
» U 

(o ma 

[- LU/ U, lae 

EEE) PRZEMYŚŁ ) 
( HANDEL 

uzo 
(TEC UNIKA 

2 PY SMIENNICTWO ) 
ORGAN-DEŚ "VERe= 
BANDES:DER-BOHR: 
TECHNIKERO4<SXN 

Nr. 5. 10. Czerwca 1911. — Borysław — 10. Juni 1911. Rok I. 

ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO 
W DOBIE OBECNEJ, SZKIC Z PRZESZŁOŚCI 
I WARUNKI ROZWOJU, HOROSKOPY NA 

PRZYSZŁOŚĆ. 
iadoimo, że rozwojem każdej gałęzi przemysłu 
rządzą stałe prawa ekonomiczne. Geniusz wy- 
nalazczy stwarza nowe produkta i rzuca je 

ludziom na targi. Zależnie od znaczenia danego 
produktu dla ludzkości, a zarazem od szczęśliwie 
dobranego momentu, w którym dany produkt zjawia 
się rynkach zbytu i od sposobu reklamy następuje 
dłuższy lub krótszy okres podaży próbnej. Nabywcy, 
których nowy wytwór interesuje, próbują wykorzystać 
go dla swoich celów zrazu bardzo ostrożnie. Jeżeli 
pierwsze próby wypadły korzystnie, Starają Się za” 
bezpieczyć sobie nabycie danego produktu na przy- 
szłość i to nazywa się popytem. Jeżeli ten popyt 
wzrasta gwałtownie, a wytwórcy nie mogą mu chwi- 
lowo nadążyć, cena towaru idzie w gorę. | 

Ta „haussa”, czyli zwyżka ceny zachęca jednak 
producenta do pomnożenia produkcyi i skupia koło 
wytworu nowych ludzi, którzy te produkcye ule- 
pszają i powiększają. Następuje okres konkurency! 
wytwórczej, obniżającej ceny przy gwałtownej po- 
daży, ale równocześnie chęć zysku, obmyśla konku- 
rencyjne Sposoby ułatwienia sprzedaży. 

Nowoczesny przemysłowiec musi często sprze- 
dawać produkt taniej, ale zato w wielkiej ilości. Za- 
rabia w ten sposób mniej na jednostce, ale odbija 

DIE GEGENWARTIGE LAGE DER ROHÓL- 
INDUSTRIE, IHRE VERGANGENHEIT UND 

IHRE ZUKUNFTIGE ENTWICKELUNG. 

| ) Pie bekannt ist die Entwickelung einer jeden In- 
dustrie im Principe ókonomischen Gesetzen 
unterworten. Die Aufnahme und auch die Dauer 

des Verbrauches der vom Erfindergenie neu geschaf- 
fenen und aut den Markt gebrachten Werte hAngt 
hauptsichlich von deren Gebrauchsfdhigkeit fiir den 
Konsumenten ab, ist aber auch von der Art und 
Weise, wie dieses Produkt den Konsumenten zu- 
gdnglich gemacht wird und wie dessen Aufmerksam- 
keit durch eine wirksame Reklame auf dieses Pro- 
dukt gelenkt wird, abhdngig. Derjenige, der fiir das 
neue Produkt Interesse zcigęt, macht einen vorliufi- 
gen Versuch, um sich von der Verwendbarkeit der 
Werte zu iiberzeugen, und sichert sich im Konve- 
nienzłalle durch Kauf die Erstehungsmóglichkeit die- 
ses Produktes fiir die Zukunft. Dieser Vorgang in 
der Volkswirtschait heisst Nachfrage und wenn die 
Produktion der Nachfrage in ihrem Bedarf nicht fol- 
gen kann, hat dies einerscits eine starke Steigerung 
des urspriinglichen Preises zur Folge, andererseits 
aber zieht die verstirkte Nachfrage und die dadurch 
hervorgerutene Preissteigerung neue Produktions- 
krdite heran, die nicht nur die Produktionskapazitit 
vergróssern, sondern auch meistens die Produktions- 
methode verbessern und zu vereinfachen suchen und 
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zyski tworząc olbrzymi obrót włożonym w przedsię- 
biorstwo kapitałem. 

Konsument musi się często liczyć nie tylko 
z cerą, ale i z tem, czy potrzebnego sobie artykułu 
dostanie wszędzie i na każde zawołanie. Jeżeli naby- 
cie danego artykułu nie sprawia mu żadnej tru- 
dności, a cena dosyć niska, przedmiot znajduje 
coraz więcej nabywców, a często zakres jego za- 
stosowania bardzo się rozszerza podwyższając nie- 
spodziewanie jego konsumcyę. 

Oto w ogólnych zarysach historya rozwoju 
różnych gatunków przemysłu. Próbujmy zastosować 
te prawa rozwoju dla naszych celów. 

Przez długi szereg lat myśleli ludzie coby stwo- 
rzyć z tłuszczu wypływającego z ziemi samoczynnie. 
Można było posmarować nim wóz więc tu i ówdzie, 
kupowali ludzie trochę ropy. No i apteki kupowały 
ropę na lekarstwo. Wiemy, że u nas konkurs na 
dostawę olejów świetlnych do kolei natchnął 
prowizora aptecznego Łukasiewicza do prób nad 
destylacyą ropy celem uzyskania nafty świetlnej. 
Pomijamy dalsze szczegóły rozwoju przemysłu rafi- 
neryjnego u nas, a chcę zaznaczyć tylko, że myśl 
użycia ropy do celów oświetlania była właśnie po- 
czątkiem twórczym całego naszego przemysłu nałto- 
wego. 

: Rzucone później (ale już nie przez Łukasiewi- 
cza) oleje świetlne na targi, wywołały kompletny 
przewrót w sposobie oświetlania. Pokup na naltę 
świetlną wztastał, a ze wzrostem popytu powstawały 
coraz nowe rafinerye, zajmujące się destylacyą suro- 
wej ropy. Producenci olejów świetlnych starają się 
nietylko dać konsumentom dobry towar, robiąc 
naftę niezapalną przez skrupulatne frakcyonowanie 
i oddzielanie od niej tak cięższych jak i lżejszych 
olejów, przez robienie jej bezbarwną i przeźroczystą 
etc.,ale jak widzimy, taki Standard Oil Comp., główny 
wszechświatowy dzisiaj wytwórca nalty w walce 
konkurencyjnej podaje nawet najdrobniejszym od- 
biorcom, czyli t. zw. drobnym konsumentom towar 
swój wprost do domu. Ułatwienia tak daleko idące 
przy nabywaniu, pomijanie całego szeregu pośredni- 
ków przy sprzedaży dążące do obniżenia ceny, mu- 
siały zwiększać coraz bardziej jej konsumcyę. | 

Przemysł rafineryjny racyonalnie rozwijany 
i ulepszany stanął wobec nowych zagadnień. Chcąc 
otrzymać dobrą naftę świetlną, oddzielać musiał od 
ropy cały szereg grup lżejszych i ciężkich olejów. 
Były czasy, gdzie traktować je musiano jako od- 
padki. Wszak pamiętamy, jak rafinerye puszczały do 
morza Czarnego całe masy benzyny, nie mając miej- 
sca, gdzieby ją zamagazynować. Dzisiaj odpadki te 
racyonalnie podane konsumentom wyrobiły sobie 
takie pole zbytu, że są one głównym zarobkiem pro- 
ducenta. 

Benzyny, gazoliny, oleje smarowe i oleje cięż- 
kie, a wreszcie parafina nietylko że znajdują chętny 
pokup, ale można śmiało powiedzieć zapoczątkowały 
nowe gałęzie przemysłu. 

Motory gazowo-benzynowe zastosowane zrazu 
głównie w przemyśle drobnym, rozpowszechnione 
dzisiaj dla swojej taniości w popędzie i innych zalet, 
pchnęły naprzód przemysł automobilowy, umożliwiły 
aeronautykę, a dzisiaj upraszczają żeglugę na morzu 
i rzekach. Wobec rozwoju przemysłu kwestya sma- 
rów maszynowych uzyskiwanych dzisiaj tanio z ropy 
jest również niepośledniej wagi. Zakłady impregna- 
cyjne fabryki, świec parafinowych, izolacyi elektry- 
cznych i materyałów nieprzemakalnych, oto w po- 

iiberdies die Konkurrenz schaffen, welche jedoch 
wiederum die Preise reduziert und infolgedessen die 
Notwendigkeit, neue Absatzgebiete zu suchen, wohin 
die Produkte weitergeleitet werden, schafft. 

Die massenhafte Verbreitung und der grosse 
Konsum, durch welchedas investierte Kapitai x-fach 
umgesetzt wird, ist sehr oft die Ursache des gros- 
sen Gewinnes, wenn der Producent das Produkt 
billiger zu verkaufen gezwungen ist und nicht an 
dem einzelnen Fabrikate den grossen Gewinn erzielt. 
Die grosse Verbreitung findet jedoch das Produkt 
dann, wenn seine Erlangung von keinerlei Schwierig- 
keiten begleitet ist, wenn der Preis niedrig ist, und 
wenn nicht nur die Notwendigkeit dessen Verwen- 
dung besteht, sondern wenn das Produkt iiberdies 
noch die Fahigkeit in sich birgt, den mehr oder we- 
niger konservativen Konsumenten zu erobern und 
ihm mit der Zeit unentbehrlich zu werden. 

In diesem Rahmen bewegt sich der Hauptsache 
nach die Entwickelung einer jeden Industrie. Wir 
wollen nun versuchen diese Theorie in analoger 
Weise auf die Rohólindustrie anzuwenden. Lange 
Zeit hindurch dachten die Menschen dariiber nach, 
wozu sie wohl das Fett-Ol, das selbsttatig aus der 
Erde strómte verwenden sollen und gebrauchten es, 
um die Wagenachsen zu schmieren, ja sogar die 
Apotheker nahmen es unter die Arzneimittel auf. 
Erst ein zur Lieferung von Leuchtól fiir die Bahnen 
ausgeschriebener Konkurs, brachte den Apotheker 
Lukasiewicz auf den Gedanken, Versuche zur Her- 
stellung von Leuchtólen aus diesem Fette vorzuneh- 
men. Wir iibergeben die weitere Entwickelung der 
Raffinerien und wollen nur betonen, dass dieser Ge- 
danke fiir die Entwickelung unserer gesamte Naphta- 
Industrie geradezu schópferische Wirkung iibte. Die 
spadter auf den Markt gebrachten Leuchtóle haben 
eine komplete Umwalzung in der Beleuchtungsme- 
thode hervorgerufen, der Bedari an Leuchtpetroleum 
ist gewaltig gestiegen und mit dem Bedart haben 
sich auch die das Rohól destillierenden Anlagen ver- 
mehrt. Die Raffinerien sind heute bestrebt nicht nur 
gutes, nicht selbst entziindliches, klares und wasser- 
helles Petroleum dem Konsumenten zu liefern, wir 
kónnen sogar sehen, wie die Standart Oil Company, 
um auch den Zwischenhandel zu monopolisieren, 
die Raffinade selbst dem kleinsten Konsumenten in 
jeder gewiinschten — auch der geringsten — Quan- 
titit direkt ins Haus liefert und muss selbstverstand- 
lich eine derartige, alle im Zwischenhandel tatigen 
Faktoren ausschaltende Erleichterung des Bezuges 
von Leuchtpetroleum eine starke Steigerung des 
Konsums zur Folge haben. 

