 

H. Messaros bittet mit Riicksicht auf die Vor- 
wiirie der Herrn Szujski und Kreisberg um die An- 
tragstellung die Angelegenheit der Gesamtheit vor- 
zulegen und, wenn dieselbe die Meinung dieser Herren 
teilt, ein neues Komitee zu wahlen. 

H. Błachowski stellt den Antrag: die Versam- 
melten beschliessen eine zweite Versammlung fiir den 
20. April 1. I. einzuberuten mit folgender Einschal- 
tung in die Tagesordnung. a) Berichterstattung der 
Kommission iiber ihre bisherige Tatigkeit, b) Ver- 
trauensvotum fiir das jetzige Komitee und die Exe- 
kutivkommission mit dem Zusatze des Dr. Szujski, 
dass die Protokolle der beiden letzten Sitzungen ge- 
druckt und ausgeteilt werden, da die Gesamtheit 
iiber den Gang der bisherigen Verhandlungen nicht 
genau informiert ist. 

Herr Messaros unterstiitzt den Antrag des H. 
Błachowski und bittet die Anwesenden, dass sie, 
bevor sie ihm seiner Pilichten entbinden, zwecks 
Deckung der bisherigen und kiinfiigen Kosten der 
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15) Dr. E. Reiter Kopalnie: „Eleonora II.*„Wełdzirz* 
„Eugeniusz*. 16) Kopalnia „Nowina*. 17) Kopalnia 
„Chocim*. 18) Kopalnia „Jubileum*, ogółem przeszło 
70 otworów świdrowych. 

Na tem protokół zakończono, podpisano i po- 
siedzenie o godzinie w pół do piątej zamknięto. 

* * 
* 

Sprostowanie. Po otrzymaniu oryginału prostu- 
jemy niniejszem ustęp protokołu z dnia 29. marca 
1911 rozpoczynający się od słów: 

P. Fabiański jest zdania, że trudno będzie od- 
różnić czy to jest solanka rodzima, czy też sztuczna. 
Dotychczasowe obserwacye okazują, że woda słodka 
wlewana do otworu Świdrowego nasyca się solą 
w stosunkowo niedługim czasie do tego stopnia, że 
tworzy zupełnie nasyconą solankę. Zależne to jest od 
ilości metrów przebytych iłów solnych, czasu i pro- 
centowej zawartości soli w iłach. Jasna rzecz, że 
niezmiernie pomaga tu mieszanie, które odbywa się 
ustawicznie wskutek robót wiertniczych. Mamy cały 
szereg przykładów, że w otworach wiertniczych sto- 
sunkowo jeszcze młodych, w których wyklucza się 
nawiercenie solanki wgłębnej, woda słodka zmieniła 
się w solankę. (Chocim, Spindletep, Irenka gdzie zna- 
leziono 25 kilogramów soli w hektolitrze wody). 
Jasnem więc jest, że ewentualnie przeciekająca woda 
słodka, zanim dostanie się do spodu, nasyci się solą 
do tego stopnia, że nie wiele będzie dyferować 
w ciężarze gatunkowym od wgłębnej solanki. 

Wiadomości osobiste. 

Polscy inżynierowie i monterzy w Kongo. Firma Artur 
Bolle z Brukseli zawarła ubiegłego roku z belgijskiem minister- 
stwem dla kolonii układ w sprawie sprzedaży i transportowania 
ropy w głąb lądu państwa Kongo. Przedsiębiorstwo zobowiązalo 
się na swój koszt ułożyć rurociąg ropny od portu Matadi 400 klm. 
w górę rzeki Kongo do miasta Stanley-Pool, i na tej przestrzeni 
założyć składy ropy i sprzedawać ją do celów opałowych. W za- 
mian za to zobowiązał się rząd kolonialny nie udzielać w prze- 
ciągu lat 20 podobnemu przedsiębiorstwu koncesyi w tej kolonii. 
Wiadomość ta dla borysławskich techników o tyle ciekawa, iż 
firma A. Bolle zamówiła rury dla tego rurociągu w manesmań- 
skich zakładach w Chomotowie (Komotau), zaś Towarzystwo 
dla handlu, przemysłu i rolnictwa we Lwowie poszukuje w gronie 
naszych kolegów inżyniera kierownika budowy, zaangażowało 
zaś już również kilku monterów borysławskich. JS 

Personalnachrichten. 

Polnische Ingenieure und Monteure in Kongo. Durch 
Kónigliches Dekret vom 18. November v. J. ist ein zwischen 
dem belgischen Kolonialminister und der Firma Arthur Bolle in 
Briissel unter dem 14. November vorigen Jahres abgeschlossener 
Vertrag, betreffend die Befórderung und den Verkauf von Petro- 
leum in der Kongokolonie, genehmigt worden. Durch diesen 
Vertrag verpflichtet sich der letztere zur Anlegung, Unterhaltung 
und Ausbeutuug einer Metallrohrleitung sowie zur Befórderung 
von Petroleum zwischen Matadi und Stanley-Pool 400 Km. gegen 
das Innere der Kolonie. Dagegen verpflichtet sich die Kolonial- 
regierung fiir einen Zeitraum von 20 Jahren keinen Petroleum- 
transport durch eine Rohrleitung zwischen dem Meere und dem 
unteren Stromlaufe bei Stanley-Pool einzurichten oder hierfiir 
eine Koncession zu erteilen. Diese Nachricht ist fiir Boryslawer 
Techniker insofern interessant, da die Firma A. Bolle Róhren fiir 
diese Rohrleitung bei den Manesmannwerken in Komotau bestellt 
hat, und sucht die Handels- Gewerbe- und Ackerbaugesellschaft 
in Lemberg einen Ingenieur-Bauleiter aus der Mitte unserer 
Kollegen und hat bereits einige Monteure aus Boryslaw 
engagirt. 

Rettungsaktion im Sinne des Komitee-Beschlusses 
folgende Deklarationen unterzeichnen móchten. 

„Mit Beschluss des am 24. Februar I. J. auf der 
Versammlung der Arbeitgeber gewidhlten technischen 
Komitees wurde bestimmt, dass die Kosten der 
Rettungsaktion in Sachen der Verwdsserung des 
Tustanowicer-Terrains auf alle in Tustanowice und 
Truskawiec óstlich vom Bache Ponerlanka, das ist 
an seinem rechten Ufer, gelegenen Schachte verteilt 
werden sollen. 

Als Bevollmachtigter der Firma TAN 
nehme ich diesen Beschluss zur Kenntnis, werde 
mich ihm fiigen und verpflichte mich mit Gegenwdr- 
tigem zu Handen der Arbeitgeber-Kammer auł jeden 
Ruf derselben die verlangte Summe bis K. 300 (drei- 
hundert Kronen) von jedem im erwdhnten Bereiche 
gelegenen Schachte zu zahlen. — Borysław am 12. 
April 1911. 

Die Versammelten nahmen mit Stimmenmehrheit 
den Antrag des H. Błachowski an; folgende Firmen 
unterzeichnen die Deklarationen. 

1) „Triumph* Petroleum-Ges. m. b. H. 2) „Alfa* 
Petrol.-Ges. m. b. H. 3) „Alliance* Petrol-Ges. m. b. 
H. 4) Grube „Marya* 5) Grube „Bawarya* 6) „Dr. 
Artur Goldhammer* 7) Grube „Rockefeller* 8) „Ak- 
tiengesellschaft fiir Naphta-Industrie" 9) „Władysław 
Długosz £ Comp* 10) Galizische Karpathen-Petro- 
leum-Aktiengesellschaft" 11) „Galizische Petroleum 
Aktien-Gesellschaft „Galicia* 12) Grube „Faust* 13) 
Gewerkschaft „Hannashall* 14) Bohrgesellschaft 
„Nordstetn* 15) De; E. Reiter; Gruben „Eleonofa* 
„Eugeniusz* 16) Grube „Nowina* 17) Grube „Cho- 
cim* 18) Grube „Jubileum*, im Ganzen 70 Schachte. 

Damit wurde das Protokoll geschlossen und 
unterzeichnet und die Sitzung um 4*/, Uhr nachmit-- 
tags auigehoben. 

> * * 

Berichtigung. | 
Nach Erhalt des Originales berichtigen wir 

hiemit den Absatz von den Worten: Herr Fabiański 
meint etc. etc. (Protokoll vom 29. Marz 1911). 

Herr Fabiański meint, es wiirde schwer zu un- 
terscheiden sein, ob dies echte oder kiinstliche Salz- 
soole ist, weil die bisherigen Beobachtungen dahin- 
weisen, dass das in die Bohrlócher eingeschiittete 
Siisswasser in verhdltnismdssig nicht allzulanger 
Zeit derart vollstindig mit Salz gesdttigt wird, dass 
es in Salzsoole umwandelt, was von der Machtigkeit 
der durchgebohrten Salztone, vom perzentigen Salz- 
gehalt derselben und von der Zeitdauer abhangig ist, 
wozu das durch die Bohrarbeiten verursachte fort- 
wahrende Umriihren der Fliissigkeit ungemein viel 
verhilit. 

Es steht uns eine ganze Reihe von Beispielen 
zum Beweis, dass in verhaltnismdssig seichten Bohr- 
lóchern, in welchen das Vorkommen der Grundsoole 
ausgeschlossen erscheint, das Siisswasser in die Salz- 
soole umgewandelt ist. (Chocim, Spindletep, Irenka 
wo 25 Kg. Salz im Hektoliter Wasser vorgefunden 
wurde). 

Es ist somit einleuchtend, dass das eventuell 
durchsickernde Siisswasser, bevor es zur Bohrloch- 
soole gelangt, derart mit Salz gesdttigt wird, dass 
dessen speziłfisches Gewicht von dem spezifischen 
Gewichte einer echten Grundsoole nicht viel diffe- 
riren wird. 

a. 
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KALKULACYA WOLNEGO MIEJSCA DO 
MAGAZYNOWANIA ROPY W ZAGŁĘBIU 

BORYSŁAWSKO-TUSTANOWICKIEM. 
STAN Z DNIEM 31-go GRUDNIA 1910: 

Pojemność zbiorników pryw. przeds. magaz. 151798 cyst. 
Pojemność zbiorników Związkowych wy- 

dzierżawionych rządowi . 5 26375 Pojemność zbiorników rządowych w Modty- 
CZU . 32082 Pojemność zbiorników rządowych w Kołpcu 54000 112957 cyst. 

zatem ogólna pojemność . . > 4220 03. Ponieważ z dniem 31/12 1908 było zapasów 
w zbiornikach firm magazynowych . . 107700 

produkcya wynosiła: 
Borysław 1909 722910 

» 1910 . 21425 43940 

Tustanowice 1909 . 169179 
% 1910 . 139821 = 309000 == 352940 

po strąceniu ekspe- 
dycyi za 1909 

koleją do rafineryi . 144096 
rurociąg do Droho- 

bycza dla Galicyi . 11089 
spalonego wskutek po- 

żaru zbiorników To- 
warz.transport. . . 100 = 155885 

i za 1910 
do rafineryi koleją . 104833 
na ODaR=> 9742 
rur. Gal. do Drohob. 1477 
rur. do Drohobycza dla 

odbenzyniarni 

sA czyli zapasy wynosiły z dniem SLAŻ- ALOŁSDT +25, 
Jeżeli więc z ogólnej pojemności OAPOROP R 20H/OD=GYSU 
porrącimy zapasy Ww HQSCT> 020 20002 SR ADLOŻĆ 

otrzymamy próżnostan zbiorników . . . x>* 102028 
Ponieważ pojemność zbiorników Związkow. wzglę- 

dnie rządowych wynosi jak wyżej KŻ 
napełniono je zaś: 

w roku 1909 . 254911 
W ów OLONOSSE 27059 81970 
przeto próżnostan zbiorników rządowych względnie 

Związkowych wynosi RER ZOE 

7» 

112956 

2» 

SDOSZEZ 
teszia zaś próżnostanu W ilości. . « «. «© .-. 71941. , 
przypada na inne przedsiębiorstwa magazynowe. 

WSPRAWIE WODY W SZYBACH 
TUSTANOWICKICH. 

W swoich dawnych notatkach znalazłem wyniki 
analiz wody, która pokazała się już przed laty w szy- 
bach tustanowickich, a mianowicie: 

W r. 1906 wykazała woda ze szybu Wagman 
(galic. Karp. Tow.) ciężar gatunkowy przy 15% C — 
I:2091, zawartość NaCl. — 271%. W kwietniu 1910 
woda ze szybu „Eruptio* wykazała: ciężar gatunkowy 
1:2142. 

Z tego samego czasu woda ze szybu Goldberga 
w Truskawcu miała skład identyczny jak w „Eruptio*. 

Obecnie dokładne oznaczenia ciężarów ga- 
tunkowych wykazały : 
Woda z „Annen* ciężar gatunkowy przy 150C 1.1977 

zj „Dośki* $ > | » "4.1084 
że „ladelsza” ,, Ę s 1.995 

Inż. Maryan Wieleżyński. 

20876 = 142928 = 298813 = 54127 DYR 

KALKULATION DER FREIEN LAGERRAUME 
IM BORYSŁAW - TUSTANOWICER ROHÓL- 

GEBIETE. 
STAND PER 31. DEZEMBER 1910: 

Der Fassungsraum des Reservoirs von den 
verschiedenen Lagerfirmen betrdgt ins- 
SRODNDOSY pana jka ne 2 

Der Fassungsraum der Verbandsreservoires, 
die von dem Verband an die Regierung 
seipachier wujem 800, 0 96370 Der Fassungstraum der aerarischen Reservoirs 
UOMOdENCZN NAN MR 32582 Der Fassungsraum der aerarischen Reservoirs 
UDDCDINO Rs TA a 54000 112957 

der Totale Fassungsraum betrigt daher ins- 
SAUD DDR, 43 

Nachdem der Stand der Rohólvorriite betrug 
per 81/12. 1908 in den Reservoirs der 
KOBONUNEM oSA maa und die Produktion: 

von Borysław pro 1909 22515 
;; R „ 1910 21425= 43940 

von Tustanow. pro1909 169179 
8 $, „ 1910. 189821 = 309000 — 352940 
abziiglich der Expe- 

dition pro 1909: 
per Bahn an die Raf- 

JiUOWON oco „J4A1006 
per Rohrleitung der 

„Galicia* n. Droh. 11089 
vernichtet durch den 

Brand derReserv. der 
Transportgesellschaft 700— 155885 
und pro 1910: 

per Bahn an die Raf- 

151798 Zist. 

2) 

264755 

107700. 