Die sich auf rationeller Grundlage entwickeln- 
den Raffinerien standen vor neuen Aufgaben und 
mussten nach verbesserten Fabrikationsmethoden 
suchen, die leichten von den schweren Oelen schei- 
den, welche sie noch dazumal als wertlosen Abfall 
behandelten. Es gab sogar eine Zeit, wo die Raffi- 
nerien als sie nicht iiber geniigend Lagerriume ver- 
fiigten das Benzin, als ganz wertlos:in das Schwarze 
Meer strómen liessen, wadhrend heute diese Produkte 
den eigentlichen (iewinn des Raffineurs darstellen. 
Das Benzin, Gasolin, die Schmieróle und die schwe- 
ren Oele und auch das Paraffin werden heute nicht 
nur sehr stark begehrt, sie haben auch zur Schaf- 
fung neuer Industriezweige beigetragen. Die Erfin- 
dung und Entwickelung der Gas- und Benzinmotore, 
welche sich speziell in der Kleinindustrie eingebiir- 
gert und infolge der Billigkeit des Antriebes massen- 
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bieżnych zarysach dorobki, których początkiem ropa 
naftowa. 

Oprócz naturalnego prawa popytu i podaży 
normujących idealnie wolny handel i przemysł, spo- 
strzegamy tu inne czynniki, które niezależnie od tego 
prawa wpływają bądź to ujemnie bądź dodatnio na 
dany przemysł. Mamy tu na myśli kartele i monopol, 
cła, pódatki i taryfy przewozowe stosowane do da- 
nych produktów. 

Za regułę postawić tu można, że każdy z tych 
środków stosowany racyonalnie pomaga do rozwoju 
danej gałęzi przemysłu, stosowany bezrozumnie czy 
z chęcią bezpośredniego nadmiernego zysku, czy 
bez znajomości rzeczy, prowadzi do jego zguby 
względnie przesileń przemysłowych. 

Weźmy znane nam przykłady zaczynając od 
kartelów. Ich krajem obiecanym była dotychczas 
Ameryka. Wielki przemysł doprowadził tam zmowy, 
celem regulowania cen i ograniczenia podaży czyli 
kartele do największego rozwoju, ale zarazem chęć 
nadmiernych zysków tak zwanych królów kartelowych, 
jakim w amerykańskim przemyśle naftowym n. p. 
jest Rockefeller doprowadza je do absurdum i może 
sprowadzić ich upadek. Znaną jest wroga polityka 
ostatniego prezydenta, Stanów Zjednoczonych pół- 
nocnej Ameryki wobec wielkich kartelów n. p. wobec 
Standart 0il Comp., które musiało się nawet rozwią- 
zać tworząc sześć nowych towarzystw mniejszych. 
U nas kartel rafinerów, którzy częściowo byli także 
producentami, starał się obnizyć ceny surowca, a 
podwyższyć ceny rafinatów, pragnął nie dopuścić 
do organizacyi producentów czystych chcąc od nich 
nabywać tanio te zapasy ropy, których prócz włas- 
nego surowca do swoich rafineryi potrzebował. Stan- 
dart Oil, który w światowych zapasach z Schell Co. 
i Dutch Royal szuka i u nas gruntu, równocześnie 
zwalcza, osłabia i dezorganizuje rafinerów, przez 
odgałęzienie swoje w Austryi, t.j. Vacum Oil Comp. 
Widmo znowu producentów z Standardem, mogą- 
cym zmonopolizować w ten sposób na przyszłość 
przemysł naftowy, skłoniło rząd austryacki do po- 
parcia producentów i zakontraktowania ropy na o- 
pał lokomotyw. Dzięki zgodnemu naciskowi posłów 
wszelkich odcieni i staraniem producentów rząd za- 
kontraktował dalszych 90.000 wagonów na opał 
kolei i ugruntował w ten sposób początek nowej 
ery w naszym przemyśle, do czego dalej wrócimy. 

Na razie rozpatrzmy dalsze powyżej wymienione 
czynniki. Weźmy pod uwagę monopol jako regulatyw 
danego przemysłu. Ka oA Na naszym monopolu solnym widzimy najbliżej 
zgubne oddziaływania przywileju oddającego w ręce 
jednej osoby, w tym wypadku rządu, dany przemysł. 
W czasie, kiedy walka wolnej konkurencyi ożywia 
daną gałęź przemysłową, szuka coraz nowych pól 
zbytu dla swoich produktów i coraz je udoskonala, 
źle pojęty monopol usypia przemysł, hamując racyo- 
nalny jego rozwój. 

Z drugiej strony głosy publiczne w Niemczech 
oświadczają się dzisiaj za wprowadzeniem u siebie 
monopolu sprzedaży nafty, jako skutecznego środka 
celem ochrony przed zakusami Standard'u, pragną- 
cego zniszczyć w walce konkurencyjnej rafinerye 
niemieckie. 

Cła stosowane rozumnie mogą ochronić sku- 
tecznie przemysł danego kraju. Wiemy, że nasze ta- 
ryfy cłowe pozwoliły wprowadzać w granice pań- 
stwa surowicę (ropę) pomagając tem rzekomo ra- 
fineryom. Pod tą pokrywką wprowadzała rafinerya 

hait verbreitet haben, haben den heutigen Stand der 
Automobilindustrie und der Luftschiffahrt ermóglicht 
und fordern fórmlich die Ausbildung der Fluss-und 
Seeschiffahrt nach dieser Richtung, heraus. Von ganz 
besonderer Bedeutung ist mit Riicksicht auf die Ent- 
wickelung der Industrie iiberhaupt, die billige Her- 
stellung der Schmier- und Maschinenóle und zeugen 
ferner die Impragnierungsanstalten, die Paraffinker- 
zen-Fabriken und die Fabrikation von undurchlis- 
sigen Materialien um nur einige Industriezweige auf- 
zuzahlen- fiir die Schópfungskrait des Rohóles, das 
wohl allein des Agens movens der kolossalen Ent- 
wickelung war, vor der wir heute stehen. 

Neben dem natiirlichen Verhdltnis von Angebot 
und Nachirage, das die Entwickelung des Handels 
und jeder Industrie beeinflusst, sind noch andere 
Faktoren tatig, die unabhdngig von diesem Kardi- 
nalprincipe auf die Industrie vorteilhaft oder in nach- 
teiliger Weise einwirken. Es sind dies die Kartelle, 
Ringe, Irusts einerseits, das Monopol, die Steuern 
und die Frachtgebiihren andererseits. In der Regel, 
kónnen wir wohl sagen, tragt jeder dieser Faktoren, 
in rationeller Weise angewendet, zur Hebung der 
Industrie bei; wird jedoch das Verhdltnis iiberspannt, 
der eine oder der andere Faktor in unverniinitiger 
Weise, ohne Verstdndnis fiir die Sache und zum 
Zweckerascher Bereicherung einzelner Personen miss- 
braucht, muss dies zum Ruin oder zumindest zu einer 
mehr oder minder lang andauernden Krisis fiihren. 

Wir wollen nun einmal den Einfluss der Kar- 
telle untersuchen. Das Dorado der Kartelle ist wohl 
Nordamerika, wo das angeahnte Anwachsen der In- 
dustrie zu Vereinbarungen gefiihrt hat, die die Re- 
gelung der Preise und die willkiirliche Einschrin- 
kung des Angebotes zum Ziele hatten, und die Kar- 
telle bis an die Entwickelungsgrenze brachte; die 
Gier der sogenannten Trustkónige, deren ausgespro- 
chener Typus der Petroleumkónig Rockefeller ist, 
ohne jedwede Riicksicht immense Gewinne aus der 
Industrie zu ziehen hat dort die Institution der Kar- 
telle ad absurdum gefiihrt und kann sogar ihren 
vollstindigen Fall herbeifiihren. 

Die feindliche Haltung, welche die amerikani- 
sche Regierung gegen die Kartelle einnimmt, ist ja 
aligemein bekannt und hat sogar eine Gesellschaft, wie 
die Standart Oil Company, gegen die man sich 
machtlos wdhnte, zur Auflósung in 6 kleinere Ge- 
sellschaften gezwungen. Bei uns haben die kartel- 
lierten Raffinerien, von denen ein Teil auch Produ- 
centen waren, danach gestrebt, die Oelpreise auf 
einem móglichst tiefen Niveau zu halten, hingegen 
die Preise der Raffinaden hinaufzuschrauben, die Or- 
ganisierung der Producenten unmóglich zu machen, 
um von ihnen das Rohól billig zu erstehen. Diese 
Politik auf kurze Distanz hat vorerst zu einer Krise 
in der Naphtaindustrie gefiihrt. Die Standard Oil 
Company mit der Shell Company und der Dutch 
Royal, die auch bei uns festen Fuss zufassen suchte, 
bekampft, schwacht und desorganiesiert durch ihre 
neugegriindete Tochtergesellschaft, die Vacuum Oil 
Company, unsere Raffinerien. Die Aussicht einer Ei- 
nigung der Producenten-Organisation mit der Stan- 
dard Oil Company, was die Monopolisierung der 
Petroleum Industrie zur Folge haben konnte, hat die 
Regierung veranlasstt den Producenten beizustehen 
und das damals iiber den Bedarf hinaus produziefte 
Qel zur Beheizung der Lokomotiven zu verwenden. 
Dank der Mitwirkung einer grossen Anzahl Abgeord- 
neter aller Parteischattierungen und der festen Hal- 
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we Fiume i inne rafinerye gotową rafinowaną naftę 
zabarwioną tylko w ten sposób, że łatwo i tanio 
dawała się odbarwiać, jako surową ropę. 

Ten proceder pozwalał na sprzedaż naity po- 
niżej cen konkurencyjnych i stwarzał niezdrowe 
i szkodliwe dla rodzinnego przemysłu współza- 
wodnictwo. 