IineHeN ".. /.< . 104833 
per Bahn zur Heiz- | 

zwecken . 9742 
per Rohrleitung der 

„Gdauom ri. Droh= 7447 
an die Entbenzienie- 

rungsanstalt . . . 20876==142928 == 298813 = 54127 Zist. 
Die Rohólvorrite betrugen daher per 31/12. 1910 . 161827 
Wenn von dem totalen Fassungsraum per . . . 264755 Ę 
dO KONORONNE DR 0000020003 0808 61007 Ź 
abgezogen werden, erhalten wir den Stand der leeren 

BAMINYSA R RR a tara JODODS 
Nachdem der Fassungsraum der Verbands bezw. det 

aerarischen Reservoirs betrągt .-. . . . . 112957 3 
und wurden befiilit: 

im Jahre 1909 mit . 54911 Zist. 
PRD CZNA 27009: ,, = S1970-55 

verfiigt daher der Verband bezw. die Regierung iiber 30987 ,, 
und die iibrigen Transportgesellschaften iiber . . 71941 = 

PROLRAMUME m cyc | ARR 2R IOŻSZĄCEE MA 

ZUR WASSERFRAGE IN DEN SCHACHTEN 
VON TUSTANOWICE. 

In meinen alten Notizen fand ich Analysen 
Ergebnisse iiber Wasser zu lesen, welches bereits 
vor Jahren in Tustanowicer Schichten zum Vorschein 
gekommen war — und zwar: 

lm Jahre 1906 wies das Wasser des Schachtes 
Wagman (Galiz. Karpatengesellschaft): ein spec. 
Gewicht 150%C — 1.2091, Gehalt an-Na CI — za 
aui, im April 1910 wies das Wasser vom Schachte 
„Eruptio* ein spec. Gewicht 1.2142 auf. 

Zur selben Zeit hat das Wasser vom Schachte 
Goldberg in Truskawiec eine identische Zusammen- 
setzung mit der des Wassers von „Eruptio* gehabt. 

Gegenwirtig wiesen genaue Messungen von 
spec. Giewichten Folgendes auf: 
Das Wasser von „Annen* spec. Gew. bei 150C 1.1977 

» » » „Dośki zj » » » » i 1984 

> „e iadAdCUSZŃ,+00,50> 1.095 
Ing. M. Wieleżyński. 



STAN SZYBÓW W DNIU 1. KWIETNIA 1911. — STAND DER BOHRUNGEN AM 1. APRIL 1911. (DOM NAFTOWY — OSKAR 
TUSTANOWICE. LOEWENHERZ, BORYSŁAW — NAFTAHAUS). 

| | . | s | -_ KOPALNIA Data Głębok. | Zarurow. : Z = Produkcya UWAGA KOPALNIA ' Data Głębok. | Zarurow. 5 = | Produkcya UWAGA 
GRUBE Datum Tiefe | Verrohrt E 5 „ Produktion ANMERKUNG GRUBE Datum Tiefe Verrohrt| 2 = Produktion ANMERKUNG 

| | | | s | z , 7) | 

ONNINEN Er —— ru NON 1 mea TE WRON 
Agata l... . 31 IL. 952. — | 1832— | 5" zast. — eing. Georg l. LIV. 1010.— — OWE | wierci — bohrt | 

w marcu „AL... „ 910. — — 6 | , , 
„IL » 1237.— | 1225.— 4" im Marz tłokuje -- kolbt Gustawa (Leon) 31 1IIL. 1057.—- ; 1050.— | 7 . | » » 

33 wag. Ę 

Alired (Galicya) , 1145.— | 11155— | 6 8 wag. 5 , | 
zastanawiasię i ciągnie rury „tłok. w otworze podchodzi 

Aliance Anny. 31V. 1449.90 | 1436.80 | 0" „wird cingestellt u. Róhre " m ' . woda, niveau około 1050 werden gezogen Hadwiga 1263. — | 1188. U l w. kolbt, im Bohrloche steigt 
= m 5 ściąga wodę tłokiern Salzsoole Niveau ca. 1050 

Livia 1393.90 | 1387. 0 "das Wasser wird geschópit ||iHala . . . . . „ 1367.-— | 1270.— b wierci — bohrt 
Olimpia 603.— 600.— | 9 zast. — eingest. Hansa Gliick .. LIV. 1246— | 1230.— | 5" b, w. tłok. — kolbt 

enia TO ' , wierci silne gazy Hannashall "81/IL' 1254.-— | 1250— | 5" 2 W. wierci — bohrt Alfa Kalifornia L. > 1192.40 | 1180.87 | 5 l wag. bohrt starke Gase Herman ! | „ 1319.— | 1313.— o! I w. » , 
, Il. , 622.40 617.17 | 9' wierci — bohrt Henryk LL. . 1a, 1331.50 | 1279.— | 5' | 

Fortuna. . . . , 1408.20 | 1322.46 | 6' 14 w. ruruje 5"—verrohrt mit 5" ||Henryk Il... . .» ,, 1228.— | 1222.80 | 5" | , » 
i , , Ściąga wodę tłokiem Hermes ob, 1307.60 ; 1290.79 | 6" | , , 

Tadeusz p >» 1317.80 | 1308.84 o das Wasser wirdgeschópit |||Hochburg . . . s 994.70 086.80 5” | » » 
Alojzy „ 81UL| 1419. - | 1323. - | 5" j wierci — bohrt Hohenstein » 1035.50 | 1024.14 | 5' | , 

| | 01. | 4991 6 U - ściąga wodę— schópft das Jaz 1 „ |8wag. mies. | Annen „ 1301. 1221.50 | 6 Wasser Hucuł IL. s 1235. 1224. 4 8 W. monatl. , » 
. 8 a i wierci wybuchy ! „IL s 1203.— | 1160.-- | 6' LW. | tłok. — kolbt 

Antoni 1. Sa " 1231, 1220. U bohrt Ausbriiche! Hungaria . . » 1181.60 | 1175.70 | 6' i wierci — bohrt 
„IL... » 1165.— ; 1159.-— | 7" » Helena . LIV. 940.— 920.— | 6" | instr. — Instr. 

Henrieta ; 1073.10 | 1064.53 | 6 | wierci -— bohrt 

Banknot z LIV.| 1006.— | 1003.— | 6" zastan. — cingest. 
Banzay I. . | 81IIL| 1228.60 | 1223.— O” | wierci -- bohrt Jawa . . . . . „ 1290.-— | 1140.— 6" I w. - » 

„o l SE 1250.— |; 1199.— | 5" lów. | tłok. — kolbt Jadwiga » 1118.90 ; 1109.— , 6" | , 
Bawarya |, 920.— | 916.— | 7" | wierci --- bohrt Jenny L » 1158.— | 1130-— | 5" | ; 

| "odbija6" rury w głęb. 638 m. » s 1154.90 | 1145.5— | 5' | » » 
Berthold U/IV.| 1250.40 6" „6"Róhre werdeninderTicfe ||| Jakób -. 311IL. 1418.50 | 1408 — | 4 jo w. wierciitłok. — borhtu. kolbt 
| PJ -688 m auf die Seite geschl. |lgnacy . . . ., ,, 1188.50 | 1172.— | 5" BAW. © , , 
,Bitum L „o 8;1V.| 1057. - | 1050.— O” zastan. — eingest. Józef (Schreier) | ,, 1291.— 1286. — 5" wierci — bohrt 
z | p 1195.-- | 1130.— | 5" 6 wag. tłok. — kolbt (Wat) I. : ,, 1310.10 | 1118.— 6" CO w Produkcya 
Berolina „j 81/HL| 1427— | 1419— | 5" „w. łupek bohrt Schieferton „, „IL, "w mont. — wird montiert 

| 20. — m = , przygotow. do rurow. o" |illris (Luisa) » 1502.— | 1400.--- | 6' 2 w. tłok. — kolbt 
BOMNCO . « «2. j 103%. 1041. 0 „vorbereit. zurVerrohr. mit5" |||lrena . 2. s 697.40 696.— | 9 wierci — bohrt 
Bronisław 1IV.| 1432.— ; 1423— | 5" | wierci -— bohrt Jubileum . , 988.-— 984.90 | 7" 5 s 
Barbara „ 1+09.— 4' zastan. — cingest. Isabella . - s 1287. — — 6" 3 w. tłok. — kolbt 

Carlos A 1435.-— | 1425— | 5" wierci piask. bohrt Sandst. | | 
ay | , „ wierci piask. wybuchy! ||Kubuś 2. s 870.-— 872.— | 9' | wierci —- bohrt 

SUOCIM a 31/IL| 1176.40 | 1166.90 | 7 - bohrt Sandst. Ausbriiche! | Kujawy. . . . , 1248.-— ; 1220.— 6" 10 w. | czyści — rcinigt 
Cecylia . . = 1190.— | 1175— | 5" wierci — bohrt "JiKometa », 1421.— | 1400.70 | 5" 1 W. „wiercii ttok.— bohrt u. kolbt 

h | Instrumentacya za rurami 
o o. m |Kismet . . . . „, 1250.— | 1201.--| 6" | Instrumentation nach ge- 

Dziunia. . . .ć NIV.! 1318.— | 1307.— BU 7 w. tłok. -- kolbt | | rissenen Róhren 
Długosz Łasz.l. ; '„ |! 1302.10 | 1272.50 5! 3 W. » » ||Katarzyna I. „ 1311.70 | 1186.70 5: 3 W wierci — bobhrt 

, „LO, 1121.55 | 1089.05 | 6" 6 w. » s | » II. » 1017.50 954.84 | 7" ' » | 
„ (Trusk.) | 850.— 848.50 | 7" wierci — bohrt | Kinga Lo... s 11866— — 4' UW tłok. — kolbt 

Dembowski LL... „| 122110 | 1211— | 5" , s | o, s 1218. — — 4' wierci — bohrt 
| | 



dy 

R A | tłokuje i wyrabia zas Rofdyan 1... .1-U1IV,. 940—— 850.— | 6' | montuje — Montage Erdólwerke I. . | 81/IIL.| 1288.60 | 1211.88 9 40 w. | kolbt u. Nachfall 0 bolłeł z Dow: | | ZSB —— NERE 

; a „wierci twardy piaskowiec |||Kleopatra . . . h 1215.— 6" | wierci — bohrt ą II. . ź 1290.50 | 1286.81 | 4 | bohrt harten Sandstein Karpat: | | 
z 7 : ż WAB — > | zastan. — eingest. Dąbrowa NL '.| 5/IV.| 1275.90 | 1265.50 | 6" 10—11 w. | czyści — reinigt | 
ą 5 R m u | ; E u | łyżkuje wodę — Wasser | +05 Woulo 9. PBDOGO | 1982.16.| 5 | wierci — bohrt » IV. .| „ | 184860 | 1835.66 | 6 | SAM 
) VI. «|| BIOTZNOLIY "007.88: |: 16> 15w. | tłok. — kolbt | ciągnie rury 6i 7" 
i VII. Ś 1214.20 | 1189.70 | 5" 2 w. | * » p V. h 1298.— | 6 u. 7' Rohre werden 
Ą VIII. * 1261.— — 6' | Instrument. | gezogen 
> IX. 5 1253.— | 11077— | 5" | » u | tłokuje wodę — Wasser 
> 0008. | oajegora | TAOZONI 6 |SPER: BZ 8 | wird geschópft | XI 1102 1053 6" wierci piask. gazy Ę VI .. k 1196.20 | 1191.20 |) 7 | wierci — bohrt | 
, » dj WŚ |. =botrt Sandstelń Gase *jHlas 2 |") 10810] 1125,47 | 6" 3j4w. | tłok. — kolbt | 
» XII. k 945.— 942.16 | 7" | wierci — bohrt ERIN M 1147.40 | 1131.84 | 5" i | wierci — bohrt | 
Ń XIII. A 80.— 80.— | 12" | zastan. — eingest. BYS WARSTIRAZLG OW LIODZZO: |--57 2 w. / wierci wyb. — bohrt Ausbe. | 
ś XIV. ż 1000.— | '992.69 | 9" | wierci — bohrt AMIS GA) h 105060 | 104633 | 7" | wierci — bohrt | 
» XV. A 843.40 840.— | 9" | ś A AGÓMŁE OTUKA Ą 30.50 26.80 | 14' | ń ; | 

| zap. rury 4' i mont. haspel ||JL. Etauche IV. . ę 1319.10 | 1315.50 | 5' | 3 ś | 
MOM 1/IV.| 1204.— | 1130.— | 5" |verrohrt mit 4" und Haspel |||Tłoka XII. . . . „ | 1234.78 | 1220.40 | 4 3 W. | tłok. — kolbt | 

| Montage 4 AVe OE APR O RZASAOIĄ L2U0.00Z [047 | wierci — bohrt | 
BIZ SPA , 1336.— | 1331.— | 6" | wierci — bohrt Z AVRU SA „ | 1250— | 124360 | 4 6Ww. 4 | tłok. — kolbt | 
Ea PZA ł 1220.20 1088.,— ca y | r a w. i. RORAWLSSORGA 3 1291.90 | 1262.25 luj 2—3 w. | czyści — reinigt | 

KUDUOG 57.08 ż 1250. 1238.56 k Jo w. - |wiercii ttok.—bohrtu. ko u | wyrabia zasyp — wird Edward L.. . .| 31/IL| 1037.— | 1011.60 | 6" | Instrument. — Instrument. ||| » YU 4 NAI2845 | 2R2IB.10-D 2 w. | ""Nachfall śshalrt 
RUASÓ; sy „ | 1070.— | 1066.— | 7" | wierci — bohrt 5 AIRA, ży 01] NZDDOOM ddOSRZ || D> l w. | tłok. — kolbt 

KIGONORA 05 08 Ę 1226.— | 1213.— 6" w. | tłok. — kolbt Bukowice XXI. h. 1998, 2:1. LI90.04 5 AA | h $ 
BUNE. JEGO a 1199.— , 1175— | 6" 1j,w. | 3 A ok A gi 1279.40 RAA » | wierci wyb. — bohrt Ausbr. 