Podatki t. j. danina na cele dobra publicznego 
są wobec olbrzymich wydatków państw nowoczes- 
nych na cele militarne prawdziwą zmorą duszącą spo- 
łeczeństwa i ich przemysł. Jednakowoż i one racyo- 
nalnie stosowane mogą pomagać lub niszczyć różne 
działy przemysłowe w ich naturalnym rozwoju. Roz- 
patrzmy z tego stanowiska opodatkowanie naity 
Świetlnej u nas, a zobaczymy, że jest ona wobec 
oświetlenia gazowego i elektrycznego obłożona po- 
datkiem konsumcyjnym tak wysokim, że nie jest 
w stanie stać się Środkiem oświetlenia szerokich 
mas ludności wiejskiej. Nasz chłop woli na ogół 
obywać się na kilka godzin bez Światła lub świecić 
sobie smolną szczapą, jak kupować za drogą dla 
niego naftę. Kosztem sprawiedliwego opodatkowania 
światła elektrycznego i gazu dałoby się obniżyć wy- 
soki podatek konsumcyjny nałożony na naitę, a tym- 
samym obniżyć jej cenę. Prócz ujemnego znaczenia 
kulturalnego, które na dużo dalszą metę podziałać 
musi na ogólną siłę podatkową szerokich mas, od- 
bija się ta prawdziwie strusia polityka, faworyzo- 
wania gałęzi mniej produktywnych kosztem prze- 
mysłu pierwszorzędnej wagi, na bezpośrednich do- 
chodach z podatków następnych najbliższych może 
dziesiątek lat. Politycy nasi widzą najwyżej na dys- 
tans przyszłorocznego bilansu państwa, niechcąc 
uznać naturalnych praw rozwoju które pozwoliłyby 
tak jak nowożytnemu przemysłowcowi i kupcowi 
odbić sobie za kilka lat na całych masach to, coby 
dzisiaj stracili zmniejszając opodatkowanie jednostek. 

To samo prawie mutalis mutandis możnaby —- 
powiedzieć o taryfach kolejowych. Wychodzi tu 
kwestya konkurencyi z węglem faworyzowanym dotąd 
przez taryfy kolejowe wobec ropy jako środka opa- 
łowego. Działają tutaj wpływy możnych t. zw. baro- 
nów węglowych, ba ale i węgiel krajowy upośledziony 
był do nie dawna wobec węgla pruskiego specyal- 
nemi taryfami. Kwestya konkurencyi węgla i naity 
przy poparciu sfer miarodajnych mogłaby wcale nie 
istnieć, dałoby się stworzyć tutaj odpowiedni modus 
vivendi dla równoległego normalnego rozwoju obu 
przemysłów, ale do tego wrócimy jeszcze w przy- 
SZłOŚCI. 

Na razie skreśliliśmy w całkiem pobieżnych 
zarysach warunki, wśród których ma rosnąć prze- 
mysł ropny. Przyjrzyjmy się teraz co się tymcza- 
sem : dzieje na szerokim świecie jakiemi - drogami 
kroczy tamten przemysł i na jakie pociągnie i nas 
prawdopodobnie tory. (GdzA) => - ES, 
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tung der Produzenten hat die Regierung weitere 
90.000 Wagen Oel fiir Heizzwecke angekauit und so 
den Produzenten festen Grund und Boden fiir eine 
weitere Entwickelung geschatfen, auf welches Mo- 
ment wir noch spater zuriickkommen werden. 

Wir wollen uns nun der Besprechung der an- 
deren vorangefiihrten Faktoren zuwenden und die 
Bedeutung des Monopols naher ins Auge fassen. An 
unserem Salzmonopol kónnen wir wohl am besten 
die nachteilige Wirkung sehen, die das Ueberlassen 
eines Privilegs an eine einzelne Person, in diesem 
Falle also an den Fiskus, zur Folge hat. Wdhrend 
die freue Konkurrenz die industrielle Tdtigkeit belebt, 
die Produktion zum Aufsuchen neuer Absatzgebiete 
zwingt und die Erzeuger zu Verbesserungen ja zu 
Erfindungen anspornt, legt ein schlecht angewandtes 
Monopol die ganze Industrie lahm und hemmt ihre 
rationelle Entwickelung. Und doch erheben sich in 
Deutschland zahlreiche Stimmen fiir eine Monopoli- 
sierung des gasamten im Reiche ausgeiibten Petro- 
leumhandels, weil sie darin das einzige Mittel er- 
blicken, das die weitere, auf die Vernichtung der 
deutschen Raffinerien hinzielenden Tatigkeit der Stan- 
dard Oil Company unmóglich machen soll. 

Die Zólle, die nicht allein fiskalischen Zwecken 
dienen und verniinftig angewendet werden, kónnen 
ja die heimische Industrie vor dem Eindringen trem- 
der Schidlinge schiitzen, miissen aber selbstverstan- 
dlich verderblich wirken, wenn sie nicht im Interesse 
des Oftentlichen Wohles liegen, wie das seinerzeit 
bei uns der Fall war, wo der Zolltarif die Einfiihrung 
von Rohól — angeblich um den Raffineuren autzu- 
helfeęn — ermóglichte. Unter diesem Vorwande haben 
einige Raffinerien fertiges Destillat, das schwach ge- 
firbt war und sich leicht und mit geringen Kosten 
wieder entfirben liess, als reines Rohól importiert. 
Diese Raffinerien konnten naturgemidss das Produkt 
unter dem Inlandspreise abgeben und jede Konkur- 
renz schlagen, was von der schadlichsten Wirkung 
fiir die heimische Industrie war. 

Die Steuern-Abgaben, die zur Bestreitung der 
im Interesse des Offentlichen Wohles gemachten Aus- 
gaben dienen sollen — lasten heute, angesichts der 
iiberspannten Forderungen der Staaten an ihre mili- 
tirische Schlagfertigkeit wie ein Alpdruck aut der 
Gesellschaft und Tatigkeit. Doch auch sie kónnen, 
rationell angewendet, die wirtschaftliche Entwicke- 
lung heben oder anderenfalls hemmen. Von diesem 
Gesichtspunkte aus gesehen, ist die Steuer, die bei 
uns fiir das Leuchtpetroleum zu entrichten ist, wel- 
ches im Vergleiche zur Elektricitit und zum Gas ge- 
radezu horrend belastet erscheint, ein iiberaus schdd- 
licher Faktor, da die dadurch bewirkte Verteuerung 
des Petroleums dessen Verbreitung fiir Leuchtzwecke 
unter die grossen Massen der Landbevólkerung in 
der unverniinftigsten Weise hemmt. Unser Bauer fin- 
det sich lieber damit ab, enige Stunden ohne Licht 
durch einen qualmenden Kienspahn zu verschaften, 
als das fiir seine Verhdltnisse viel zu teuere Petro- 
leum zu kaufen. Durch eine gerechte Verteilung der 
Steuer auf das Gas und die Elektricitit kónnte man 
die Abgaben fiir das Leuchtpetroleum und somit 
auch dessen Preis ermassigen. Abgesehen von den 
nachteiligen kulturellen Folgen, welche eine zu starke 
Anziehung der Steuerschraube im Volke unbedingt 
hervorrufen muss, sehen wir auch die Wirkung dieser 
Vogel Strauss Politik und der Begiinstigung eines 
weniger ergiebigen Industriezweiges auf Kosten einer 
Industrie von erster Bedeutung in den unmittelbaren 
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Steuereinkiinften schon der allerniichsten Zeit, ja viel- 
leicht sogar auf Jahre hinaus. Unsere Social- und 
Finanz-Politiker sehen iiber den Horizont der Ziitern 
des jeweiligen Budgets nichthinaus und wollen nicht 
die natiirlichen Rechte anerkennen, auf denen eine 
gesunde Entwickelung basiertund die — wie es bei 
den heutigen Industriellen und Kaufleuten der Fall 
ist — die Anforderung stellen, sich mit dem Gedan- 
ken zur befreunden, dass man mit grossem Gewinn 
wenn auch vielleicht erst nach Jahren — das zuriick- 
bekommt, was man durch momentane Steuernachlisse 
verliert. Das Gleiche kann — mutatis mutandis — 
von den Frachttariten gesagt werden, welche bisher 
aus Konkurrenzriicksichten die Kohle gegeniiber den 
tiir Heizzwecke verwendeten Rohól begiinstigt haben, 
was wohl auf die Einfliisse der Kohlenbarone zu- 
riickzufiihren ist. Aber auch dieim Lande gewonnene 
Kohle war bezgl. der Tarite im Nachteil gegeniiber 

BORYSŁAWSKA SZKOŁA WIERTNICZA. 

III. | 

asadniczo zgadzając się w zupełności z treścią 
* obydwu artyk. w sprawie szkoły borysławskiej 

sądzę, że nie od rzeczy będzie określić stosunek 
tej szkoły do ogółu kierowników naszych. 

Według wykształcenia podstawowego, w gronie 
naszym mamy może większość rekrutującą się z ab- 
solwentów tej szkoły wielu z wykształceniem śred- 
nim nie fachowym, mały procent ukończonych inż. 
górników, mechaników lub absolwentów szkół prze- 
mysłowych, wreszcie niewielki procent starszych ko- 
legów jest bez wykształcenia średniego. Pracując 
w tym zawodzie, nie jestem powołany do wydania 
opinii o umysłowości i uzdolnieniu mych kolegów, 
mniemać mi za to wolno, że zdaliśmy już nasz eg- 
zamin przed światem — oceniali nas obcy, co chyba 
jest najlepszym dowodem naszej wartości. 

A więc źle nie jest, ale cieszyć mnie tylko może, 
iż autor chce by było lepiej. 

A choć źle nie jest nie zasługa to szkoły bo- 
rysławskiej, inne tego przyczyny. 

Już w charakterze naszego przemysłu leży, iż 
garną się do niego, oprócz naprawdę wykolejonych 
osobników, ludzie o szerszych horyzontach, którym 
ciasno w dykasteryi urzędniczej, a dla których w na- 
szym mało przemysłowym kraju brak miejsca gdzie- 
indziej. | 

Wykolejeni niestety pozostawieni swemu losowi 
marnieją i po kilku miesiącach giną z naszych śro- 
dowisk, zaś ci wolni, w których nieraz aż kipi 
energią i czynem, znajdują tu środowisko odpo- 
wiednie swym atrybucyom. 

Jeśli choćby i większość z nas uczęszczała do 
borysławskiej szkoły górniczej to nie po to z pew- 
nością by się tam czegoś nauczyć, lecz tylko by 
„w myśl c. k. przepisów* uzyskać możność skła- 
dania egz. na kierownika. : 

Racyę więc mieli z nas ci co byli w szkole 
dwa razy — na inauguracyi i na egzaminie końco- 
wym, — bo te dwie uroczystości są istotną treścią 
naszej szkoły. 

Analogia zupełna w naszych wiertaczach — 
mimo iż nieraz analfabeci bez szkół ludowych, bez 
żadnego wykształcenia, a przeciez mazur nasz i tak 
najlepszy może wiertacz świata, ma spryt wrodzo- 
ny, zaradność i odwasę. 

ROPA 1532 
der bóhmischen Kohle. Die zwischen dem Rohóle 
und der Kohle hervortretende Konkurrenz kónnte 
durch das Eingreiten der massgebenden Kreise aus 
der Welt geschalit werden, undes liesse sich ein 
Modus finden, der die gleichwertige Entwickelung 
beider Industrien ermóglichen wiirde. Auf diese Fra- 
ge werden wir iibrigens noch zuriickkommen. 

Wir haben vorldufig nur die Bedingungen fest- 
legen wollen, unter welchen sich die weitere Entwi- 
ckelung der Rohólindustrie vollziehen soll und werden 
uns nunmehr vor Augen fiihren, was da draussen 
vorgeht, wie dort die Industrie fortschreitet und auf 
welche Wege uns diese Vorkommisse wohl fiihren 
werden. Fortsetzung folgt. „> > 

DIE BERGSCHULE IN BORYSLAW. 
III. 

it Riicksicht auf den Inhalt der veróffentlichten 
Artikel, mit denen ich im Principe einverstan- 
den bin, ist es vielleicht doch notwendig das 

Verhaltnis der Bergschule zu der Gesamtheit der 
Betriebsleiter eingehend zu beleuchten. Was die Vor- 
bildung betrifft rekrutiert sich das Gros unserer Be- 
triebsleiter aus Absolventen der Bergschule, ein Teil 
hat Mittelschulbildung, ein kleiner Teil hat die Berg- 
akademie, die Technik oder aber eine Gewerbeschule 
absolviert, wdhrend eine allerdings sehr geringe An- 
zahl sich aus dlteren Fachmdnnern ohne Mittelschulvor- 
bildung zusammensetzt. Ich, der ich in der Naphta- 
Industrie tdtig bin, fiihle mich nicht berufen iiber das 
geistige Niveau und iiber das Kónnen meiner Kolle- 
gen zu urteilen, glaube aber doch anfiihren zu diir- 
ien, dass wir alle vor dem Forum der gesamten 
Ofłentlichkeit das Reifezeugnis bereits abgelegt haben 
und dass auch das Ausland iiber uns schon geurteilt 
hat, was wohl der beste Beweis fiir unseren Wert ist. 

Es ist also um uns nicht schlecht bestelit — 
eine weitere Besserung kann ich nur freudigst be- 
griissen. Die Hóhe, auf der wir jetzt stehen, ist je- 
doch nicht das Verdienst der Bergschule, da haben 
andere Faktoren mitgewirkt. 

Es liegt in der Natur unserer Industrie, dass 
sich ihr neben den unvermeidlichen entgleisten Ele- 
menten Leute mit weitem Blick und Geist zuwenden, 
denen es im Staube der Beamtenkarrićre zu dumpfig 
ist und fiir die sich in unserem so industriearmen 
Lande kein geeigneter Platz findet. Die Entgleisten 
verłallen bald dem alles zermalmenden Schicksale 
und gehen schon nach kurzer Zeit unter, die Star- 
ken jedoch, in denen der Tatigkeitsdrang und die 
Schafłensireude gdhrt und kocht, die finden bei uns 
eine geeignete Stdtte fiir ihr Wirken. 

Und wenn auch der grósste Teil von uns die 
Bergschule besuchen wiirde, so geschieht dies nicht, 
um dort etwas zu lernen, sondern einzig und allein, 
um im Sinne der k. k. Vorschrift die Priifung abzu- 
legen und wir kónnen alle wohl verstehen, die die 
Schule nur zweimal gesehen haben — bei der Inau- 
gurationsłeier und bei der Priifung, denn diese zwei 
Festlichkeiten bilden den ganzen geistigen Inhalt un- 
serer Schule. 

Eine Analogie hiezu bilden die Bohrmeister, die 
manchmal Analphabeten, ohne Volksschulbildung doch 
das beste Material der Welt darstellen, denn so ein 
„Mazur* hat Mutterwitz, Griitze im Kopie und Cou- 
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A więc i my i oni bez szkoły albo mimo szkoły 

to czem jesteśmy — zawdzięczamy jedynie sobie. 
Lecz nie konsekwencya z tego aby szkołę zwi- 

nąć lub zostawić na obecnym poziomie, boć dążyć 
nam trzeba za umysłowością zagranicy, a przemysł 
nasz w miarze rozwoju rozszerza tak swe konary, 
że nie wystarczy już samokształcenie, trzeba nam 
fachowego, ścisłego przygotowania. Tylko przyklasnąć 
zda mi się projektowi „tachowego inżyniera wiert- 
nika", domaga się go i należy się on naszemu prze- 
mysłowi. A szkoła borysławska ? 

Będę szczery — obecny personal nauczycielski 
nie odpowiada pod każdym względem wymogom, 
a więc organizacya od podstaw aż do szczytu i prze- 
miana zasadnicza tej szkoły na kursa wieczorne wy- 
łącznie tylko dla wiertaczy i monterów. 

*% * 
* 

Dyrekcya krajowej Szkoły górniczej i wier- 
tniczej w Borysławiu nadesłała nam następujące spra- 
wozdanie: Pan L. S. zaczyna swój artykuł od słów: 
„przysłuchując się odpowiedziom kandydatów zda- 
jących egzamin na kierowników w borysławskiej 
szkole wiertniczej, zrobiłem kilka spostrzeżeń, któ- 
remi pragnę podzielić się z czytelnikami „Ropy, a 
kończy go 3-ma wnioskami dotyczącymi egzamin ta- 
kich kandydatów. 

Odpowiadamy na to: egzamina na kierowników 
kopalń naftowych mogą się wprawdzie za zezwole- 
niem szkoły odbywać w lokalu szkoły, ale nie zawsze 
się tamże odbywają i nie są wcale egzaminami szkol- 
nymi; nie wie o nich ani dyrekcya szkoły ani jej 
Kuratorya. Wszystko więc coo tym egzaminie p.L.S. 
powiedział nie stosuje się do szkoły i pod nagłów- 
kiem szkoły bezwiednie czy umyślnie błędnie a jednak 
na jej szkodę i z chęcią nagany zostało umieszczonne. 
Z poważaniem Dyrekcya krajowej Szkoły górniczej 
i wiertniczej w Borysławiu. Szumski. 

PRZEDOSTAWANIE SIĘ WODY DO OTWO- 
RÓW ŚWIDROWYCH NAPISAŁ ALBERT 

FAUCK. 

| fydobycie wielkich ilości ropy z tustanowickich 
terenów naftowych spowodowało obniżanie 
się wyżej położonych pokładów, skutkiem 

czego powstały pęknięcia i szczeliny, którymi prze- 
dostaje się woda z warstw wyżej położonych do 
głębi, Ta woda mogła się skutkiem niedostatecznego 
zamknięcia wody w niektórych szybach przedostawać 
do spodu. W solonośnych pokładach wyżej położo- 
nych szczeliny powstałe wskutek opadnięcia pokła- 
dów rozszerzyły się jeszcze bardziej skutkiem wyłu- 
gowania soli przez wdzierającą się do warstw niżej 
położonych wodę. 

Ponieważ przy zwyczajnych sposobach wierce- 
nia prawie nigdy nie można stwierdzić istnienia szcze - 
lin czy to suchych czy też wodonośnych — skutkiem 
tego bardzo łatwo można przeoczyć konieczność 
dokładnego zamknięcia szczelin. Przy stosowaniu 
mojej płóczkowej metody wiercenia, z od- 
wróconem płókaniem, woda służąca do wypłókiwa- 
nia zniknęłaby natychmiast w tego rodzaju szczeli- 
nach, tak że dalsze wiercenie możliwemby było do- 
piero po przeprowadzeniu zamknięcia uawierconych 
pokładów wodonośnych. Gdyby wszystkie wiercenia 
przeprowadzone zostaly za pomoca odwróconego sy- 

rage. Und sowohl wir als auch sie, ohne oder mit 
Bergschule sind heute nur durch uns selbst das — 
was wir sind. 

Ich will nicht daraus ableiten, dass man die 
Schule aufzugeben oder auf dem heutigen Niveau zu 
belassen hadtte, da wir doch weiterschreiten wollen 
und unsere immer sich weiterentwickelnde Industrie mit 
Autodidakten sich nicht mehr begniigt, vielmehr ein- 
gehende fachliche Ausbildung erfordert. Ich kann 
daher das Projekt von dem sich spezialisierenden 
Bohringenieur nur freudigst begriissen und unsere 
Industrie hat wohl ein Anrecht auf diese Neu-Kreie- 
rung. Unsere Bohrschule hingegen — um der Wahr- 
heit zu entsprechen — die ist dieser Aufgabe nicht 
gewachsen, das Lehrpersonal entspricht absolut sei- 
nem Zwecke nicht. Es ist daher das Beste, sie griind- 
lich zu reorganisieren und sie in eine Anstalt umzu- 
gestalten, in der Abendkurse zur Fortbildung der 
Bohrmeister und Monteure abgehalten werden sollen. 

* * = 

Die Direktion der Landes Berg- und Bohr- 
schule sendet uns die nachstehende Berichtigung: 

Auf den Artikel des Herrn L. 5. wegen der Berg- 
schule, welchen er mit Stellung von 3 Antraigen be- 
treffend die Priifung dieser Kandidaten, schliesst 
haben wir darauf zu erwidern, dass die sog. 
Betriebsleiterpriifungen mit Erlaubnis der Schulbe- 
hórde wohl im Schullokal abgehalten werden kónnen 
aber tatsichlich nicht immer dort stattfinden und in 
Wirklichkeit keine Schulexamina sind. Es hat von ihnen 
weder die Direktion noch das Kuratorium irgendwel- 
che Kenntnis. Alles was also Herr L. S. bezgl. die- 
ser Priifung gesagt hat, betrifft nicht die Schule und 
ist wissentlich oder nicht, aber jedenfalis der Schule 
zum Nachteil und mit dem Bestreben zu tadeln — 
falsch unter diesem Titel verófifentlicht worden. 

Szumski. 

WASSEREINBRUCHE IN ERDÓLBOHRUN- 
GEN, VON ALBERT FAUCK. 

ie grossen Oelmengen, welche aus dem Tusta- 
nowicer Oelfelde gewonnen wurden, habenhóchst- 
wahrscheinlich Senkungen in den iiberlagernden 

Erdschichten hervorgerufen, durch welche Risse und 
Spalten entstanden sind die Wasser von oben in die 
Tiefe leiteten. Dieses Wasser diirite, vielleicht infolge 
ungeniigender Wasserabsperrungen in einigcn Boh- 
rungen nach unten durchgedrungen sein. 

In den iiberlagernden salzfiihrenden Schichten 
wurden dann die durch Senkung erzeugten Risse in- 
folge Auslangung durch das von oben eindringende 
Wasser noch erweitert. 

Da bei der gewóhnlichen Borhmethode ange- 
bohrte trockene oder wasserfiihrende Giebirgsspalten 
fast nie wahrgenommen werden kónnen, kann die 
spitere wasserdichte Verrohrung solcher Spalten leicht 
iibersehen werden. Bei meiner Spielbohrme- 
thode mit umgekehrter Spiilung wiirde 
das Spiilwasser sofort in solchen Spal- 
ten verschwinden, und eine Weiterboh- 
rung kónnte erstnachAbdichtung deran- 
goebohrten wasserdurchldssigen Schicht 
durchgefiihrt werden. Wenn alle Bohrungen 
mit umgekehrter Spiilung abgeteuit worden waren, 

(4 
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stemu wiercenia płóczkowego -— wiedziałoby się 
w każdym razie, gdzie leży przyczyna zawodnienia. 

lustanowickie terena nattowe wyprodukowały 
dotychczas około 10.000.000 m* ropy, będą przeto 
powstałe stąd wielkie, puste przestrzenie nabierać 
wody skutkiem obsuwania się wyżej położonych 
warstw. Pozostałe zapasy ropy nie ulegają jednakże 
zagładzie, owszem mogą być na powierzchnię wydo- 
byte, skutkiem bowiem ciśnienia gazu zaledwie część 
ropy samodzielnie wydobyła się na powierzchnię. Jc- 
dnakże pompowanie ropy wraz z wodą opłaci się 
tylko wtedy, jeżeli cena ropy pójdzie odpowiednio 
w górę. Ropy zaś nie należy marnować, zawsze bo- 
wiem pamiętać należy, że i najbogatsze pokłady 
wreszcie wyczerpać się muszą. Temu marnowaniu 
największych bogactw krajowych należy zapobiedz 
za pomocą odpowiedniego ustawodawstwa.”). 