: ; zastan. gazy produkuje |||Matkowski I. .| ,, 772.50 ) Ę | wierci — bohrt Ewka . » l151.— | 1042.— | 4 » eingest. rOdAżIC Gase Ą Iisóż;e 3 835.40 | 832.48 | 9 | ; a 
Eugeniusz ...|| 8/IV.| 1172.20:| 1168.54.| 6" * Instrum. — Instrument. Dobrohostów I. Ę, 1179.90 | 1177.90 | 7' | : 
|mjuat: PRZĘDZA 31/II.| 880.— 867.—.| 6" wierci — bohrt Kamila (Galic.) i | 
izy KL ORDONA P | | 1131— | 7" A J 
Einestyna KL. 5 821.— 6" zastan. — eingest. 

* ILESRĘĆ 3 1168.— | 1161 — | 0" o w tłok. — kolbt BIEWA Lys ka Ę 1015, — 971 34 zastan. — eingest. 
Borannek = cal zb BIS — 6" wierci — bohrt ACHECU S23 w POLŻSARI | SDIODZO JR O>WST SG tłok. — kolbt 
Emilia . . . .| 1jiv.| 1238.70 | 1218.70 | 5" 4w. tłok. — kolbt A DLUSZANE BLASZCE JOZZZY R 4 w. : | PY OSO E + 1423——.| 1402.70 , 5 A wierci — KE 

| Z : u odbija rury — Róhre wer- Fanto V. R A 1273.— — O! wierci — bohrt ARE 4 HBO PASE | ż |den A, SI SAS VAS hobed 
14 NZROSECJ „ | 1169.— a 6' czyści — reinigt DINO, CB A 1250.— | 1234— | 5 ŚW: | tłok. — kolbt 
JA 11 AOSNY * 1038.— — 7" wierci — bohrt Fa | MO 5, 1270—115 1220—1) "0: 8 w. | ż : 
POW Ę 1382,— sk» ZU 4 w. tłok. — kolbt. Liulando 4 Ę IRG5—> 6" wierci — bohrt 
rac PORÓW 5; 1268.— — b wierci — bohrt TASZCZ 4.Sp. = v 1260.— 6 Ją W. i A 
PANA RE GA SA Ą 1224. — — 6" czyści — reinigt | 
M eT ZE ję 7171.— — Qy | wierci — bohrt 

BODESK OS. Ą 1080.—!! 101853 — zastan. — eingest. Maruszka . . .| 1/IV.|. 1010.— 998. - | 6 | j : 
REC | GRZE Ń 1290.— | 1215— | 5" 4 w. tłok. — kolbt NUIEE A 200208 „ 1232 — | 1088.— | 5 l w. ,w.i tłok. — bohrt u. kolbt 

Faust o. . . .|| 4/I[V.| 1270.— | 1266.— 6" wierci — bohrt Maks (Teresia) 4 1224.— ;| 1192.— 6” l w. | s : 
Felicyan I. . .|| 1/IV.| 1456.90 | 1404.17 | 6" 5 W. 8 k Mercedes . . . $ 075. — Ń | zastan. — eingest. 

II 1281-— | 1225 Gu Ściąga wodę — schópft |||Mamcia. . . . R 1187,— | 1160,— | 6 3/4W. ||lw.itłok. — bohrt u. kolbt 
; PSR ZA k poon: GĄ das Wasser Minerwa . . . ż RZ02 | L20B | 0: Wa 1 wierci — bohrt 

Fenomen . . . h 1233.— | 1220.— | 6” 1/, W. wierci — bohrt 'Montan (Gliń.) I. y, MOD" 1" TLG8, | 4' | ; Ę 
wy Ę OPR ENORY * 1287.— | 1266.— | 6' l w. wierci i tłok. —bohrt u. kolbt | A OSIEK $, 1306 SSAPELOSRESS NY 2 w. tłok — kolbt 
RENO w OCZ DZBO 3 — 6" Instrument. | odbija 6' rury — 6" Rohre 

| IMukden L .. „ | 1006.40 | 100150 | 6" werden auf die Seite 
Gal. Sp. naft. I.| 1/IV.| 1129.— | 1114.50 | 5" | tłok. — kolbt | | | geschoben 

A DNS NASA I 8 1131.40 | 1095.45 | 6" | zastan. — eingest. RSS I BROS x 1063.39. |. 105939 ; 6" | Instrument. 
i opoęoo1k |-.2,. ksl200=2|-12SKOTA a 5e 6w.- | tłok. — koibt SSL OKE pst | | | montowanie — Montage Galicya I.. . .| 2/IV.| 1855.— | 1835.— | 4" BEN VJ » » |HMatya o ooreodl oO ASADIOr | DRE ASRJE Wr | tłok. — kolbt „ . Juliusz k 1135— | 1130.— 0! | wierci — bohrt MATCGUSK "73 ż, 7186.— KRK wierci — bohrt 

Get OG dal PSO: 5 |w montow.— wird montiert | „IL . „ H|-v9408= | RY : > 
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Marta 

KOPALNIA 
GRUBE 

Meta I. . . | | 

INiagara . . . . 

Oil City 
Oleum 

„IL 
Otylia 

Perkins 

2 ,) 

Parnes 
Paryż 1. 

Nowina . . . 

II. 
III. 
IV. 

'Perła 2. .. 
Pluto I. 
| » Il. 

| PPET Br. 1. 

'Posejdon 
'Petrolea 
| omen: 

| 

'Meisel IV. 
(Eileen V.) 

„OIL... 
MalczewskiN.1. 

II. 
II. 
IV. 

„, (Abazya) 
s (Sarmacya) 

Opeg L.. . 1 

(State Lands) I. 

(Borak I.) . . 5 

'Hubicze IIL. . .; 
Dereżyce III. 

Data | Głębok. | 

Datum. Tiefe 

LIV.| 1229-— 
„ | 1206— 
„| 30.— 
» 1060. — 
„ 1128.— 
s 1311.— 
s 850. — 

s 1003.— 
» 1137.— 
» 1142.— 
s 1293.— 
„ 1095. — 
„ 1250. — 
s 1220.— 
» 1150. — 

31 | 1304.— 
- | 1198.— 1fv.| 1241,— 1225. — 

„| 1185.— "| 1824, — " | 1266.50 
"| 1238.— >| 1408— 

„| 860.— 
„ | 1335.— 
» 1382. — 
» 342.—— 

+4IV. 1201.80 
3I III. 1194 — 

| 780.— "| 1225, — 
"| 1234,— „ 1230.-— 
„ 1083. — 

> | 1218.80 
„ 1274.— 

" | 1254.50 
5 | 1411.-- 

31V.| 1158.— 
„ 1239.— 
s 1255.70 
s 1215.70 
„ 961.— 
» 002.— Dorrit VL. . , 859.50 , 

———— mae 

UWAGA 
ANMERKUNG 

wierci — bohrt 
tłok. — kolbt 

wierci — bohrt 
zastan. — cingest. 

„w montowaniu — Montage 

Zarurow. | = 5 Produkcya 
'Verrohrt | z E_ Produktion 

2 Q | 

2" 

6' 2 W. 
14 

6" 

6” 

3” 

ra 

1003.— | 5' 
1131.— 5” 
1108— ; 5" 9 w. 
12355— | 5" 11 wag. 
1089.— | 7" 
1244.— | 
1205.— ; 6" 
1146. — T' 
1204.— | 5” 2 w. 
1190.— | 7" 
1201.80 6" lo w. 

5! 71—8w 

1149.— O” 
1226.60 6" 2—3 w 
1257.40 | 6" 
1212.05 | 6' 
1380.-— | 5" 20W 

803.— | 6' 
1299.— | 5" I w. 
1289.— 6" l w. 
3387— | 10" 

10166— | 5" 4 W. 
1186— | 7' 

12/.— Q' 

1212.— 6” 
1224.— O” 
1215— | 6" U, w. 
960.— | 6” W 

1204.46 | 5' 4 w. 
1263-— | 9" O W. 
1205.90 | 6" 3 w. 
1409.— | 6' 

1078.-— O” Il w. 

1200.90 | 5” 4 w. 
1249.17 | 6' 2 w. 
1197.06 5" 
957.12 | 7" 

qe 

wierci — bohrt 
ttok. — kolbt 

» 2) 

wierci — bohrt 
Instrument. 

wierci — bohrt 
wyrabia zasyp — Nachfall 

ausarbeitet 
wierci — bohrt 

2» ,»» 

czyści — reinigt 

wierci — bohrt 
2) > 

22 2) 

tłok. — kolbt 

- opuszczony -- verlassen 
wierci — bohrt 

,» 7» 

tłok. — kolbt 
instrument. 

wierci — bohrt 
Instrument. 

wierci — bohrt 

Instrument. 

tłok. —- kolbt 

zastan. — cingest. 

„bok dotych. prod. 11.000 
_kolbt, Prod. 11.000 Wag. 

wierci —- bohrt 

M MN OAM M M AT | ę' 

KOPALNIA Data Głębok. Zarurow., £ 5 Produkcya UWAGA 
GRUBE Datum, Tiefe , Verrohrt | Ę Z | Produktion - ANMERKUNG 

i | | 
—. u udijĘs 06 i mua ia NZ CZ 22 | ać | EJ 

Sprudel. . . . 301IL. 1000.90 | £30— 6" | zastan. — cingest. Sabina s 1300.— : 1250. - 6 i 8 ; 
Salo . . . . . „, 1238.— | 1201.— : 5 ; wierci — bohrt 
Sas |. s 1371.— | 1349— ; 5 ; s s 
„ IL „| 1169.— | 1155— 5' 1 W. , , Simonshall >, 8 1238— + 1 Ww. tłok. — kolbi 

Słotwinka . . . „ 159.— | 1146.— 6" wierci — bohrt 
Smolka . . . . s 1285.— | 1230.— 6" wierci i tłok. —bohrtu. kolbt 
Spindletop _811L 760.— : 754— w, wierci — boli 
Steffa. . . . .i o», 842.— | 828.— U nstrument. 
Stella. . . . . 5 1231.— 1218.— | 6 o yniesięcznie, wierci — bohrt 

| Sumatra . 8 141460.— , 1433 — O" 34 W. tłok. -— kolbt 
ISzujskil. . . . LIV, 602.— 600.— | 9 wierci — bohrt 

| | 
|Tamiza . . . 5 3U/IL | Trunkwalter . . | s 1027. — , 6, | ruruje — verrohrt 

Teodora Wanda| ,, 1248. — 006 | LOW. wierci — bohrt 
„Talizman | Ę 1012.— NE ” i DE » 

| ! 1016.— | 5! 4 | woda podchodzi — zeigt ; Tschuszima . . ” 1266.— . 0) w. sich Wasset | 
(Tadeusz (Gal.) I. | » 1096. — 6" 18—19 w. | tłok, -- kolbt 

» „IB, 1350. — O h Instrument. 
Triumf | 
Albert | 3.IV. 1104.— 1104. — 9, 6 w. | tłok. — kolbt 

|Bohemia . . .| , 1256 — | 1245— | 6 2 w. | Instrument. 
|ClaylL . .. . (NE 1216.— | 1200.— 3, Rekonstr. 
| IL. | 1280.— | 1010.— 6 _ Rekonstr. 
|Elizeum » 1204.— | 1200.— | 6 wierci — bolrt 
|Gerta. . . . . „ stoi — steh 
|Hilda. . . . . s 1210.— 5” 12 w. tłok. — kolbt 
|JLeo . . . . . „ 1312, — | 1300.— | 5 4 w. r" » 
| |Maksymilian » 1253.— | 1239.— 6" | wierci — bohrt 

Mina OZ PE > 1294, — 1172.— 6" 2 w. b E 

|| Marya Teresa I. „ | 1829— | 1170.— 5 6 2 w. | 7 » 
| o, „IL 1272,— | 1186— | 6" 4 w | Rekonstr. 
|| „ IL , 1197, — | 1172— : 4' 12 w i tłok. — kolbt 
| Marcel LL . . . > 189.— zda | OE i wierci — bohrt 
i Il... . , 551,— — " | Dośka » 1326.— | 1317.— | 6' tłok. wodę — schópit Wasser 
|ITriumf I , 1242.— | 1217.— | 0v 2w. tłok. — kolbt 
|| | qot.— | 1175— | 5 7—8w 
| |NSSR IL. | w montowaniu — Montage 
i Waliszko 3, Iv.| 1126.— 870.— | 6 | Rekonstrukt. 

| | 
||Uryckie: | 

Y , i 1) . wyrabia zasyp i tłokuje 
|Schreier 1. „ | 1278— | 1140— | 5 „W: | kofbtu. Nachfall ausarbeitet 

» III. » 1225.-— | 1200.-— | 5" 3 w. i tłok. — kolbt 
|iFeuerstein I. „ 1284.— | 1256.— 6" | Instrument. 
| „ O. » 1243.— | 1229— | 6" wierci — bohrt 
| ,, III. . s 1390.— | 1386.— | 6" s » 

» IV.. s 1151 — | 1139.— | 6" 31, w tłok, — kolbt 
| 

|| Walka » 761.— 158.— | 9 wierci -— bohrt 

JA 
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Ba Z ROPA E 64 
Ruch ropy związkowej był w r. 1910 następujący: teere: Staatliche. |././.... . .80987 z; 
Związek posiadał z roku 1909 zapas 8.570 cyst. DONATES Row 4,0258] .08D7102:083 
w roku 1910 przyjął ropy nettowej 54.880 

bruttowej 11.064 65.944 ,, 
od c. k. dyr. dóbr i lasów skarbowych 1.945 ,, 
rozporządzał zatem ogólną ilością ropy 76.459 ;, 
Z tego: przetłoczono do zbiorn. 

rządowych . . . . 27.059 
do odbenzyniarni . 20.876 
sprzedane . . . . 23.891 FERCZASAWEY 

tak, że z dn. 31/12. 1910 pozostał zapas 4.633 ,, 
Stosunek ropy należącej do komitentów Związku 
do ropy outsiderskiej i rafinerskiej był w roku 

1910 następujący: 

Z wyprodukowanych w r. 1910 161.246 cyst. należało: 
40.338 cystern czyli 25.2%/, do rafinerów 
20.0400 5, „, 16.4%/, „ outsiderów i 
94.432 ,, „ 58.407, „ komitentów Związku. 

Biorąc w rachubę tylko t. z. czystą produkcyę 
w ilości 120.908 cyst. 
przypadło 94.432 cyst. a więc 78.1%/, na Związkową 
zaś 26.476 cyst. a więc 21.99%/, na outsiderską ropę. 