*) Z treścią powyższego artykułu nie zgadzając się po- 
mieścimy odpowiedź w następującym numerze. Red. 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMITETU WO- 
DNEGO, ODBYTEGO W SALI POSIEDZEŃ 
RADY GMINNEJ W BORYSŁAWIU DNIA 11. 

MAJA 1911 O GODZ. 3-EJ POPOŁ. 
Obecni: Członkowie Komitetu: 
Pan Błachowski |an, dyrektor kopalni, 

„.Chłapowski Tadeusz, dyrektor kopalni, 
„Fabiański Julian, inżynier 
„ . Longschamps Mieczysław, właśc. i dyr. kop. 
„ . Leniecki Paweł, inżynier, 
„ Meszaros Jerzy, dyrektor kopalni, 
„ . Mokry Juliusz, naczelnik c. k. Urzędu gór. 
„ Szczepanowski Stanisław, inżynier, 

oraz członkowie komisyi wykonawczej: Pan Włodar- 
czyk Władysław, inżynier i kilku zastępców intere- 
sowanych kopalń. 

Posiedzeniu przewodniczy pan Juliusz Mokry, 
protokół prowadzi pan inż. Stanisław Libelt. 

Po odczytaniu protokołu z ostatniego posie- 
dzenia, który w całej treści do wiadomości przyjęto, 
uprasza przewodniczący p. Mokry p. inżyniera Fa- 
biańskiego o zdanie sprawozdania z komisyi wyko- 
nawczej. 

P. inżynier Fabiański zdaje sprawozdanie z czyn- 
ności komisyi za czas od 3. do 11. maja Db.r. 
a w szczególności: | 

Zbadano otwory Lesław i Pluto i przekonano 
się, że nie ma w nich wody, łyżka specyalna bowiem 
zapuszczona na 4 m. od spodu wyniosła w obu wy- 
padkach czystą ropę. =" 

Poza tem przeprowadzano codziennie kontrolę 
Ściągania wody oraz dokonywano pomiarów ilości 
wody napływającej do otworów. | 

Oprócz p. Włodarczyka był czynny p. Zuław- 
ski, który po p. Mermonie objął funkcye z dniem 
5. maja. 

Między Dąbrową a Łoszeniem Śściągano wodę 
daleko pilniej, niżeli po drugiej stronie potoka. Jak 
dotąd, energicznie ściąga wodę jedynie Napoleon, 
do niedawnego czasu ściągał także energicznie Ta- 
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wiirde man jedentalls wissen, wo die Ursache der 
Verwisserung liegt. 

Nachdem das Tustanowicer Oelfeld bisher un- 
geidhr 10.000.000 m* Erdól geliefert hat, so wird 
talls dieser grosse leere Raum, der infolge Entólung 
entstanden ist, durch nachherige Schichtensenkung 
Wasser aufnehmen. Das noch vorhandene Oel wird 
aber nicht vernichtet, sondern kann durch Hebwerke 
zu lage gełórdert werden, denn nur cin Teil des 
Oeles_ ist durch Gasdruck zu Tage gedriickt worden. 
Das Fórdern des Oeles mit dem eingedrungenen 
Wasser wird sich aber nur dann lohnen, wenn der 
Oelpreis eine entsprechende Steigerung erreicht. Man 
sollte das Oel nicht verschlcudern, sondern beden- 
ken, dass auch dic reichsten Oelfelder sich erschóp- 
ten miissen. Dieser bisherigen Verschleuderung des 
gróssten natiirlichen Reichtums des Landes Galizien 
sollte durch eine entsprechende Giesetzgcbung vor- 
gebeugt werden. *) 

5) Mit dem Inhalte dicses Artikcls sind wir nicht cin- 
verstanden - und behalten uns vor diesbcziiglich cine Erwi- 
derung in der nichsten Nummer zu veróffentlichen. Red. 
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PROTOKOLL DER IM GEMEINDERATS- 
SITZUNGSSAALE IN BORYSLAW AM 11.MAI 
1911 ABGEHALTENEN SITZUNG DES 

WASSERKOMITEES. 

Anwesend die Komtteemitelieder : 
Herr Błachowski Jan, Grubendirektor 

„. Chłapowski Tadeusz » 
„ . lng. Fabiański Julian 
„. Longchamps Mieczysław 
„ .lng Leniecki Paul 
„ Meszaros Georg » 
„ Mokry Julius Vorstand des Revier bergam. 
„. Szczepanowski Stanislaus Grubening. 

Ferner die Mitglieder der Exekutiv-Kommission die 
HH. Ing. Włodarczyk und Vertreter der beteiligten 
Firmen. 

Den Vorsitz fiihrt Herr Julius Mokry, als Pro- 
tokollant fungirt Herr Ing. Stanislaus Libelt. 

» 

Nach Verlesung des Protokolles der letzten Sit- 
zung erteilt Herr Mokry dem Herrn Ing. Fabianski 
das Wort, der iiber die Tatigkeit der Exekutivkommis- 
sion nachstehenden Bericht erstattet: 

Die Untersuchung der Schiichte „Leslaw* und 
„Piuto* haben ergeben, dass sie kein Wasser ent- 
halten; der in das Bohrloch bis zur Tiefe von 4 M. 
iiber die Sohle eingelassene Lóffelhat ebentalls reines 
Oel herausgebracht. 

Ferner wurde taglich das Abziehen des Was- 
sers kontrolliert und alle Tage der Stand des Was- 
serzułlusses in den einzelnen Schachten geniessen. 

Es ist Tatsache, dass in den zwischen der Dą- 
browa und dem Loschenibache gelegenen Schachten 
das Wasser viel tleissiger und intensiver abgeschópft 
wird, als in den Schichten auf der anderen Seite 
des Baches, wo nur im Schachte „Napoleon* das 
Wasser abgezogen wird, wihrend „ Fadeusz-Alfa*, 
von dem bisher dasselbe gesagt werden konnte, das 
Wasser nur mehr vom Bohrkahn aus abzieht, da 
die Haspel defect ist. Die Wirkung ist natiirlich nicht 
dieselbe und wird eine neue Haspel montiert, so das$ 
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deusz Alfa, ale od chwili zepsucia haspla tłokuje 
z borkranu, a to nie jest dostatecznie intenzywne. 
Towarzystwo stawia nowy haspel, można rachować, 
że za jakie 2 tygodnie tłokowanie wody na Tadeuszu 
będzie się odbywać ku zupełnemu zadowoleniu, 
Tristan, który tłokował, względnie łyżkował woda 
z borkranu, ukończył montowanie haspla, bez kwe- 
styi zatem można liczyć na to, że i ten otwór przy- 
czyni się w przyszłości znacznie do odwodnienie 
terenu. Podobnie jest na Annen, gdzie do tygodnie 
powinny być już zapuszczone rury i ukończone 
montowanie wyciągu. Tsuschima wogóle nic nie 
robi, a i ten otwór powinien się przyczyniać do od- 
wadniania, brak tam rur 4, w rurach znajdujących 
się obecnie w otworze niepodobna tłokować, gdyż 
są popsute. Nowina tłokuje z borkranu od świtu do 
nocy, tam brak znowu kotła, podobnie jak na Isu- 
schimie. Kismet od dawna zastanowiony. Jawa także 
nic nie robi, a Hadwiga łyżkuje wprawdzie, ale to 
nie wiele pomaga, wody nie ubywa, z powodu zaś 
nierównego Światła rur 7" nie może tłokować. Jak 
więc widać z tego wszystkiego jest położenie wprost 
rozpaczliwe, na 9 zawodnionych otworów w tej 
chwili tylko 2 tłokują z haspla, 2 z borkranu, I łyż- 
kuje nieco wody, a 4 stoją. Jak wspomniałem, 
w ciągu krótkiego czasu poprawi się sytuacya w tym 
kierunku, bo dalsze 3 otwory będą w możności 
uskuteczniać odwadnianie tłokiem z haspla. Pozostają 
jednak jeszcze 4 t. j. Kismet, Hadwiga, Jawa i Tsu- 
schima, co do których zechcą panowie powziąć 
jakąś stanowczą decyzyę, gdyż tak dalej pozostać 
nie może. Ponieważ zgodziliśmy się na to, że jedyny 
ratunek jest w odwodnieniu terenu, i że każdy otwór 
zawodniony musi współdziałać, nie możemy patrzeć 
obojętnie na ociąganie się niektórych przedsiębiorstw 
i zwalać cały ciężar tej konieczności tylko na pewne 
otwory. Ubolewać trzeba, że i dzisiaj jeszcze, gdy 
klęska przybrała już tak wielkie rozmiary, nie widać 
u większej części przedsiębiorstw zrozumienia nie- 
bezpieczeństwa grożącego całemu przemysłowi, która 
przejawia się w bezczynności lub markowaniu robót 
mających za cel odwodnienie terenu. 

Obserwacya i badania poszczególnych otworów 
dały następujący wynik: 

Napoleon. Po wyciągnięciu 3'/' rur tłokuje 
się z 6' z głębokości około 1000 m. Tłok wynosi 
dziennie około 4 wag. płynu, w czem jest 40—507/, 
wody. Gaz słaby, czystej wody prawie tłok nie cią- 
gnie, ropa oddziela się dość lekko. Produkcya czy- 
stej ropy po 10. maja prawie 8 cystern. 

Tadeusz Alfa. Dawniej ciągnął hasplem 
około 7 wag. płynu i miał silny gaz, po zepsuciu 
wyciągu tłokuje z borkranu, gaz słaby, tłok ciągnie 
naprzemian czystą wodę i ropę z wodą. Ropa od- 
dziela się bardzo trudno. Zabicie iłem, które usku- 
teczniono dawniej, obecnie zwiercone. 

Złotka. Po zabiciu spodu iłem i klocem (3 m.) 
osłabł gaz, ustały wybuchy i nie znać wody i kału. 
Wyciągnięto 844 m. rur 6* i obecnie zapuszcza się 
rury 5'. Od czasu do czasu są wybuchy czystej ropy. 
Po zapuszczeniu rur 5" ma się tłokować. Bez kwe- 
styi wyniki jakie się tu osiągnie będą mogły dać 
pewne oryentacye co do pochodzenia wody. 

Słotwinka. 1180 m. głęboka, wody nie ma. 
Wybuchy ropy sporadyczne. 

Tristan. Do 5. maja czerpano wodę łyżką 
z borkranu, zczerpano ją prawie zupełnie, bo zostało 
jej tylko 30 m. od spodu. Dalej tłokowano z bor- 
kranu, pojawiła się ropa a potem woda, która po- 
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man mit Bestimmtheit damit rechnen kann, dass in 
2 Wochen das Abziehen des Wassers in gehóriger 
Weise vor sich gehen wird. 

Auch auf „Tristan*, der bisher nur vom Bohr- 
krahn aus gelóftelt hat, ist die Montierung der Ha- 
spel beendigt und glauben wir, dass dieser Schacht 
durch seine intensive Tadtigkeit ebenfalls zur Entwds- 
serung des Terrains beitragen wird. Das Gleiche 
gilt von Annen, wo in cca I Woche die Róhren ein- 
gebaut und die Fórdervorrichtung in Ordnung sein 
diirite. Im Schachte „Tsuschima*, der doch ebenfalls 
zur Entwdsserung beitragen sollte, wird iiberhaupt 
nichts gemacht. Es ist unmóglich den Schacht zu 
kolben, da die im Bohrloche befindlichen Róhren 
defect sind und 4" Rohre fehlen. 

Auf Nowina, wo von Tagesanbruch bis zum 
Abend gekolbt wird, reicht der Dampf nicht hin, da 
ebenso, wie angeblich auch auf Tsuschimaein zurei- 
chender Dampfkessel fehlt. Kismet ist eingestellt, auf 
Java «wird ebenfalls nichts getan, wdhrend auf Had- 
wiga, wo zwar gelóffelt wird, das Wasser nicht ab- 
nimmt und inan wegen der nicht gleichmadssigen 
inneren Lichtweite der Róhren nicht kolben kann. 

Aus diesen Tatsachen ist zu ersehen, dass die 
Situation gerade zu trostlos ist. Von den 9 verwas- 
serten Schdchten, ziehen nur 2 das Wasser mit der 
Haspel ab, 2 vom Bohrkrahn aus, 1 lóffelt das Was- 
ser aus, wdhrend 4 Schachte iiberhaupt stille stehen. 
Die Situation diirfte sich jedoch im kurzer Zeit da- 
hin bessern, dass weitere 3 Schachte das Wasser 
mit der Haspel abziehen werden. Es verbleiben so- 
mit nur die Schdchte Kismet, Hadwiga-java und 
Tsuschima. Betreffend dieser Schichte muss unbedingt 
ein decidierter Entschluss gefasst werden, da es un- 
móglich so weiter bleiben kann. 

Wir sind zur endgiltigen Ansicht gelangt, dass 
die einzige Rettung in der Entwdsserung des Ter- 
rains liegt und dass jeder Schacht hiezu aus allen 
Kradften beitragen muss und es geht nicht an, dass 
manche Grubenbesitzer dieser Angelegeheit gleich- 
giltig gegeniiber stehen und alle Lasten auf einige 
wenige Schadchte abwadlzen. Es ist sehr traurig, dass 
noch heute die meisten Unternehmer, wo das Un- 
gliick solche Dimensionen angenommen hat, die 
Grósse der Gefahr, welche der ganzen Industrie droht, 
noch immer nicht verstehen wollen, und dass iiberall 
eine nicht zu begreifende Untatigkeit herrscht, ja 
dass sogar die anbefohlene Arbeiten, die doch nur 
die Entwasserung des Terrains zum Ziele haben, nur 
par decorum vorgenommen werden. 

Die Untersuchung der einzelnen Schachte hat 
folgende Resultate ergeben: 

Napoleon. Nachdem die 3'/," Róhren heraus- 
geholt wurden, hat man in den 6" Róhren in einer 
Tiefe von 1000 Meter zu kolben begonnen. Der Kol- 
ben fórdert taglich cca. 4 Wagen Fliissigkeit, welche 
ungefihr 40-50%/, Wasser enthalt und sich vom Rohól 
ziemlich leicht abscheiden |lasst. Die Gase sind 
schwach und wurde bis zum 10. Mai cca. 8 Wagen 
reines Oel gekolbt. 

Im Schachte Tadeusz-Alfa wurde ehedem tdg- 
lich cca. 7 Wagen mit der Haspel geiórdert. Nach- 
dem jedoch die Fórdervorrichtung der Haspel zu 
funktionieren aufgehórt hat, musste vom Bohrkrahne 
aus gekolbt werden. Die Gase sind jetzt bedeutend 
schwadcher und bringt der Kolben teils reines Wasser 
teils Wasser mit Oel vermengt heraus, das sich sehr 
schwer abscheiden ldisst. Der Lehm mit dem seiner- 
zeit die Absperrung vorgenommen worden ist, ist 

my NK ___ 
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deszła do 500 m. od spodu. Haspel jest w ruchu 
od 10. maja, obecnie tłokuje się wodę, jest jej na 
400 m. od dna. 

Kismet. Zastanowiony. 
Hadwiga. Łyżkuje zupełnie czystą wodę z rur 

T', woda stoi w mierze około 250 m. od spodu i nie 
ubywa. 

Jawa. Ruch wstrzymany. Tłokować się nie da, 
bo rury 6* popsute, płyn trzyma się niedaleko wierz- 
chu, wybuchy ustały, wody nie znać w otworze, 
zanieczyszczenie nie było dotąd wielkie. 

Annen. Od 8. maja nie tłokuje, montowanie 
haspla na ukończeniu, ma się puszczać rury 5'. 

Virgo. 962 m. głęb. Brak płynu na jakie 500 m. 
z góry. Wybuchów nie ma, od czasu do czasu 
Ściąga się ropę tłokiem. Wody nie skonstatowano. 

Tsuschima. Na dobę 2 wybuchy, dają one 
około */, wag. płynu, w czem przeważnie woda. 
Ropa nie daje się oddzielać. Obecnie wyrabia zasyp, 
którego jest około 30 m. 

Nowina. Tłokuje z borkranu po 16 godzin 
na dobę, ma około 4 wag. płynu, w czem prawie 
2 wag. czystej ropy. Ropa oddziela się dość trudno. 

Bawarya. Głębokość 987 m., gazu nie znać, 
wybuchy także ustały, w otworze wiele błota. Płyn 
ma być około 300 m. od wierzchu. Co do tego 
otworu, z uwagi na zmiany, jakie zaszły od pewnego 
czasu, stawiam wniosek, by przeprowadzić na nowo 
badania, czy nie zawiera on wody. 

Anny. Przygotowuje się do wodoszczelnego 
zabicia otworu. 

Nordstern. Czeka na rury. 
Berlin-Szujski. Gruszkowanie i rurowanie. 
Tadeusz 2. Galicya. Woda trzyma się 50 

do 60 m. od spodu, przypływ jej nie wielki. 
Jan Kanty 8. Skonstatowano, że woda jest 

236 m. od spodu. 
Karpaty 7. Wiercą. Woda około 50 m. z góry. 

Tłokowanie wody nastąpi niedługo po zapuszczeniu 
pełnych rur 6". 

Liwia. Łyżkuje wodę. Płyn ściągnięty do 
750 m. 

Felicyan I. Woda jest na 50 m. od spodu. 
W ostatnim czasie zauważono, że przypływ wody 

B 

. jest większy. 
Felicyan 2. Skonstatowano słup wody na 27 

sztang od spodu. 
Felicya. Wody jest na 240 m. od spodu. 
Eliseum, Piast Opeg 2. Renata mają 

nieznaczny przypływ wody. 
Komisya sądząc z zachowania się wody w za- 

wodnionym terenie części Tustanowic jest zdania, 
że woda, o ile wszyscy ją będą ściągać, da się 
przeczerpać i dlatego wnosi, aby akcya ta odbywała 
się dalej jak najintenzywniej. 

Nad sprawozdaniem p. inżyniera Fabiańskiego 
otwiera p. Przewodniczący dyskusyę, w której zabiera 
głos p. Szczepanowski i zapytuje, czy w danych 
otworach bada się solankę na jej ciężar gatunkowy. 
P. Fabiański odpowiada, że ciężar gatunkowy się 

durchgebohrt. Im Schachte Zlotka wurde die Sohle 
mit Lehm verklebt und mit einen Block verkeilt, 
worauł die Gase schwadcher wurden und auch die 
Ausbriiche als auch der Wasserzufluss aufgehórt 
haben. An Stelle der 6" Róhren, welche in einer Linge 
von cca. 840 M. gezogen wurden, werden 5" Rohre 
eingebaut. Von Zeit zu Zeit kommen Ausbriiche reinen 
Oeles vor und wird nach dem Einbauen der 5' Rohre 
gekolbt werden. Wir sind iiberzeugt, dass die hier 
zu erzielenden Resultate von besonderer Bedeutung 
fiir die Kenntnis iiber der Ursprung des Wassers 
sein werden. 

Slotwinka ist 1180 M. tief, hat kein Wasser 
und nur sporadische Ausbriiche. 

lm Schachte Tristan wurde das Wasser bis 
zum 5. fast gdnzlich ausgelóffelt, es blieben nur cca. 
30 M. zuriick. Der Kolben vom Bohrkrahn aus hin- 
gegen fórderte vorerst Oel hierauf Wasser, das bis 
zum 500 M. Hóhe stieg. Die Haspel, die seit dem 
10. funktioniert, fórdert Wasser, das eine Hohe von 
cca. 400 M. erreicht. 

Kismet ist eingestellt. 
Hadwiga. Hier wird aus dem 7" Róhren Wasser 

gelółielt; die Wassersiule, die nicht kleiner wird, 
betrdgt cca. 250 M. 

Java ist ausser Betrieb. Da die Róhren defect 
sind, kann man nicht kolben. Die Fliissigkeit erreicht 
fast die Oberfliche, es sind starke Ausbriiche, Was- 
ser ist nicht zugekommen und auch die Verunreini- 
gung war nicht bedeutend. 

Auf Annen wird seit dem 8. nicht gekolbt, die 
Haspel diirfte demndchst montiert sein und die 5, Róh- 
ren eingebaut werden. 

Virgo, der 962 M. tief ist, hat eine Wassersiule 
von cca. 462 M, ist ohne Ausbriiche und bringt der 
Kolben von Zeit zu Zeit etwas Oel heraus. Wasser 
ist nicht vorhanden. 

Schacht Tsuschima, der tiglich 2 Ausbriiche 
hat, produciert cca. */, Wagen Fliissigkeit, in welcher 
jedoch Wasser vorwiegt, das sich nicht abscheiden 
lisst. Gegegwartig wird der Nachfall, der cca. 30 M. 
betrdgt, ausgearbeitet. 

Der Schacht Nowina, in welchem wiihrend je 
16 Stunden im Tage vom Bohrkrahn aus gekolbt 
wird, hat cca 4 Wagen Fliissigkeit, d. h. 2 Wagen 
reines Oel, das sich sehr schwer abscheiden lisst. 

lm Schachte Bawaria, der 987 M. tief ist, sind 
keine Gase zu bemerken, und haben auch die Aus- 
briiche aufgehórt. Im Bohrloch ist viel Schlamm, die 
Fliissigkeit reicht angeblich bis 300 M. unter die 
Oberiliche. Mit Riicksicht auf die Verdnderungen, 
welche im Schachte in letzter Zeit vorgegangen sind, 
stelle ich den Antrag den Schacht nochmals auf die 
Wasserhadltigkeit zu untersuchen. 