Z produkcyi należącej do członków Związku 
wynoszącej: 
80.036 netto i 14.396 brutto razem 94.432 cystern 
oddano Związkowi do komisowej sprzedaży: 
54.880 netto i 11.064 brutto razem 65.944 cystern 
braki zatem wynoszą: 
25.156 netto i 3.332 brutto razem 28.488 cystern 
z tego poszło na dalsze szlusy: 15.282 ugodowo za- 
łatwiono 4.641 19.923 netto i 603 brutto raz. 20.526 cyst. 
tak, że braki wynoszą właściwie 
5.233 netto i 2.729 brutto razem 7.962 cystern 
o których przeważną część wniesiono już skargi. 

Z PISM i KSIĄŻEK. 

Odczyt inż. Sandberga o magazynowaniu benzyny. 

Ze względu na zastosowanie benzyny dla popędu motorów (Sa- 
mochody, drobny przemysł i td.) ma również wielkie znaczenie 
bezpieczny sposób przechowywania większych zapasów benzyny, 
w najbliższem sąsiedztwie zabudowań fabrycznych i mieszkalnych. 

Duże ilości magazynuje się w zbiornikach blaszanych — 
zbiorniki te oprócz urządzeń zabezpieczających je przed pożarem 
mają określone rejony odległości od zabudowań, zaś dla ilości 
większych jak 300 kg. obowiązują rejony ochronne o minima|- 
nem promieniu 25 m. Ostatni przepis ustawy jest wielce ucią- 
żliwym zarówno dla fabryk używających benzyny do popędu 
motorów, jak i dla konsumentów. 

Zaradzić temu mają podane przez prelegenta 3 sposoby 
przechowania benzyny; z tych firmy Martini-Hiincke Berlin jako 
już zastosowany i wypróbowany opisujemy bliżej : 

W głębokości 1 mtr. poniżej niwelety terenu umieszcza 
się zbiornik żelazny dokładnie obsypany piaskiem, opatrzony 
dwoma rurami komunikującemi z powierzchnią, rurami umożli- 
wiającemi napełnienie i wypróżnienie zbiornika benzyną. Nadto 
umieszcza się pod ziemią mały zbiornik na kwas węglowy (pod 
ciśnieniem 0':2—0'5 atm.) który znowu połączony jest z wierz- 

Die Bewegung des Verbandsóls war 
im J. 1910 folgende: 

Verbands-Vorrat vón 1909 '. . . . . 8.570 ,, 
im j. 1910 Eingang an Netto-Ol 54.880 

Brutto „, 11.064 65.944 ,, 
von der k..k. Fors=Direklion . .”. (. 1.045: ,. 
somit der ganze Vorrat an Ól ..... . 76.459 ,, Hievon wurden verpumpt: 
in die statlichen Behalter . . . 27.059 
in die Entbenzinirungs-Anstalt . 20.876 
VOTKAME GZ 5: 220 OSK LGAB 5 
somit verblieb am 31/12 1910 ein Vorratv. 4.633 ,, 
Das Verhaltnis des Komitenten-Ols zum Ousider- 
Ol u. Raifinerie-OI stellt sich im J. 1910 wie folgt: 
Von den im J. 1910 produzirten . 161.246 Cist. 

entfielen: 
40.338 Cist. oder 25:20/, auf die Raffineure 
a04/0:5 > AAAA wa 201 AUŚSTAEE 
94:432 ,; „ 584%, ., „ Verbands-Komitenten 

Wenn wir bloss die sogenannte reine Produktion 
mit 120.908 Cist. in Betracht ziehen, entfielen 
94.432 Cisternen d. i. 78:10/, auf den Verband und 
26.476 z: 0 2400/56 E OMisider: 

Von der den Verbandsmitgliedern gehórenden 
Produktion | 

in der Hóhe von 
80.036 netto u. 14.396 brutto zusammen 94.432 Cist. 
wurden dem Verbande zum kommissionellen Verkauf 
iibergeben 
54.880 netto u. 11.064 brutto zusammen 65.944 Cist. 
somit betrigt das Manco 
25.156 netto u. 3.332 brutto zusammen 28.488 Cist. 
Hievon sind in Abzug zu bringen: 

fiir weitere Schliisse 15.282 geeinigt wurden 
4.641 19.923 netto u. 603 brutto zusam. 20.526 Cist. 
somit betrigt das Manco bloss 
5.233 netto und 2.729 brutto zusammen 7.962 Cist. 
voriiber in den meisten Fallen bereits der Rechtsweg 
betreten wurde. 

REFERATE. 
Vortrag des Ing. Sandberg iiber Bensin-Magasinierung. 

| Angesichts der stindig wachsende Verwendung von Ben- 
zin zum Betriebe von Kraftmotoren (Automobile, Kleingewerbe 
etc.) gewinnt auch das sichere Aufbewahren grósserer Benzin- 
quantititen in nachster Nihe von Fabriksanlanlagen und Wohn- 
hausern, an Bedeutung. 

Grosse Quantititen von Benzin werden in Tankanlagen 
magaziniert, welche mit vielfachen Sicherheitsvorrichtungen ge- 
gen Brand- und Explosionsgefahr versehen sein iiberdies auch 
eine bedeutende Śchutzzone besitzen miissen. Die Schutzzone 
(25 m.) ist aber auch schon fiir geringere Quantititen (300-—500 
kg.) vorgeschrieben, welches sowohl fiir Fabriksanlagen als auch 
fir Privatkonsumenten sehr umstindlich erscheint. Abhilfe sollen 
die vom Prelegenten dargelegten 3 Lagerungssysteme gewiihren, 
von denen der Firma Martini Hiincke Berlin bereits ausgefiihrt 
und erprobt wurde. 

Nachstehend Nadheres iiber dieses System: Der Lagerbe- 
hadlter ist etwa I m. unter der Erdoberfliche resp. Hofsohle voll- 
kommen in Sand gebettet. Die zu lagernde Fliissigkeit wird dem 
Behalter durch Rohrleitungen zugefiihrt und durch solche wieder 
entnommen Fiir letzteren Zweck ist an den Behditer eine Kohlen- 
sdureflasche angeschłlossen, von der aus dieser unter einen Uber- 
druck von 02—05 Atm. gesetzt wird. Die Fliissigkeit steigt unter 
diesem Druck in den Rohrleitungen hoch zur Entnahmestelle. 

Die Kohlensiure, welche bekanntlich ein nicht oxydieren- 
das Gas ist, d. h. eine Verbrennung nicht zu unterhalten vermag 
hat hierbei zugleich die Aufgabe, durch Ausfiillen des im Lager- 
behdlter fiber die Fliissigkeit befindlichen Hohlraumes die Bil- 
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chem głównego zbiornika, jak i z rurami ochronnemi otaczają- 
cemi hermetycznie rury dopływową: i odpływową zbiornika 

głównego. A 
Kwas węglowy jako gaz, który się nie utlenia wypełniając 

szczelnie puste miejsce w zbiorniku ponad zwierciadłem benzyny 
uniemożliwia wytworzenie eksplodującej. się mieszaniny benzyny 
i powietrza, nadto siecz, jako znajdująca się stale pod ciśnieniem 
po otwarciu wentyla na rurze odpływowej samoczynnie wypływa. 

Rury ochronne zabezpieczają instalacye w wypadku nie- 
szczelności: rur dopływowej i odpływowej, bez nich w razie ja- 
kiejś nieszczelności ciecz znajdująca się pod ciśnieniem wypły- 
nęłaby samoczynnie. Gdyby więc powstała nieszczelność w ru- 
rze dopływowej lub odpływowej, wtedy ciśnienie gazu wewnątrz 
rury wyrówna się 'z ciśnieniem gazu w rurze ochronnej, zaś 
w razie nieszczelności płaszcza ochronnego ciśnienie gazu wy- 
równa się z ciśnieniem atmosferycznem. (Petroleum Nr 12.) i 

ad5>0Y 

O zastosowaniu motorów dla celów wiertniczych. 
W zastosowaniu motorów gazowych dla cełów wiertniczych, 

jedną z ważnic;szych przeszkód tworzą trudności w ich rewer- 
sowaniu. W obecnie używanych zwrotnych motorach, uzyskuje 
się zmianę kierunku obrotu przez wyłączenie zapału, wskutek 
czego motor częściowo zwalnia, następnie przez nastawienie na 
zapał przedwczesny otrzymujemy gwałtowną zmianę kierunku 
chodu. Sposób ten musi bardzo nickorzystnie wpływać na wał, 
trzon korbowy i wogóle cały motor. | 

Fabryka motorów Gradego w Magdenburgu w nowozbu- 
dowanych motorach zmianę kierunku obrotu uzyskujo w nastę- 
pujący sposób: po wyłączeniu zapału motor zwałnia, następuje 
chwila, gdzie siła żywa motoru nie może pokonać kompresyi przed 
tłokiem — motor oddaje w przeciwnym kierunku — w tej 
chwili automatycznie włącza i nastawia się zapał dla nowego 
kierunku. Automatyczne włączanie zapału odbywa się przez 
przesunięcie odpowiednich dźwigni tej samej tarczy rozrządowej, 
albo też przez zastosowanic dwu tarcz dla obu kierunków. 
„Barslag Amsterdam' stosuje na wale korbowym motoru dwa 
koła zamachowe opatrzone kółkami tarciowemi, które powodują 
przeciwuy kierunek obrotu obu kół. Przy zmianie obrolu wyłącza 
się koło o różnym kierunku obrotu, zaś ustala na wale koło za- 
machowe o obrocie zgodnym, przez co rewersowanie motoru 
nastąpić moze szybko i bez szkodliwego dla motoru pokonywa- 
nia energii zawartej w przyspieszonej masie koła zamachowego. 
(Petroleum Nr. 12). 

SE 

ZE ŚWIATA. 
„Boxalometer*. Ostatni Nr. „Petroleum' przynosi wiado- 

mość, iż w Londynie zgłoszono do opatentowania pod nazwą 
„Boxallometer: nowy instrument, który w kołach naftowych wy- 
woła niczawodnie bardzo wielkie wrażenie. Ma się tu podobno 
do czynienia z instrumentem, który posiada zdolność za pomocą 
specyalnie do tego celu skonstruowanych instrumentów wskazy- 
zywać kierunek i położenie roponośnych pokładów. 

Aparat. ten, nazwany tak ód p E. T. Boxalla, generalnego 
dyrektora Towarzystwa Premier Co., znajduje się obecnie w po- 
siadaniu p. dytektora Franciszka Bruggera, który wkrótce prze-. 
prowadzi z nim szereg decydujących prób. Opis aparatu, jak 
również wypadki tych ciekawych prób podamy w najbliższym 
czasie. s. go 
| Popieranie przemysłu naftowego we Włoszech. Parla- 
ment włoski uchwalił wniesioną przez rząd ustawę, mającą na 
celu popieranie rozwoju przemysłu naftowego we Włoszech. Rząd 
zrzeka się obowiązującego dotychczas w dawnych prowincyach 
Parmy i Piazency obciążenia przedsiębiorcy w wysokości 50/ 
udziału w czystych zyskach, nadto według $ 1 nchwalonej 
ustawy przyznaje poszukującemu w szybach odwierconych do 
głębokości co najmniej 30v m. i zarurowanych 9" premię po 
cent. 30) za każdy metr odwiercony i zarurowany. W szybach 

dung eines explosiven Benzingas-Lułtgemisches zu verhindern, 
d. h. als Schutzgas zu fungieren. Hiezu geniigen bereits 30%, 
Kohlensdurezusatz. Auf diese Weise ist die Explosionssicherheit 
erreicht. 

Was nun die Rohrleitungen betrifit, so wiirde bei der An- 
wendung eines Druckgases wie im vorliegenden Falle, wo die 
Fliissigkcit stindig unter einem Ueberdruck gegeniiber der At- 
mosphdre steht, bei Zerstórung oder Bruch der Abfilleitung, der 
ganze Behalter sich entleeren, ohne dass es bemerkt werden 
wiirde. z | Dies ist nun dadurch vermieden worden, dass iiber das 
Fliissigkeitsrohr ein zweites Rohr geschoben ist, welches mit dem 
Druckgasraum des Lagerbehilters in Verbindung steht. Die Ben- 
zinleitung ist auf diese Weise stdndig von Kohlensidure umgeben. 
Tritt nun ein Bruch der inneren Benzinleitung ein, so gelangt 
das Druckgas in diese Leitung und diec in ihr befindliche Fliis- 
sigkeit fallt sofort bis zum Lagerbehalter zuriick, ein Austreten 
ist unmóglich. Wird dagegen das dussere Rohr beschddigt, so 
strómt das Gas solange aus bis es den Druck der Atmosphadre 
angenommen hat. (Petroleum Nr. 12) i Ę > 

Gasmotoren als Antriebsmaschinen fiir Bohrkrihne. 

Gasmotoren finden nach wenig Anwendung als Antriebs- 
maschinen fiir unsere Bohrkrahne; glauben wir, dennoch, dass 
die vielen Neuerungen den Gasmotor immer mehr vervolkomm- 
nen und bald die archaische Dampfmaschine auch aus dem Gebiete 
des Bohrwesens werdringen werden. | 

_ Eine der wichtigeren Fragen, der sicheren und schnellen 
Reversierung der drehbewegung scheint mit den von --Grade 
Motorwerken in Magdeburg uad Barslag Amsterdam eingefiihrten 
Vorrichtungen gliicklich gelósst zu sein 

Die Umschaltung der Drehrichtung bei den Gasmotoren 
wird bekanntlich durch Ausschalten der Ziindvorrichtung, gecignete 
Verminderung der Tourenzahl, und plótzliche Einhemmung der 
Ziindung bei starker Friihziindung — bemerkstelligt. Bei Grade- 
Motoren nach Ausschalten der Ziindung, wartet man bis die, in 
den sich bewegenden Motortheilen auigespeicherte Energie mit 
der Kompresionsarbeit im Cylinder volkommen aufgehoben wird 
der Motor federt zuriick — in dem Momente wird die Ziindung 
automatisch auf die neue Drehrichtung eingeschaltet. . 