Im Schachte Anny werden Vorbereitungen fiir 
eine wasserdichte Absperrung des Schachtes ge- 
troffen. 

Nordstern wartet auf die einzutreffenden Róhren. 
Schacht Berlin-Szujski wird gebirnt und verrohrt. 
Im Schachte Tadeusz 2' Galicia erreicht die 

Wassersdule cca. 50-60 M. Hóhe und ist der Wasser- 
zufluss nicht bedeutend. 

Im Schachte Jan Kanty 8 wurde eine Wasser- 
sdule von 236 M. Hóhe konstatiert. 

Karpath 7 wird gebohrt, Das Wasser reicht bis 
zu cca. 50 M. von oben und wird der Schacht nach 
dem Einbauen der 6' Rohre gekolbt werden. 

Liwia wird gelóffelt. Die Fliissigkeit wurde bis 
cca. 750 M. abgezogen. 
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nie zmienia, jednakże nadal ciężar gatunkowy solanki 
komisya w każdym otworze szczegółowo badać 
będzie. 
_.. Następnie zauważa p. Szczepanowski, aby 
zwrócić baczną uwagę na to, że w niektórych szy- 
bach woda łatwiej się oddziela od ropy jak w in- 
nych n. p. w Napoleonie i czy przypadkiem szyb 
ten nie jest głównym powodem zawodnienia. 

P. Fabiański zdaje sprawę jak badania na Na- 
poleonie przeprowadzono i podnosi, że na polecenie 
komisyi wykonawczej, aby oprócz badania ciężaru 
gatunkowego w tym szybie, przeprowadziła barwie- 
nie wody pomiędzy rurami 10" a 7". 

Dalej p. Włodarczyk zdaje sprawozdanie o spo- 
strzeżeniach swoich na kopalniach: Złotka, Tadeusz 
Alfa, Tsuschima i Napoleon i oświadcza: 

Najlepszym niejako dowodem, że zanieczyszcze- 
nie t. zw. „emulsyę*, wytwarzają gazy, mieszając 
wodę z ropą i szlamem, są szyby silnie gazowe jak: 
Złotka, Tadeusz Alfa i Tsuschima. 

W szybach tych były silne gazy, a w niektó- 
rych jak Tsuschima są do dzisiaj, gdyż wybuchy są 
tam mniej więcej co 3 godziny. W szybach o mniej 
silnych gazach jak: Annen i Napoleon zanieczyszcze- 
nie i woda łatwiej się oddzielają, na co znów kla- 
sycznym dowodem jest szyb Złotka, w którym po 
zabiciu 3 m. spodu iłem, ustały silne gazy, wybuchy 
przychodzą bardzo rzadko, ale też prawie bezpośre- 
dnio po zabiciu spodu iłem, zanieczyszczenie zmniej- 
szyło się z 30 na 3 względnie 2/,, a obecnie nawet 
na 10/5: 

Również ciekawe objawy obserwowaliśmy dnia 
8. maja w szybach Tadeusz i Napoleon: 

Szyb Tadeusz. W sobotę 6., 7. 1 8. rano 
tłokowano z haspla szlam i ropę — bez wody, po- 
czem 8. przed południem tłok wynosił prawie czy- 
stą wodę, przyczem gazy były stosunkowo słabe, 
wreszcie od 10. rano do wieczora tłok wynosił na 
oko prawie czystą ropę t. j. w kolorze wybitnie 
czarnej czystej ropy, próbka wzięta na wirówkę 
okazała jednak 700/, wody, 8%/,, a 227/, ropy, zazna- 
czyć należy, że emulsyi nie było i woda natychmiast 
i bardzo łatwo oddzielała się od ropy, gdy poprze- 
dnio, kiedy tłok wynosił ropę zmieszaną z wodą 
(kolor czekoladowy) emulsyę, to woda od ropy od- 
dzielić się nie dała. Zaznaczyć należy, że gdy tłok 
wynosił tę na oko czystą czarną ropę, gazy były 
stosunkowo bardzo silne. i 

Szyb Napoleon. W szybie tym tłok wy- 
nosił 6.,. 7.i 8. maja zawsze na oko czystą ropę 
o kolorze czarnym, a próbka wzięta na wirówkę 
okazała 78%, wody, 8% szlamu a 14% ropy. Woda 
oddzielała się natychmiast w naczyniu, t. zn. w nie- 
spełna 1 minuty, gdy płyn został w naczyniu wzięta 
próbka na wirówkę z góry naczynia wykazała 17'/o 
zanieczyszczenia i wody, resztę t. j. 83'/ czystej ropy. 

P. dyrektor Błachowski daje wyjaśnienie co do 
emulsyi ropy w szybie Niagara, a mianowicie: 

Gdy na Niagarze były gazy i emulsya — wier- 
cono dalej — przyszedł pokład krystalicznej soli, 
emulsya ustawała, siało naprzemian ropę. Swider 
natrafił na pokład bardzo miękki, zagłębił się na 
1/,—3/, m.; sianie i gazy ustały. Łyżka okazała pia- 
sek miałki, wodny i wodę (kilkanaście wiader). Za- 
puszczony tłok spowodował od 1. marca wybuchy 
ropy przy bardzo silnych gazach i ustalił produkcyę ; 
woda znikła. 

Felician 1. Das Wasser steht cca. 50 M. hoch 
und nimmt, was in der allerletzten Zeit konstatiert 
werden konnte, merklich zu. 

Felician 2. Die Wassersaule ist auf cca. 27 Bohr- 
stangen gestiegen. 

Felicia. Das Wasser steht cca. 240 M. hoch. 
Die Schichte Eliseum, Piast, Opeg 2 und Re- 

nata haben nur einen schwachen Wasserzułluss. 
Auf Grund des bisherigen Verhalteńs des Was- 

sers in den verwisserten Terrains ist die Kommis- 
sion der Meinung, dass sich das Wasser abschópien 
lisst und dass das Wasser weiterhin in der inten- 
sivsten Weise abgezogen werden muss. | 

In der hierauf iiber den vom Herrn Fabianski 
erstatteten Bericht gefiihrten Diskussion ergreift Herr 
Szczepanowski zu einer dahingehenden Anfrage das 
Wort, ob auch das specifische Gewicht des Salz- 
wassers in den gegebenen Fallen untersucht worder 
ist, worauf Herr Fabianski erwidert, dass sich das 
spec. Gewicht zwar nicht gedndert habe, dass aber 
in Hinkunft das spec. Gewicht des Salzwassers in 
jedem Schachte genau konstatiert werden wird. 

Herr Szczepanowski lenkt hierauf die Aufmerk- 
samkeit darauf, dass sich das Wasser in manchen 
Schichten bedeutend leichter vom Oele abscheiden 
lisst, wie z. B. im Napoleon-Schacht und ob dieser 
Schacht nicht vielleicht am meisten zur Verwadsserung 
der Terraines beigetragen habe. Herr Fabiański schil- 
dert den Vorgang bei der Untersuchung des Scha- 
chtes Napoleon und hebt insbesondere hervor, dass 
er der Executiv-Kommission den Auftrag geben wer- 
de, nicht nur das spec. Gewicht zu konstatieren, Son- 
dera auch das sich zwischen den 10' und 7" Rohren 
befindliche Wasser zu fdrben. | 

Herr Wlodarczyk teilt hierauf der Versammlung 
seine Beobachtungen betreffend die Schachte Zlotka, 
Tadeusz Alfa-Tsuschima und Napoleon mit und fiihrt 
aus: Die stark gashiltigen Schdchte Zlotka, Tadeusz 
Alfa und Tsuschima sind wohl der beste Beweis 
dafiir, dass die Gase, welche sich zwischen dem 
Wasser, dem Rohól und dem Schlamm aufhalten die 
Emulsion dieser drei Elemente schaffen. In diesen 
Schichten waren bis nun sehr starke Gase und der 
Schacht Tsuschima hat diese noch bis heute, da 

ungefihr je drei Stunden ein Ausbruch vorkommt. 
Es ist die interessante Tatsache zu konstatieren, 
dass sich das Oel jener Schachte, die schwache 
Gase haben, wie Annen und Napoleon leichter ab- 
scheiden lisst; im Schachte Zlotka z. B., dessen 
Sohle man cca. 3 M. hoch mit Lehm verklebt hat 
und wo die Gase ganz ausgeblieben sind, kommen 
die Ausbriiche nur mehr sehr selten vor, aber auch 
die Verunreinigung ist von 30 auf 13, bezgw. aul 
20/, und gegenwartig sogar auf 1%/, gesunken. 

In den Schiichten Tadeusz und Napoleon waren 
die nachstehenden interessanten Tatsachen zu beo- 
bachten : 

Tadeusz hat am 6. und 7. morgens mit. der 
Haspel Schlamm und Oel ohne Wasserbeimengung 
gefórdert; am 8. v. M. kolbte man bei sehr schwa- 
chen Gasen reines Wasser, von 10 Uhr morgens bis 
zum Abend cca. 1 Zist. Oel, in der charakteristischen 
Farbe des reinen Oeles. Die Probe jedoch ergab 
70%/, Wasser, 8%/, Schlamm und 22%, Oel, wobei 
wir es mit keiner Emulsion zu tun hatten, da sich 
das Oel leicht ausscheiden liess, wahrend die vorher 
durch den Kolben gefórderte chokoladbraue Mischung 
sich absolut nicht abscheiden liess. Ferner ist be- 
merkenswert, dass wihrend der Kolben das nur du$- 



Wtem miejscu przewodniczący p. Mokry wska- 
zuje na powstanie emulsyj w swoim czasie na ko- 
palni A. H. Synge w Borysławiu wskutek wiercenia 
płuczkowego na kopalni Władysław przez firmę 
A. Fauck. Przez zastanowienie wiercenia płuczkowego 
emulsya ustała. 

W. dalszej dyskusyi nad tą sprawą biorą udział 
pp.: Fabiański, Błachowski, Włodarczyk, Szujski, 
Longchamps, a p. Leniecki twierdzi, że w Tustano- 
wicach istnieją 3 siodła roponośne, które daje się 
na podstawie istniejących _wywierconych szybów 
stwierdzić. Zawodnione jego zdaniem jest siodło 
Środkowe. 

Obszerna dyskusya wyłania się następnie nad 
Sprawą szybów: Kismet, Hadwiga i Jawa, które to 
szyby zostały przez firmę Brauns i Bermann zasta- 
nowione a robotnicy oddaleni. 