Die autom. Einschaltung der Ziindung erfolgt entweder 
durch mit der Drehrichtung verbundene Lenker, welche auf eine 
Nockenscheibe einwirken, oder aber durch fiir jede Drehrichtung 
separat angebrachte Nockenscheiben. — ,Barslag Amsterdam" 
lisst an die Motorwelle zwei Schwungrdder setzen zwischen 
welchen Reibungsrollen angebracht werden, welche die entgegen- 
gesetze Drebewegung bei der Rader, bewirken. Beim Umsteuern 
wird das, der neuen Drehrichtung entsprechende Rad mit der 
Welle fest zusaminen gekuppelt, das andere losgekuppelt. Die 
cinzelnen Motororgane werden also bei dem Verfahren nicht 
iiberlastet, die Schwungkraft der Rader braucht nicht iiberwunden 
zu werden, die Umschaltung kann leicht und flott von statten 
gehen. (Petroleum Nr, 12). Boja 

AUS ALLER WELT. 
„Boxallometer*. Aus London wird berichtet, dass unter 

dem Namen „Boxallometer" ein neues Instrument zum Patent 
angemeldet worden ist, das beruien ist, in Oelkreisen grosses 
Aufsehen zu erregen. Es soll sich um ein Instrument handeln, 
welches die Faihigkeiten besitzt, speziel. dafiir angefertigten Mess- 
instrumenten genaue Richtung und Tiefe der Oellager anzugeben, 

Obiges Apparat vom General- Direktor. der Premier Petr. 
Ges. E T. Boxall genannt, befindet sich in den Hinden des 
Direktor Brugger, dass es in nachster Zeit auf den Tusta- 
nowicer Gruben ausprobieren soll. Die beschreibung des Appa- 
rates wie auch Erfolge der so interessanten Untersuchungen 
werden wir in einer der nichstea Nummer verófentlichen. 

Fórderung der Petroleumindustrie in Italien. Die Re- 
gierung hat im Parlamente einen Gesetzentwurf betreifend Fór- 
derung der Entwicktung von Naftaindustrie eingebracht, welcher 
durch das Haus genehmigt wurde Die Regierung verziehtet auf 
die bis nun in den Provinzen Parma und Piacenza geltende 
Belastung der Unternehmer, welche auf 5%/, Anteil am Rein- 



założonych w mniejszych wzajemnych odległościach jak 15) m. 
(min. 5) m.) obowiązuje premia I. 20 za każdy 1 m. odwiercony 
. . " 

i zarurowany rurami 9. 252: 

Światowa produkcya ropy. Podajemy tu wedle „Ekono- 
misty' następujące zestawienie ogólnej produkcyi głównych kra- 
jów produkujących ropę w latach 1907, 1908 i 1909 w tonach m. : 

19v7 1918 1909 
Stany Zjednoczone . . . 22.150 38.943 23 975 
DONYB REGIO ZOSIA 8.633 _ 8.292 8. 37 
SĄATLCYd 00 DCZRR 1.176 5" 1704 2.053 
RUMUNIA: „GT ZOE 1129... 1-1349--=-1296 
Indye Holenderskie . . . 1.179 1.143 o 
BMdyc o DIMA > SCE 579 673 ze 
MGkSYk= PAC PSZ 133 318 469 
MADONNA > Sina 268 276 204 
NIEME WZ CAGE 116 142 143 
KaNAda > 5u5 108 70 59 
Wedle tego zestawienia Stany Zjednoczone przewyższają 

znacznie w ogólnej produkcyi wszystkie inne kraje Rosya nie 
osiągnęła jeszcze swoich poprzednich rezultatów, inne kraje robią 
duże postępy natomiast Kanada stale upada. 

Miliony angielskie w przemyśle naftowym. Jak podaje 
„Financial Times'* inwestowała Anglia w roku 1910 w akcye 
różnych przedsiębiorstw naftowych Świata około 25 milionów 
funtów szterlingów. Z tego przypada około 1!1/, miliona na Rumu- 
nię, I milion na Galicyę, reszta 1725 milionów frc.) na Majkop» 
Indye i Amerykę. Jak zwykle pociągnęło za sobą wzmożenie 
produkcyi — redukcyę cen. Wzrost wydobytych ilości w roku 
1907 wynosi. 174,376.0C(0 baryłek (po 1389 kg); 1928 r. 299,689.000 
baryłek; w 1909 r. 302,886.000 baryłek; w 1910 r. okrągło 320 
milionów baryłek. Ceny ropy spadły w ostatnich 10 latach o 30 
do 44%. Specyalnie deprymująco podziałało w r. 1910 rzucenie 
na targ przez Standard Oil Co. 117 milionów baryłek ropy. Fakt 
ten dał się szczególniej odczuć w krajach karpackich Cena za 
gallon spadła o 5 cent. Standart obniżył cenę parafiny o 21/, cent. 
za fund w konkurencyi z Galicyą, co znów obniżyło cenę tonuy 
ropy o 1:25 fr. 

WIADOMOŚCI OSOBISTE. 

P. Stanisław Hennig, kierownik kopalni W. P. 
Długosza objął obecnie taką samą posadę w towa- 
rzystwie „Premier”*. Miejsce p. St. Henniga objął p. 
Inż. A. Mermon. 

Generalne zgromadzenie Galicyjskiego Akc. To- 
warzystwa dla transportu i magazynowania ropy 
wybrało w dniu 4. b. m. ponownie dotychczasowych 
członków Rady nadzorczej p. Augusta Ratha jun., Wil- 
helma Wollnera i Arpada Csonkę członkami tejże 
rady, zaś p. Leona Beera, wspólnika firmy Banko- 
wej Laupenmiiller $£ Co. we Wiedniu członkiem Rady 
nadzorczej po raz pierwszy. 

WOLNE POSĄDY. 

Urząd kolonialny państwowy (Reichs-Kolonial- 
amt, Berlin W. Wilhelmstr. 62) poszukuje wiertni- 
czego technika do wschodniej Afryki. Zobowiązanie 
na przeciąg 2 lat. Płaca roczna 4100 marek, wolne 
pomieszkanie, wolna jazda i 400 marek na rękę. 
Należy podać przebieg życia i dołączyć Świadectwa 
albo w oryginale albo w odpisie uwierzytelnionym. 
Posada natychmiast do objęcia. 

gewinn berechnet war, und Erteilt gemdss $ I des genehmigten 
Gesetzes bei mindest bis 300) M. Tiefe gediehenen Bohrungen 
und Verrohrungen mit 9" Róhren, Premien zu je 3*L pro Meter 
Erbohrung und Verrohrung. Bei Schichten, die in geringenen 
horizontalen Entfernungen, als 15) M. (Min. 5) M) von ceinander 
angelegt sind, gilt eine Premie zu je 40L pro M. Erbohrung 
und Verrohrung mit 9' Rohren R 

Die Weltproduktion von Rohól. Wir entnehmen dem 
„Economist folgende Zusammenstellung der Gesamtproduktion 
der hauptsichlichsten Oelldnder fiir die Jahre 19v7, 1908 u. 19 6 in 100 Metertonnen: 

1907 19 8 199 
Vereinigte Staaten . . . 22.150 238.948 23 975 
RUSSIANOS= RO ZACH 8 633 8.292 8.137 
GASZOWICE 1.176 1.754 2.053 
RUMAMEBSCZZC M 90002 1.129 1.148 . 1.296 
Hollindisch-Ostindien . . 1179 1.143 — 
Indien und Birma . . . 579 673 — 
NIEOOKOG row TEĆ 133 313 469 
JĄDADE SO ZZOZ 068 276 264 
Deńiśchiandz>:5-557-55. 1c6 142 143 
RANAGAC ZIE, 18 TU 59 
Hiernach iiberragen die Vereinigten Sttaaten allein immer 

noch erheblich die Gesamtproduktion aller iibrigen Liinder. Russ- 
land hat immer noch nicht seine friihere Grósse erlangt. Andere 
Lander machen in bescheideneren Grenzen gute Fortschritte 
Kanada geht zuriick. 

Englische Millionen in der Petroleumindustrie. Nach der 
„Financial Times* hat England 19lv in die verschiedensten 
Petroleumunternehmungen der Linder an 25 Miłlionen Pfund 
Sterling in Aktien Angelegt. Etwa 11/6 Millionen fallen hievon 
auf Rumanien, 1 Million auf Galizien, der ganze Rest (725 Mil- 
lionen Francs) geht auf Maikop, Indien und Amerika. Wie 
gewóhnlich hatte die Anschwellung der Produktion einen Riick- 
gang der Preise zur Folge Das Ansteigen der gefórderten Men- 
gen zeigt 1957 174,376,000 Barrels (4 139 Kilogramm); 1908 
299,609.00) Barrels; 19.9 302886410 Barrels; 1910 rund 32) 
Millionen Barrels. Die Preise sind in den letzten Jahren um 
30—40 Prozent gesunken. Ausserordentlich driickend wirkte 1910 
das Vorgehen der Standart Oil Co, die 117 Millionen Barrels 
aus ihren Vorriten auf den Markt warf. Das machte sich beson- 
ders in den Karpathenlindern sehr fiihibahr. Der Preis pro 
Gallone sank um 5 Centimes. Die Standard driickte den Parraffin- 
preis um 21/, Centimes pro Pfund in der Konkurrenz mit Galizien 
herunter, was auch den Preis pro Tonne Mineralól um 1 25 Francs herabsetzte. 

| zn A 

PERSONAL NACHRICHTEN. 

H. Stanislaus Hennig, Betriebsleiter der Grube 
Długosz iibernahm eine ebensolche Stellung in der 
Gesellschaft „Premier*, Die Stelle des H. St. Hennig 
Ubernimmt H. Ing. A. Mermon. 

In der Generalversammlung der Galizischen 
Rohóltransport- u. Lager Aktien-Gesellschaft vom 
4. ds. wurden die bisherigen Verwaltungsratsmitolie- 
der: August Roth junior, Wilhelm Wollner uńd Arpad 
Csonka wiedergewahit, Herr Leo Beer, Mitschef der 
Bankfirma Laupenmiiller in Wien, neugewdhlt. 

FREIE STELLEN. 

Das Reichs-Kolonialamt, Berlin W. Wilhelmstr. 
62 sucht einen Bohrtechniker fiir Ost. Afrika. Ver- 
płlichtung fiir 2 Jahre. Jahresgehalt 4100 Mark, freie 
Wohnung, freie Fahrt und 400 Mark Handgeld. Es 
sind der Lebenslauf anzugeben und die Zeugnisse 
im Original oder beglaubigten Abschriften vorzulegen. 
vie Stelle ist sofort anzutreten. 
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Z OSTATNIEJ CHWILI. 

Zmiana własności: Kopalnia „Pluto Nr. I.* 
i „Wełdzirz*, własność p. dr. Reitera, zostały za- 
datkowane przez grupę kapitalistów angielskich z p. 
Meiselsem na czele. 

Kopalnie pp.: Nahlika i Malczewskiego Nr. I, 
M, III i IV, zostały zakupione i we własny zarząd 
objęte przez grupę kapitalistów angielskich z p. Mei- 
selsem na czele. 

Niedoszła transakcya. Kopalnia „Posejdon* 
własność p. dr. Reitera, którą zadatkowała grupa 
kapitalistów angielskich kwotą 140.000 nie została na 
razie sprzedaną. 

Powszechny bank depozytowy we Wiedniu 
zakłada we Lwowie filię z dniem 1. lipca b. r., której 
dyrektorem zamianowano p. Szymona Dische, obecnego 
dyrektora filii banku pragskiego. 

Kopalnia Jawa, głębokości 1301 m., zaruro- 
wano 1145 m. 6' rurami, otrzymała po przewierceniu 
40 cm. pokładu produkcyę 25 wagonów. Kierownik 
p. Dunin. 

Kopalnia Johanna (dawniej Biesiadecki i Kri- 
sten) zawarła świeżo układ z Pipeliną Towarzystwa 
Premier Co. o tłoczenie swej ropy. Rurociągi w ro- 
bocie. 

Zastanowienie szybu. Szyb Anny Towarzystwa 
Alliance (1450 m.) ciągnie rury i zabija otwór. 

ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁU ZWIĄZKU 
TECHNIKOW WIERTNICZYCH W BORY- 

SŁAWIU. 
(VEREINSNACHRICHTEN) 

Protokół posiedzenia Wydziału Związku Tech- 
ników wiertniczych z dnia 20. IV. 1911. — Obecni 
kol. Dunka de Sajo, Bol. Glasor Grzywiński, Hen- 
drich, Klaften, Kobak, Słotwiński, Swiątnicki, Swier-- 
czewski, Stockek A., Stocker L., Szczepański, Toł- 
łoczko, Zakrzewski, oraz jako gość p. Oskar. Loe- 
wenherz. 

Na porządku dziennym: 1. odczytanie 
protokołu z ostatniego posiedzenia; 2. sprawy wy- 
dawnictwa dwutygodnika „Ropa*; 3. Wnioski i in- 
terpelacye. Przewodniczący kol. Hendrich. 1. Z po- 
rządku dziennego odczytano i przyjęto do wiadomości 
protokół z ostatniego posiedzenia. Przy punkcie dru- 
gim rozwinęła się szeroka dyskusya nad sprawami 
wydawnictwa „Ropy*, dotycząca udoskonalenia i roz- 
winięcia działu handlowego pisma. Przy punkcie 
trzecim kol. Swiątnicki interpeluje w sprawie notatki 
w Nr. 1. „Ropy*, dotyczącej pożaru „Blochówki 
Nr. 2*. Kol. przewodniczący prosi kol. Świątnickiego 
o porozumienie się w tej sprawie, która ma zasa- 
dnicze znaczenie, z kol. Bruggerem. W końcu przy-- 
jęto jednogłośnie na członków kol.: Federowicza 
i Steinera. -— Zgłoszenie na członka nadesłał p. Lu- 
dwik Hubicki. . 

* : * 

Wydział Z. T. W. wzywa niniejszem uprzejmie 
P. P. Członków, aby zaległe wkładki zechcieli jak 
najrychlej w całości wyrównać, albowiem na mocy 

LETZTE NACHRICHTEN. 

Besitzanderung. Die Grube „Pluto Nr. I* und 
„Wełdzirz*, Eigentum des H. Dr. Reiter wurden 
von einen englischen Gruppe mit dem H. Meisels an 
der Spitze angekauft und ein Angeld bereits erlegt. 

Die Gruben den Herren Nahlik u. Malczewski 
Nr. I, II, III u. IV, «wurden von einer englischen 
Gruppe mit dem H. Meiselsań der Spitze angekauit. 

Ein nichtzustande gekommener Ankauf. Die 
Grube „Posejdon* Eigenthum des H. Dr. Reiter, 
welche von einen englischen Finanzgruppe mit Kronen 
140.000 beangabt wurde, bleibt infolge nicht ein- 
gehaltener weiteren Ratenzahlungen Eigenthum des 
friiheren Besitzers. 

Allgemeine Depositenbank in Wien eróffnet 
in Lemberg am 1. Juli d.]. eine Filiale und ernannte 
zum Direktor dieser bedeutenden finanziellen Institu- 
tion Herrn Szymon Dische, den gegenwirtigen 
Direktor der Filiale der Prager Bank. 

Grube Java 1301 M. tief, verrohrt 1145 M. mit 
6' Róhren, erhielt nach Durchbohrung weiteren 40 
cm. eine Produktion von 25 Wagons taglich. Betriebs- 
leiter H. Dunin. 

Grube Johanna (vormals Biesiadecki $ Kristen) 
schloss den Pipevertrag mit der (ies. Premier Petr. 
Co. ab. Rohrleitungen sind im Bau begriiien. 

Einstellung des Bohrbetriebes. Schacht Anny 
der Ges. Alliance (1450) wurde eingestellt. Bohrrohre 
werden gezogen und das Bohrloch verschiittet. 

$ 6 statutu Związku: przestaje być członkiem, kto 
przez 6 miesięcy nie uiścił wkładek do Towarzystwa. 

* * 

P. T. Członkowie Z. T. W. zalegający z wkład- 
kami przez 6 miesięcy nie otrzymają Organu Związku, 
dwutygodnika „Ropa*, który wszyscy członkowie, 
jako organ Z. T. W. otrzymują obowiązkowo i bez- 
płatnie. 

* 
* >k : 

P. T. Członkowie Z. T. W. zechcą zawiadamiać 
Wydział o wszelkich zmianach miejsca pobytu, adresu 
it. p., a to celem uniknięcia przerwy w przesyłce 
pisma. | * * 

P. T. Członkowie Z. T. W., którzy pozostają 
bez posad, zechcą swe dokładne adresy podać do 
wiadomości Wydziału. | 

Sprostowanie. W wykazie produkcyj ropy za rok 1910 w Tu- 
stanowicach należy czytać zamiast kopalnia Eureka: Ewka. 

Berichtigung. Im Ausweise der Rohól-Produktion von Tu- 
stanowice fiir das Jahr 1910, soll die Grube Eureka richtig 
Ewka lauten. 

=ZIEZIEZIEJEZEFLIELLL 

ŻERDZIE RATUNKOW 
W RAE BARDZO DOBRE Ros t | 

| WYPOŻYCZAJĄ PO NAJNIŻSZYCH CENACH | 
Inż. ZIELENIEWSKH STOCKER 

| "NA SKŁADZIE W WARSZTATACH FIRMY | 
PERKINS W BORYSŁAWIU :: TELEFON 188. 
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._Diroczne Walne Zyramadzeie na rok 1911 Ę 0KÓCZNE INE JIM I6NIE ś 

wyszedł z druku nakładem i staraniem BB” ZWIĄZKU TECHNIKÓW --R 

Związku Techników wiertniczych i za- B WIERTNICZYCH w Borysławiu : 
wiera treść bardzo bogatą, licznymi ry- 

sunkami i tablicami ilustrowaną. k Ę 
Cena w oprawie K6., z przesyłką K 6.4. 

Do nabycia, tylko za zaliczką lub 
poprzedniem nadesłaniem należytości 

w Zwiqzku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 

Polski Kalendarz Naftowy 

odbędzie się 
dnia 28. kwietnia o godz. 5 popołudniu 

w sali „Sokoła* w Borysławiu. 
PORZĄDEK DZIENNY: 

I. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego 

A 
8 
ę Zgromadzenia. 

A 
8 

. Sprawozdanie Wydziału z działalności za 
rok 1910. 

2 

3. Sprawozdanie i wnioski Komisyi kontrolującej. 
4. Sprawozdanie ze stanu wydawnictwa dwu- 

5 

Der polnische Naphtakalender 
fiir das Jahr 1911 

enthalt sehr viele zeitgemasse technische 
Artikel und Abhandlungen (in polnischer 
Sprache), wie auch ein umfiangreiches 

Adressenverzeichnis und ist beim 

B 
B 

„Bohrtechniker-Verein in Borysław* E 

A © 

tygodnika „ROPA. 
„ Wybór przewodniczącego, 2 zastępców, 

skarbnika oraz 5 wydziałowych. 
6. Zmiana $. 4 i 17 statutu Związku. 
7. Budowa własnego domu. 
6. Wnioski i interpelacye. 

Borysław, dnia 10. kwietnia 1911. 

ę KLAFTEN BRUGGER B 
8 um den Preis von 6.45 K (stimmt Porto) zu haben. R sekretarz. RR 

aa i x BB KW UW WW WW M W W m zi 

nannanannaanaznnanaannAannAAnnnAnananNa | — = - 

Jakim winien być Skorowidz 
przemysłu ihandlu krajowego? 

A „ Naphthaus 
Oskar Loewenherz % Lo. 

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

E 

4 
ś 
4 
ś 
4 
| 
« e 4 Liga Pomocy przemysłowej opracowując drugie po- 
| prawne 1 rozszerzone wydanie Skorowidza przemysłowo- | 
H] handlowego królestwa Galicyi, pragnie w wydaniu tem | 

|| 4 uwzględnić opinie i życzenia sier interesowanych. 
4 W tym celu Biuro Ligi Pomoey przemysłowej we 
4 Lwowie, ul. Pańska 11. zwraca się do ogółu społeczeństwa, | 

zwłaszcza do sfer interesowych przemysłowo-handlowych, | 
Ę 
( 
4 
: 
4 
4 
4 
( 
k 
" 

Geschaftskrels : | 
z prośbą o nadysłanie mu dotyczących wniosków, opinii | 

| 

Vermittlung bei An- u. Verkauf von: Gruben, 
Terrains, Brutto- und Netto-Anteilen. 

Konsultationen, Schatzungen, Expertisen, 
Rentabilititsberechnungen von Gruben, 

Terrains etc. 
Gruben-Anmeldungen. 

Vertretung vor k. k. Behórden. 
Ausfiihrung von Plinen, Projektierungen, 

| 4 . L4 

| i życzeń. 
| . 3 . 
| Drugie wydanie tak potrzebnego podręcznika w na- | 
, szem życiu gospodarczem będzie wówczas wolnem od | 
| Spóźnionej krytyki, która jest zawsze łatwiejsza, niż dobra 
| 1 życzliwa rada. 

OWYWUWÓWWWWWWWOWWWWWWWWWTWWWWPWWWWWWWWWWYW ŁY 

1h Mh_4_4_4ii4.4_4_ ill li l hl _l_l_h_h_44__4 

Kostenvoranschldgen. 
Uebernahme von Bohrakkorden, Erd- und pananananannannaznanaAnanaAnnananaAnnAaannnana 

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

1. 21 — Kraków, ul. Jagiellońska 1. 11. 

Vertretung der Werkstitte 
der Aktien - Gesellschaft fiir - Naphta-Industrie. 

General-Reprisentanz 
der Metaligrosshandlung Michael Neurath, Wien, 

fiir Galizien und Bukowina. 
General-Reprisentanz 

der Armaturen- und Maschinen-Fabrik A. G. 
vormals I. A. Hilpert, Wien. 

Vertretung 
fiir Bohrriemen, Gummiringe, Schachtanzige etc. 

Vertretung der Fabrik 
fiir chemische Produkte u. Farben 

Gebriider Kapelusz, Brody. 

Konto poczt. Kasy oszcz. |. 112,560. 

zawiera wiadomości o wszelkich rozpisanych publicznych 
dostawach, o zapotrzebowaniu prywatnem i t. d. i wychodzi 
wraz z bezpłatnym dodatkiem p. t. „ORGANIZACYA* 

1. i 15. każdego miesiąca. 

Pismo fachowe, poświęcone galicyjskiemu dostawnictwu, 

B 
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Inseraty oblicza się bardzo umiarkowanie. 

Prenumerata wynosi: półrocznie 4 K rocznie 8K. i 

pl - SA. 



CISNA YAYTENAYĄTCIDZYĄ (FA ZYĄ AYĄ ACUGÓW PLYTEDĄCU PO ZZO DRO TZN ODRONZAT OCT ODRZ OSZNORZA ZYSZAENAW NAA 2) NSZ AES NZLN OAZA AE NOKIE YŃ 
SZ ZA ZŹNZ a SZLA 
AA (GU 
SĘ | i ZA NA PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE OI KZĄ NNS 
Mż , zed 

AŚ W BORYSŁAWIU. 60 A SZAN 
ZE VV SZA 
NA MI DZA . . 4 . . . . AB 

mz Kilkunastoletnie doświadczenia na terenach Galicyi, Y%e 
JANI . .. CE Kaukazu i Rumunii. (ZAS 
NZZN PZA WZW PETRO SZIN 

3 Wykonuje wiercenia akordowe z pełną gwarancyą Ś$G 
EZ PAT . . . . . 7 =2 

R głębokości i dymensyi z udziałami i bez udziałów CAR 
Io . — SZR w produkcyi. RZĄ 

ZZNII WA wad AWA =UFZ 

UĆ kai Só ad Udziela wskazówek w ocenianiu terenów SJĘ 
GI w Galicyi i na Kaukazie. A 
UKE i SĄ ZZ 3 SOS ANI . . [4 17”. 

ZA Sprzedaż i kupno terenów naftowych. Ga 
ŁŁ, RNCZAJI LA”, UZ ZZM ZZA ZUZA ZN ZY Ą| LLDNTZEC LAI", SNTZLOAYAZĄNZĄ (47 U NIZG UNTZZCNT/LU 

ORO ANA A WADSZĄ ANIU O CZA ZA JSZAYOZZY 
AIZNWIN AIZ YSANSZŁN OW, O) ON ONZ AIZ CZA, | AŻ NZ OZON SZAN TN NIŻ NZD 

Alfons Gostkowski 
LWÓW, Pasaż Hausmana Nr. 1. 

Telefon Nr. 1059 

przez wysokie c. k. Namiestn. mianowany i zaprzysiężony 

SENZAL a i sprzedaży ropy, wosku 
go i produktów tych minerałów, 

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

Wszelkich informacyi w sprawie lokacyi kapitału w inte- 
resach naftowych udziela bezinteresownie. 

| 

Nasz kraj IIUStYowANYy obrazkowy tygodnik pat ] U obrazkowy tygodnik pol- 
ski rozpoczął szósty rok wydawnictwa pod nowem kierowni- 
ctwem, w nowej szacie i w cj objętości. 

ii q wskutek gruntownych zmian i za- Nisz Krl ilustrowany prowadzonych ulepszeń w aparacie 
wydawniczym jest dzisiaj bezsprzecznie najaktualniejszem 
pismem ilustrowanem, uwzględniającem wszystkie przejawy 
życia współczesnego w Polsce i zagranicą. 

ji w każdym numerze daje około 60 ilu- 11487 kraj ilustrowany stracyi, dział mód, zagadek szachów, 
karykatury polityczne i teatralne, pędzla jednego z wybitnych 
młodych karykaturzystów, sylwetki działaczy politycznych 
i społecznych, kronikę ilustrowaną, wskazówki praktyczne dla 
gospodyń, humor i satyrę, dwie powieści, stały referat grafo- 
loga Dra Teodorsona i w. i. bardzo ciekawych działów. 

Nasz Kraj Ilustrowany kosztuje tylko 1 K. miesięcz. 
Administracya: LWÓW Chorążczyzna 5. 

| Z powodu ogólnego zainteresowania się terenami naito- 
wymi w Bitkowie, Mołotkowie, Maniawie, Pasiecznej i okolicy 
wydała firma „Dom Naftowy* Oskar Loewenherz i Ska. 
| w wteskdli kdlastaliej l 2500, 
Borysławiu M lą 7 Ę obejmującą pas terenów naito- 

wych z uwzględnieniem sytuacyi wierconych szybów. 
reo>er++>r+++rr>+rrrrrrr++r"+r+rr+r+r>r+rrr++++++>++++*" +e,>+++++++ 

Durch das allgemein zu Tage tretende Interesse fiir die 
Naphtaterraine von Bitków, Mołotków, Maniawa, Pasieczna 
und Umgebung, hat sich die Firma „Naphtahaus*, Oskar 
iILoewenherz £ Comp. in Borysław veranlasst gesehen, eine 
'S P EZ A | KA RT von diesem Oelfeldern 
| unter Beriicksichtigung 
der im Bohren befindlichen Gruben im Masstabe 1: 2880 
herauszugeben. Preis 80 K., auf Leinwand aufgezogen 100 K. 

Wydawca i odpowiedzialny Redaktor FRANCISZEK BRUGGER. 

PNNEECECZTE|([DEELLZ=MJE i =|R 
| | 

|| Fabryka Bohr- 
narzędzi wiertniczych werkzenglabrik 

S.Nadel 8 K. Katz e 
| BORYSŁAW. 

QE 

SEE Mia 

Telefon. 59. 
| polecają empfehlen | 

SWOJE WYROBY NAJ- IERE ERZE 1S9E (GJ R RE ERZEUGNISS 
LEPSZEJ JAKOŚCI. | 

| Specyalność: 

| MASZYNY ' DOBYWCZE, 

BESTER: QUALITAT.. 

Specialitat : 
FÓRDERHASPEL - ANLA- 
GEN, STETS LAGERND, 

EZ 

ZAWSZE GOTOWE NA 

SKŁADZIE MONTUJEMY | BINNEN 3 WOCHEN. | 
„4 W PRZECIĄGU 3 TYGO- | AUF DER GRUBE FER- „UL (o) za. 

GU NI NA KOPALNI. TIG MONTIERT. — 
Beste Referenzen, 
Preisliste auf Ver- 

Najlepsze referencye, | 
cenniki i kosztorysy | 

na żądanie. langen. 
m | 

ABA dE. Ga CDR Gd. Żd, RB. ŚR ŚR. ŚR. SA. MR R 0, MR. SED. GR GR GM 

!Okazyjnie, ! Billiger 

tanio do nabycia! Gelegenheitskauf! 
tzlokatma 100 m1 Tokarnia 1 Drehbank 105 m; | Drehbank 

10 m; I Tokarnia 2 m; 1 Motor| 10 m; ł Drehbank 2 m; ! Ben-- 
benzynowy 10 HP; 1 Dynamo- zin-Motor 10 HP; 1 Dinamo- 

imaschine; 1 FHlobełbank; 1 
maszyna: ** Teblatcay Iza" Schmirgelmaschine; 1 Dampf- 
lówka; I Młot parowy (400 kg); | hammer(400 kg) I Stabile Schmi- 
1 kuźnia z 2 paleniskami i trans-| de mit 2 Feuerungen; Trans- 

misye. missionen. 

Wacław Ostrowski, Borysław. 

Skład maszyn i artykułów dla 
wszystkich gałęzi ptzemysłu! 
Cell a Erdheim, Drohobycz 
| filie w Borysławiu i Tustanowicach. 

Kotły, maszyny, rury pompowe, gazowe, łączniki, wentyla, 
injektory, manometry, wodoskary, liny druciane, manilore, 
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, oraz 

wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. 
———: KOSZTORYSY NA ZĄDANIE BDEZPEATNIE. 
Telefon: Borysław Nr. 88. Telefon: Drohobycz Nr. 104. 

Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 
C.i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 

p OR J a 
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King EdwardVII.| 3/IV.| 130.— 130.— | 12" wierci — bohrt Wilhelma . . .| 3/IV.| 1854.— | 1323.—-| 6' zastan. — eingest. 
KIBR 0 s 1218.= | 1194.— | 5" 6 w. tłok — kolbt Wacław . . ś 1125. — Instrument. | 
Popielanka Ę, 1113.— | 1108.— | 5" wierci — bohrt Wełdzirz A 1256.— | 1236.— | 6" wierci — bohrt 

Wilhelm » kotów 1207 D5 ść Ę 
William I. * 1226.— | 1206.— | 5" OW ttok — kolbt 

Ra 30/I.| 1200.— | 1170— | 5" ÓW WOK: = pace 2 II. k. zac" "105== 1-0! wierci — bohrt 
- |Roman zz 1228.— | 1180.— | 6' wierci — bohrt u wyrabia zasyp — Nachfall 

Rozwadów |. „| 888% 080 O Daw tłokl — kolbt Weed | R LIYGR IE PARA a 
ę II. : 690. — 689.— | 9" wierci — bohrf poazli poza * WrZU= v 111f0=—| 67 wierci — bohrt 

Rudolf 283 L/IV 958.— 955,— | 7" ż, ś Władysław I ś 1242.— | 1224— | 5" :; » 
Renata 988. RT! o. , , PE) II. . E) 1281.— 1162. — O” ,» ,, 

ROSA NM 30/1II | 1414.— | 1386.— | 5'' F A Wesoła wdówka ż zastan. — eingest. 
Wawel ą ; 1440.— AE Instrument. 

i | Wygoda ati 23005 Ja J210:=-| 057 wierci — bohit Sumatra h: 1445.— | 1358.— | 5" 2a tłok. — kolbt NAJAZD, ż, 1139.— ; 1130.— | 6" ę, ś 
Slązko Ę) 1271.— | 1i190— | 6' T!Ją w Ę 3; MUSO:... Ę 930.— 920.— | 7' » Ą 
OMOWUAOZ O + 1370.— | 1338.— z. 4 w. e. 8 Wilno I. 1202.— 5, |11/,—18/, w tłok. —- kolbt 
Stefania I. ę 1382.— | 13266— | 5" wierci — bohrt RZEAIK 1160.— 6'' wierci — bohrt 

» II. :y 917.-— 909. — fo + k RE R t i 

ź ; z ok. i rekonstrukeya Sezam I. » | l402.— | 1060.— | 6 M kolbt u. Rekonstruktion ||Złotka » udBad=" U2I0 = |gf 
ANNA Ą 1084,— 5! Ją W. tłok — kolbt ZADNAŹ k 220 01 10G 6' Instrument. 
WO AAUIA * 1057. — G zastan. — eingest. ZALCAĆ SZORRĄE L2GO OF 0! 1 w. | wierciitłok.— bohrt u. kolbt 

ć | | 

PRODUKCYA OD 1—15. KWIETNIA 1911 W CYSTERNACH. -- PRODUKTION VOM 1—15. APRIL 1911 IN ZISTERNEN. 
(DOM NAFTOWY — OSKAR LOEWENHERZ, BORYSŁAW — NAFTAHAUS). 

BORYSŁAW: Z przeniesienia . . Z przeniesienia . . Z przeniesienia . | > | | 
| RENE | RUMIA 0; 078.07 | POUDĘARO SSR śe 2159.31 BUGÓW LK 4346.18. 

MIEKSĄNAEP „u 2 0. 5 08 | AUE Oza WO 4 PIAMA DZS ÓPE WSK 1350 | Marya . . 37 81 BRÓDIURANO ró 83.00 
DRIN R R zaa, 70.59 nota 0 we ao 16 03 Galicya I. .. 54.89 Po omamel "NN 7.41 WOTADIAR = 401% ałdae 9.00. 
Ba w SODA SAaala na. 24.00 | Gal. Ska naftowa I. 13.00 NOWUR Re: 54.13 LaRIUMÓR APR AZ 6.00 
$OTYSETYSNO a O: 14 81 | ANO GOT WODE 5.03 $ , IV. 84.00 | Nafta II. 105.07 Jeqdora+Wanda | 1«: <— 1.00 
DHOCHDWRA "a 50 04 DODANE SN PA 51.00 | Hiublcze 00005 ADOBE PA ODRZ WONI: 131.07 Urycz-Feuerstein 46.00. 
BERGAMO BY) Banzay 6 00 Bał s wo ozn: 8.00 | BOW GN 5.84 „ Schreier I. 12.00 
GIWIAZUA BO UA a 00 BOARD OS 149.00 MCS SAMAR 8.00 | „. (Abacya) 26.02 3, s II 12.00. 
CHBLUOUKESZ ZAS 87 żp2ł PYUBOSZ=LASZCZ 0, 200 0GI0O Hilda 149.00 | INIBOJRO OE 5ISTROŃ SOO Ap MANRDPO 07a 4.05 
JODADNIA A PSZ A 84.33 DZIOMA SAS WSA 58.00 BAOMASNAMS AO 2684 | Ottylia 25.50 WMADZUZ 0 dech, 5.77 

FK ABSNCNAR AR 2 16.34 BOSCĄ PUSZKA Y. 9.14 Hansagliick 21.69 SIENA CAP CO 29.00. WaadySław,. «© 40%, 0. 9.00 
Kazimierz 39 00 BSDRZYGOWY CJ Sg, 20.00 LGDBIAR NO W ASETAYKE, 40.00 ROREJANE SOW ZER. 15.14 WE R OWIES 9 00: 
Kasa. oszczędn. «. : ./. 19.00 BAI PAP RROR NA 8.08 AWANS ZADAŁ R 9.24 PALNOSNA OP AJ 13:00 Wiry SZ ARA 20.00 

jej szła, NOP a 5 00 PERO KA 2 7 60 Katarzyna ; 905: 62.00 BREMI NASZ 44 00 WMO 0 oo od na, 16.00. 
SINAN oława 2054. Pio sykeA BZOSK ORAN A 4.40 Karpaty (własna) OPONY CCA! BIMORO RZN W 3 99 MARION ZE ROSA 27.00. 
PAODOWN rE A 48.20 DWOR Z RA 24 36 NSS ASY aa 6.00 RODDEBOA OR "Pax O, 64 00 AWAKE AR Pa 800 
Maurycy . . s 24.00 i padiiGiS OWN: 17.98 IBWY 00270 117.97 SANE JIRA RA NINE 69.00 ZAODRAGN Ka R 102.00: 
Mały jasienicki . 8.87 Eruptio — 65 Lesław 3.62 Rozwadów 29.00 Razer 
Nalan ia o SG 2 9.65 BNBRMNSZE MNA Aa 4.98 LIROBODO Z KRN 146.88 NOÓGREJSHON OGC OSAĘ 83 30 ZASKA CH 4514*01 
OSRARO R WRN 18.97 Dual „RANO 10.00 BUSBR NAZCA 3 8.82 Saso a c 72.36 > di ROLE ZAUTRZ PAC R 4.90 BIOONNADREG LN 50.00 Litwa 100 00 KSROADIENA "O 100.50 
Rokąch-Sussmann . 201 RNEDAMA W R JOR 3.00 MINODZYUROKACANNZE Bic | dE PAUBRNAĆ SE AT 
BRODZIE wa O YI 39.36 BOJONENO 3.00 Marya Beresą+"./.: ; POMARO DODSDO YE, dż PE AO AE 
SPO a. 36.34 BIN PRS LA WKS MI aaa. 6.07 WMA 3 1368 | Nekapitulacya: — Rekapitułation: 
NID Maca a a 16.10 RE WUSA CADA NA. ię 2.00 ry SRZ ER GENUA 13.00 TRGGNSZ (Galicya) "oc. 20523 BÓWSKYGE a ZE: 645.91 
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WYKAZ WŁAŚCICIELI UDZIAŁÓW „BRUTTO. - - AUSWEIS DER NAFTABRUTTOINHABER. 
(DOM NAFTOWY OSKAR LOEWENHERZ BORYSŁAW — NAFTAHAUS.) 

Część Il. — II. Teil. 
Anny. 

C. k. Dyrekcya domen i lasów, Lwów 
Berthold Goldberg, Wiedeń 

Razem . 
Zusammen . 

Annen. 

J. Zwillich, Borysław 
R. Schuster, Borysław . 
B. Kriigel, Borysław . 
S. Dawidmann, Borysław 
l. Goldberg, Drohobycz . 
J. Lówenberg, Drohobycz 
L. Garfunkel, Drohobyca . . Klara Kornhaber, „wohobycz 
Sal. Samuely, Lwów 
J, Nestel, Wolanka 
F. Bierowski, Lwów . . 
5. Schreier, Drohobycz 
M, Halpern, Wolanka 
M. Fischler, Drohobycz 
KI. Kammermann, Drohobycz 
Sch. Dawidmann, Borysław 
El. Schldfrig, Lwów . 
I. Meier, Borysław . . . . 
S. Spitzmann, Borysław . 
Eliasz Spitzman, Drohobycz 
S. Lebewold, Drohobycz . 
F. Halpern, Wolanka 
L. Horowitz, Borysław . . . 
L. Gartenberg, Drohobycz . 
I. M. Dawidmann, Drohobycz 
5. Dawidmann, Drohobycz . 
H. Nestel, Wolanka . | 
Sch. Dawidmann, Drohobycz . 
H. Błauer, Drohobycz 2 Razem 

Zusammen . 

Bohemia. 

Awu Hopfinger, Tustanowice 
Salomon Spitzmann, Drohobycz 
Henryk Suchestow, Wiedeń 
Mechel Griinbaum, Borysław . 
Abraham Garfunkel, Drohobycz . 
IMagda Kardyszyn, Tustanowice 
(Gwarectwo Harklowa, Wiedeń I. 

stauteng 17. . 
Jan Jakesch, Praga . . . . 
Ozyasz Halpern, Wolanka . 
Fewel Kramner, Wolanka 
Izrael Krammer, Wolanka . 
I. I. Baumgarten, Wolanka . 
Natan Roth, Wolanka . . 
Sara Hofinger, Wolanka . 

Ho hen- 

Razem 
Zusammen . 

— 0 

» 

lo 

Banzay |. 

J M. Kaan, Lwów . . 0.60 %, 
Bronisława Negrusz, Lwów Sadownicka 65. 1.— , 
Kazim, Sulimirski, Magdalenka, p. Uhnów 0.40 , 
Bernard Schneider, Drohobycz . 90— , 
Gabryel Kraus, Lwów, Karola Ludwika . 0.82 » 
Lipa Jolles, Drohobycz "Z 4.50 , 
Bernard Goldstein, Drohobycz 3.68 ,, 

Razem | 
Zusammen . 20.— "fo 

Banzay II. 

Kazim. Sulimirski, Magdalenka p. Uhnów 1.— % 
Gitel Krochmal, Borysław | 0.78 , 
Anna Gielb, Kraków , 0.30 , 
Alfred Krauss, Lwów Mickiewicza 3, 1.— , 
Perl Eisenstein, Borysław 0.15 , 
Jakób Kammermann, Drohobycz 0.50 , 
Ozyasz Fuchsberg, Borysław . 0.30 , 
Salamon Spitzmann, Drohobycz 0.50 , 
Mojżesz Hartmann, Borysław . 0.25 , 
Dawid Goldberg, Wieliczka 0.50 , 
Marta Griinfeld, Bytom . .. |.-- , 
Abel Lówenberg, Drohobycz . .. |.— , 
Wacław Szujski, Lwów Potockiego 23, 0.50 ,, 
M. Lilienfeld, Lwów . . . 2. a 0.50 ,, 
M. Fraenkcl, Stary Sącz . 0.50 ,, 
Stanisław Batowski, Lwów . | 0.50 ,, 
Maksymilian Burzyński, Żołtańce . 0.50 , 
Jan Jakesch, Praga . . 0.50 ,, 
Szymon Blasbalg, Drohobycz. 1.— , 
l. B. Morgenstein, Borysław . 0.29 , 
Gwarectwo „Harklowa”*, Wiedeń . 1.— , 
Lipa Jolles, Drohobycz | lI.— , 
Józef i Filip Jaworscy, Drozdowice p. Gródek 3.— » 
Piotr i Anna Klementowicze, Drohobycz. 2.50 , 
Jan Langier, Lwów ul. Janowska . 1.— , 

Razem 
Zusammen . 20.— fo 

Bitum. 

Benzion Klein, Borysław . 0.150 */ 
Mojżesz Goldreich, Lwów . 0.332 | 
Jan Jakesch, Praga |. I—= | 
Józef Waliszko, Borysław 1.235 , 
Alksander Terlecki, Borysław . 44— , 
Eliasz Schlafrig, Lwów 1.067 ,, 
Alojzy Liebermann, Lwów . 1.0175 , 
Rachel Bard, Lwów . SE 1.0175 , 
Karol Hellmann, Borysław . 0.250 , 
Beti Lowenheck, Lwów 1.166 , 
Kraluper Mineralólraffinerie, Praga |— , 
Emilia Wiksel, Drohobycz 2.550 , 
Mojżesz Wiksel, Drohobycz 0.715 
Gabryel Kraus, Lwów Karola Ludwika — 
Henryk Macher, Lwów 0. 2. 7 
Inż. K. Angermann, Bogusława | 1.500 

Razem 0 ——— 
C.d.n Zusammen. . 20.— vy, 
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położony w lesie Br. Liebiega, 

ND 2: ROPA >. 

Z TERENÓW NAFTOWYCH. 

Z Dźwiniacza i okolicy. Od- 
kładając na razie historyę ruchu 
naftowego w okolicy Dźwiniacza 
i Staruni do jednego z następ- 
nych numerów ograniczamy się 
dzisiaj do zanotowania faktu, że 
po około 10 lat trwającej przerwie 
w robotach wiertniczych, Dźwi- 
niacz posiada znów w ruchu 2 
otwory świdrowe. 

Pierwszy szyb Dźwiniackiej 
Spółki terenowej, Pionier Nr. 1. 

nad potokiem Rakowcem, tuż 
koło szosy prowadzącej z Soło- 
twiny do Bohorodczan, powstał 
dzięki inicyatywie Spółki Akor- 
dowej F. Brugger, T. Łaszcz GJ. 
Pierściński, Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Borysła- 
wiu. Wiercenie szybu zostało 
rozpoczęte jeszcze w miesiącu 
marcu br. Szyb ten został zało- 
żony według ostatnich wymo- 
gów techniki wiertniczej. Jako 
początkową dymenzyę użyto 14' 
rur hermetycznych, którymi ma 
być zamkniętą pierwsza woda. Ewentualna następna 
woda zostanie zamknięta rurami hermetycznemi 12" 
lub 10". 

Drugi otwór wiertniczy, należący do firmy Dr. 
Lieberman, Spółka Komandytowa w Wiedniu, poło- 
żony jest na terenie Lautmanna. Szyb ten jest poło- 
żony na północny-wsch. około 1000 m. odległości 
od szybu Dźwiniackiej Spółki Terenowej i leży 

„w obrębie terenów woskowych. Również i ten szyb 
został założony według wzorów borysławsko-tusta- 
nowickich. Wiercenie w tymszybie rozpoczną prawdo- 
podobnie w ciągu b. miesiąca. 

Współwłaścicielami Dźwiniackiej Spółki: Tere- 
nowej są w przeważnej części przdmysłowcy naftowi, 
znani na terenach Borysławia i Tustanowic. Wiercenie 
szybów powierzono Spółce Akordowej F. Brugęer, 
T. Łaszcz £ |. Pierściński, która równocześnie jest 
właścicielką około 40 %/, udziałów. : 

Dobrohostów. Szyb „May* Angielskiego Towa- 
rzystwa „Alliance* został założony w Dobrohostowie 
w pobliżu granicy Orowa, w lesie rządowym, w od- 
dziale lasowym 96. 

Cały kilkusetmorgowy teren Tow. „Alliance* 
jest położony w pasie menilitów iszyb Nr. 1. został 
wysunięty ku północnej granicy tychże. | 

Szyb ten jest znacznie więcej wysunięty na 
południe aniżeli szyby wiercone w Dobrohostowie 
przez akc. [ow. Karpackie i akc. Tow. „Galicya*. 
Odległość szybu „May* w linii powierzchniej od 
szybów powyżej wymienionych wynosi około 5!/, 
klm. Odległość zaś odszybu Nr. 3. akc. Tow. Kar- 
packiego w Dąbrowie (Tustanowice) wynosi około 
8700 m. 

Wiercenie tego szybu zostało oddane w akord Sp. 
Akordowej F. Brugger, T. Łaszcz $ j. Pierściński, 
Spółce z ograniczoną odpowiedz. w. Borysławiu. 

„Pionier Nr. L* 

UBER NAFTĄTERRAINS. 

Dźwiniacz und Gegend. Eine 
Geschichte der Naftabewegung 
in der Gegend von Dźwiniaącz 
und Starunia vorderhand auf 
eine der folgenden Nummern 
verschiebend, beschrinken wir 
uns heute zur Vormerkung der 
Tatsache, dass, nach einer zirka 
10 Jahre wdhrenden Pause, Dżwi- 
niacz zwei Bohrlócher im Be- 
triebe besitzt. 

Das erste Bohrloch der Dźwi- 
niaczer Terrainsgesellschaft (Pio- 
nier Nr. 1.) im Walde des Br. Lie- 
big (Syhl) am Bache Rakowiec, 
dicht an der von Sołotwina nach 
Bohorodczany fiihrenden Chaus- 
sće gelegen, enstand dank der 
Initiative der Accordgesellschaft 
F. Brugger, T. Łaszcz S$ ][. Pięr- 
ściński, Gesellschaft mit be- 
schrankter Haftung in Borysław. 
Die Schachtbohrung wurde noch 
im Monate Marz |. |. begonnen. 
Die Schachtanlage wurde. im 
Sinne derneuesten Erfordernissen 

| _. -. der Bohrtechnik ausgefiihrt. Als Antangsdimmension wurden 14' hermetische Róhren, 
vewendet mit denen auch das erste Wasser gesperri 
werden soli. Etwaiger Wasserzufluss wird mit 12: 
oder 10" Róhren gesperrt werden. 

Das zweite Bohrloch, welches Eigentum der 
Firma Dr. Lieberman Kommanditgesellschaft in Wien 
ist, ist im Gebiete des Terrains Lautmann gelegen. 
Der Schacht ist zum mindesten zirka 1000 m. nord- 
ostwdrts vom Schachte der Dźwiniaczer Terrainsge- 
sellschaft, in Wachsterrains gelegen. Auch dieser . 
Schacht ist nach. Boryslaw- Testanowicer. Mustern - 
angelegt worden. Die Bohrung wird in diesem Schachte 
voraussichtlich im Laufe dieses Monats begonnen 
werden. | a ox: Miteigentiimer der Dźwiniaczer Terrainsgesell- 
schait sind vorwiegend in den Naftaterrains von 
Borysław und Tustanowice bekannte Naftaindustrielle. 
Die Schachtbohrung wurde der obgenannten Accord- 
gesellschait F. Brugger, T. Łaszcz Ss |. Pierściński, 
welche zugleich Eigentiimerin von zirka 400, Anteile 
ist, iibertragen. 

Dobrohostów. Der Schacht „May* der englischen: 
Gesellschaft „Alliance*« wurde in Dobrohostów; in 
der Nahe der Grenze von Orów, im Kammeralwalde 
Waldabteilung 96 angelegt. 

Das ganze iiber einigehundert Joch Feld sich 
ausdehnende Terrain der Gesellschaft „Alliance* ist 
in einer Menilitenzone gelegen, und der Schacht 
Nr. 1. wurde nordwarts gegen die Grenze derselben 
vorgeschoben. 

Dieser Schacht ist bedeutend tiefer siidwarts 
vorgeschoben, als die in Dobrohostów durch die 
Karpatenaktiengesellschaft und die Aktiengeselischaft 
„Galicya* gebohrten Schdchte. Die Entfernung des 
„May* in der Luftlinie von den oberwaihnten Scha- 
chten betrigt 5'/, Km. Dagegen die Entfernung vom 
Schachte Nr. 3. der Karpatenaktiengesellchaft in 
Dąbrowa (Tustanowice) macht zirka 8700 M. aus. 

Die Bohrung dieses Schachtes wurde der Accord- 
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Montowanie szybu jest już prawie kompletnie ukoń- 
czone i prawdopodobnie z chwilą wyjścia niniejszego 
numeru wiercenie będzie już rozpoczęte. 

Szyb ten wzbudza w sferach fachowych łatwo 
zrozumiałe zainteresowanie i dlatego też w miarę 
postępu robot będziemy się starali informować o nim 
naszych Szanownych Czytelników. 

Dodać należy, że prawie wszystkie tereny 
w Dobrohostowie są już oddawna zakontraktowane 
pod wiercenie, a nawet ruch terenowy posunąl się 
do wsi Ułyczno i Dołhołuka, gdzie jak się dowia- 
dujemy w tej chwili pewna firma borysławska za- 
mierza rozpocząć wiercenie I-go szybu. 

OGÓLNY RUCH ROPY W ZAGŁĘBIU BORYSŁA- 
| WSKO-TUSTANOWICKIM ZA ROK 1910, 
przedstawiony przez p. Dyr. Eminowicza na IX. 
wspólnem posiedzeniu Rady nadzorczej i Delegacyi 
komitentów Krajowego Związku Producentów ropy 

we Lwowie 25. stycznia 1911. 
Produkcya wynosiła: w Tustanowicach 139.821 cyst. 

w Borysławiu ZA AŻDG >, 
razem. - 101.246: 

Ekspedycya wynosiła: 
koleją z Borysławia: do rafineryj 104.833 

na opał 9.742 
razem . . 114.575 

ruroc. „Galicia* do Drohobycza 7.477 
„,, rządów. do odbenzyniarni 20.876 142.928 cyst. 

tak, że ogólne zapasy ropy wzrosły o "18.318 ,, 
Jeżeli uwzględnimy, że do zbiorników 
teadowychprzetłoczono 0... „ 27.059 ,, 
BIRRAW "OR OO OC GR OAM, 
jako dalsze opróżnienie zbiorników prywatnych. 

Rachunek miejscaskładowego przedstawia się z dniem 
31. grudnia 1910 następująco: 

Zbiorników prywatnych było: na ogólną 
pojemność UOR KA 05. 1DŁIOOCYSĘ 

zbiorników związkowych, rzą- 
dowi wydzierżawionych . . . 26.375 

zbiorników rządow. w Modryczu 32.582 
ż, ję w Kołpcu ..54.C00 112.957 ,, 

razem na ogólną pojemność . . 264.755 
Zprywatnych zawierały z dniem 31. 

gfudnia M908: 5. 5 +<J0azo=a: 10. 1006:000:',, 
ropy opróżniły się w r. 1909 o 17.457 

% „ 1910 ;%ę8./41 26.198 ., 
zawierały zatem dnia 31. grudnia 1910 79.802 ,, 
tak, że ich próżnostan w tym dniu wynosił 71.996 ,, 
Rządowe zawierały z d. 31. grudnia 1909 54.911 ,, 
ropy, w roku 1910 przyjęły dalszych . . 27.059 ,, 

razem z dd, 3112: 1910; 81:970*:;, 
a ich próżnostan wynosił w tym dniu . 30.987 ,, 
razem zatem było zbiorników 

nebiych; rzady 4. SARA 
PW: ORO AA NISODZ IBIGLTZ 

PEOZNYGU ZAJ». 1 -17-.-7.+ A0E987 
DYW ko! 0 ©. ARD JOdODAE 

gesellschaft F. Brugger, T. Łaszcz €© J. Pierściński, 
Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung in Borysław 
in Accord iibergeben. Die Montierung des Schachtes 
ist beinahe vollstindig beendet, und wird voraus- 
sichtlich die Bohrung gleichzeitig mit dem Erscheinen 
unserer Zeitschrift in Angriff genommen werden. 

Der Schacht weckt in Kreisen der Fachleute ein 
leicht verstindliches Interesse, und werden wir daher 
trachten nach Massgabe des Fortschrittes der Arbeiten 
unsere geehrten Leser hieriiber zu informieren. 

Bemerkt soll schliesslich werden, dass nahezu 
simtliche Terrains in Dobrohostów unter Bohrung 
contrahirt worden sind, und die Terrainsbewegung 
sogar auf die Dórfer Ułyczno und Dołhołuka sich 
ausgedehnt hat, wo, wie wir in diesem Augenblicke 
erfahren, eine Boryslawer Firma bereits den ersten 
Schacht zu bohren beabsichtigt. 

ALLGEMEINE ROHÓLBEWEGUNG IN BORYSŁAW 
TUSTANOWICER REWIERE FUR DAS JAHR 1910, 
dargestellt durch den Herrn Direktor Eminowicz bei 
der IX. gemeinsamen Sitzung des Aufsichtsrates und 
der Delegierten der Komitenten des Landes-Verbandes 
der Rohólproduzenten, am 25. Janner 1911 in Lemberg. 
Die Produktion hat betragen: 

in Tustanowice 139.821 Cist. 
in Borysław ZARĄŻD: 3, 

ZASADMACR: "PAIDTZIOO | 
Der Versandt hat betragen: per Bahn von Borysław: 

an die Raffinerien . ... . . 104.853 
ża Tiezzwecken ">= 20 R0ATAŻ 

Zusamnien . 114.575 
per Pipeline „Galicia* nach 

DrONOBYCZE ZB RD WEAAŃĆ 
per Pipeline der Regierung zur 

Entbenzinirungs-Anstalt . 20.876 142.928 Cist. 
wodtrch dieOworditeum ">57 067 58505, 
gestiegen sind. 
In Beriicksichtigung, dass in die Regierungsbehdlter 

verpumpt wurde . RE, 21.0D97CiSL. 
VORBIELIBERZE SCO O ORAN ESO, 
als weitere Entleerung der Privatbehalter. 
Die Rechnung des Lagerortes stellt sich am 31. 

Dezember 1910 wie folgt: 
Privatbehśilter existirten: mit Fassung von 151.978 Cist. 
Verbandsbehdlter an die Regie- 

nunowetpachielyco "= 00200313 
staatliiche Behdlter in Modrycz . 32.582 

> ż „. Kołpiec 54.000 112.957 .,, 
Zusammen mit Fassung von 264.755 „,, 

Von den Privatbehaltern enthielen am 
310 Dezembar-1008017 0200 ALNO00OE SF" 

entleerten sich somit im [. 1909 um 17.457 
> > 305 RDEKOLO 0 OPPER 200, 

somit enthielten sie am 31. Dez. 1910 . 79.802 ,, 
wodurch ihr Leerraum an diesem Tage 71.996 ,, 

betragen hat. 
Staatl. Behalter enthielten am 31/12 1909 54.911 ., 
im J. 1910 nahmęen sie auf weitere : . . 27.059 ,, 

Zusammen ain 31/12 1910 81.970 
wogegen ihr Leerraum an diesem Tage 30.987 

betragen hat; 
Zusammen waren volle Behdlter: 

StTAaaiUCNE:. | «€«10%. „AADFO 
BOMBA aja 10 SUBADUA LONT >. 
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