P. dyrektor Chłapowski proponuje, aby lzba 
pracodawców wzięła w akord odwadnianie tych 
3 szybów. 

P. inżynier Fabiański dodaje do tych 3 szybów 
konieczność odwadniania intenzywnego szybu Tsu- 
schima. 

Po ożywionej dyskusyi, w której biorą udział 
pp.: Szujski, Fabiański, Chłapowski i Longchamps 
stawia p. Mószaros następujący wniosek: 

Ponieważ właściciele kopalń Kismet, Jawa, 
Hadwiga i Tsuschima nie wykonują prawomocnego 
rozporządzenia c. k. Urzędu górniczego okręgowego 
w Drohobyczu względem zczerpywania wody i tem 
samem zagrażają innym kopalniom zawodnieniem, 
Komitet uchwala odnieść się do c. k. Urzędu górni- 
czego okręgowego w Drohobyczu na ręce obecnego 
jego naczelnika starszego komisarza W. P. Juliusza 
Mokrego o zarządzenie przymusowego wykonania 
rzeczonego rozporządzenia w drodze ustanowienia 
sekwestra w osobie Izby pracodawców, którą upra- 
sza się O przyjęcie tej funkcyi. 

Wniosek ten został jednogłośnie przyjęty. 
Ponieważ się pokazuje niewyraźny dość stan 

na kopalni Bawarya, p. inżynier Fabiański stawia 
wniosek, aby się zwrócić do c. k. Urzędu górniczego 
okręgowego w Drohobyczu o polecenie kopalni 
Bawarya, żeby się przygotowała do ponownego jej 
badania. 

Wniosek ten przyjęto. 

Jako ostatni punkt porządku dziennego przy- 
chodzi pod obrady sprawa pieniężna. 

P. dyrektor Mószaros zdaje sprawozdanie 
o dotychczasowym stanie kasy komisyl gospodar- 
czej, a mianowicie odczytuje nazwiska firm, które 
należne wkładki zapłaciły i które tych wkładek nie 
zapłaciły. Zachodzi jeszcze kwestya, czy firmy, które 
mają otwory świdrowe w Truskawcu, mają takie 
same wkładki od każdego szybu uiszczać. 

Po dyskusyi uchwalono, że wszystkie szyby 
w Tustanowicach i Truskawcu bez wyjątku wkładki 
wpłacać mają. 

Wreszcie ustalono koszta komisyi wykonawczej 
w ten sposób, że każdy członek komisyi wykona- 
wczej dostać ma za każdy dzień pracy 60 koron, 
a p. inżynier Fabiański 150 koron. Koszta te rozu- 
mieją się od dnia 1. kwietnia b. r. 
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serlich rein scheinende Oel zu Tage brachte, die Gase 
sehr stark waren. 

lm Schachte Napoleon hat der Kolben am6. 7. u. 
8. Mai dusserlich rein scheinendes Oel herausgebracht 
und doch ergab die Centrifugenprobe 78'/, Wasser, 
8'/, Schlamm und 140%, Oel. Das Wasser hat sich 
sofort, etwa nach 1 Minute, noch im Gefdss abge- 
schieden; das von oben genommene Oel ergab, 
unter die Centrifuge gebracht 17%/, Verunreinigung 
und Wasser und 830/, reines Oel. 

Herr Direktor Blachowski gibt iiber die Quali- 
tit des Oeles in dem Schachte Niagara die nach- 
stehenden Aufkldrungen. 

Niagara hatte schwache GGase und Oelemulsion. 
Wahrend der Weiterbohrung stiess man auf salzkri- 
stallartiige Verlagerung, die Emulsion verschwand, 
wdhrend das Oel ununterbrochen herauskam. Der 
Meissel stiess plótztlich auf eine sehr weiche Verla- 
gerung, ging 11/, bis */, M. tief und die Produktion 
als auch die Gase hórten auf. Im Lóffel zeigte sich 
weicher Wassersandstein und Wasser. Dem Kolben, 
der eingelassen wurde, folgte Produktion und sehr 
starke (Gase und das Wasser verschwand. 

Herr Mokry verweist hierauf auf die im Schachte 
A-H. Synge in Boryslaw dadurch entstandene Emul- 
Sion, dass der Schacht Wladyslaw der Firma Fauck 
mit dem Wasserspiilbohrsystem gebohrt wurde. Die 
Einstellung dieser Bohrmethode hatte gleichzeitig das 
Verschwinden der Emulsion zur Folge. 

Im Laufe der weiteren Diskussion hebt Herr Le- 
niecki hervor, dass von den in Tustanowice auf 
Grund der bisherigen Bohrergebnisse anzunehmen- 
den 3 Oellinien der mittlere Sattel verwdssert sein 
diirite. 

Ueber die Angelegenheit der Einstellung der 3 
der Firma Brauns £ Bermann gehórigen Schdchte Kis- 
met, Hadwiga und Jawa und iiber die Entlassung 
der Arbeiter dieser Gruben entspinnt sich eine leb- 
natte Debatte, in welcher Herr Direktor Chlapowski 
den Antrag stellt, der Arbeitsgeberverband móge die 
Entwasserungsarbeiten dieser 3 Schichte im Accord- 
wege durchfiihren, wozu Herr Fabianski hinzusetzt, 
dass auch der Schacht Tsuschima das Wasser un- 
bedingt abzuschópfen habe. 

Nach einer eingehenden Debatte iiber diesen 
Gegenstand beantragt Herr Meszaros: Da die Eigen- 
timer der Schdchte Kismet, Jawa, Hadwiga und Tsu- 
schima, die seitens des Revierbergamtes in Droho- 
bycz betreffend die Wasserabziehung ergangenen 
Auftrige nicht ausfiihren lassen und dadurch andere 
Schachte der Gefahr des Wassereindringens aus- 
setzen, ist beim Revierbergamte dahin zu intervenie- 
ren, das Bergamt habe von Amtswegen die Durch- 
llinrung dieser Arbeiten dem Arbeitgeberverband zu 
iibertragen, der diese Arbeiten auch zu iibernehmen 
habe. Dieser Antrag wird einstimmig zum Beschluss 
erhoben. 

Mit Riicksicht darauf, dass die Verhaltnisse im 
Schachte Bawaria noch nicht geniigend gekldrt sind, 
beantragt Herr Fabianski, das Revierbergamt sei zu 
ersuchen, der Grube den Auftrag zu erteilen, dass 
die Vorbereitungen fiir eine neuerliche Untersuchung 
sofort zu treffen sind, welcher Antrag angenommen 
wird. Zum letzten Punkt der Tagesordnung, Bericht 
iber die finanzielle Situation der Kommission, gibt 
Flerr Meszaros Aufklirung iiber die bisherige Kassa- 
gebahrung und teilt der Versammlung die Namen 
jener Firmen mit, die die vorgeschriebenen Einlagen 
geleistet haben und jene, die den Verpflichtungen 



| 160 ROPA Nr. 5. | 
W końcu oznajmia p. inżynier Fabiański, że 

w miejsce p. inżyniera Mermona przyjęto do pomocy 
panu inż. Włodarczykowi p. Żuławskiego z płacą 
400 koron miesięcznie bez jakiegokolwiekbądź wy- 
powiedzenia. 

Na tem obrady o godz. 7, wieczorem zamknięto. 

PROTOKOŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU 
WODNEGO, ODBYTEGO W KANCELARYI 
GALIC. AKC. TOWARZYSTWA NAFTO- 
WEGO „GALICYA* W BORYSŁAWIU DNIĄ 
24. MAJA 1911 O GODZ. 8. POPOŁUDNIU. 

Obecni: Członkowie Komitetu : 
Pan Błachowski Jan dyrektor kopalni, 

Brugger Franciszek ; * 
„. ©IMMapÓWSKI kadelsz;. >, R 
„ Fabiański Julian, inżynier 
„ Meszśros Jerzy, dyrektor 
„ Mokry Juliusz, naczelnik c. k. Urzędu gór. 
„,, Rusocki Zygmunt właściciel kopalni 
„, Sroczyński Michał Ę 8 
„ -Szczepanowski Stan. ,, k 

oraz członkowie komisyi wykonawczej: Pan Włodar- 
czyk Władysław, i Żuławski, następnie zastępca Kra- 
jowego Związku producentów ropy Pan Buszyński 
Stanisław i kilku żastępców interesowanych kopalń. 

Posiedzeniu przewodniczy pan Juliusz Mokry, 
naczelnik c. k. Urzędu górniczego, protokół prowadzi 
Pan Stanisław Libelt. 

m 

Przed odczytaniem protokołu z ostatniego po- 
sienia zaznajamia pan Przewodniczący Mokry Ko- 
mitet z przebiegiem akcyi mającej na celu przy- 
musowe wykonanie poleceń c. k. Urzędu góniczego 
okręgowego w Drohobyczu co do tłokowania wody 
z tem nadmienieniem, iż zastępcy Krajowego Związ- 
ku producentów ropy oświadczyli na posiedzoniu 
z dnia 16. maja b. r. odbytem w c. k. Urzędzie gór- 
niczym, że Związek producentów ropy gotów jest 
ofiarować 50.000 koron na cele akcyi wodnej o ile 
także inne czynniki interesowane t. j. Rząd, właści- 
ciele rafineryi, Towarzystwa transportowe i ci właś- 
ciele, którzy do Związku producentów należą, przy- 
czynią się również do pokrycia kosztów tej akcyi. 

Przedstawiciele Związku oświadczają równo- 
cześnie, że tak są święcie przekonani o wspólnej 
akcyi wszystkich powyżej wymienionych czynników, 
że subskrybują już dzisiaj wspomnianą kwotę i od- 
dają ją do użytku i dyspozycyi c. k. Urzędu górni- 
czego okręgowego w Drohobyczu. 

Co się tyczy osoby, którejby można powierzyć 
prowadzenie przymusowego wykonywania urzędo- 
wych zarządzeń w sprawie wodnej, to wobec rezygna- 
cyi p. inżyniera Fabiańskiego, zgodzą się na osobę 
p. inżyniera Włodarczyka. 

C. k. Urząd górniczy okręgowy odniósł się do 
c. k. Starostwa w Drohobyczu o zarządzenie przy- 
musowego czerpania wody na kopalniach Hadwiga, 
Jawa, Kismet i Tschuschima, wobec jednakże przy- 
stąpienia kopalń tych do natychmiastowego przygo- 
towania mającego na celu ścisłę zastosowanie się 

noch immer nicht nachgekommen sind. Die Frage, 
ob die Firmen, die in Truskawiec Schidchte bohren, 
entsprechend der Anzahl dieser Schdchte separat zu 
zahlen haben, wird dahin entschieden, dass alle Gru- 
beeingentiimer, ohne Ausnahme, sowohl fiir die in 
Tustanowice als auch in Truskawiec gelegenen 
Schichte die Einlagen zu leisten haben. 

Die Sitzung wird hierauf um 7 Uhr abends ge- 
schlossen. 

PROTOKOLL DER IN DEN BUREAUS DER 
GALIZISCHEN NAPHTA ACT. GES. „GA- 
LICIA* IN BORYSŁAW, AM 24. MAI 1911 
ABGEHALTENEN SITZUNG DES WASSER- 

KOMITEES. 

Anwesend die Komtteemitglieder : 
Herr Director Jan Blachowski 

» » Franz Brugger 
5 5 Tadeusz Chłapowski 
> Ing. Julian Fabiański 
% > Georg Meszaros 
„ Bergamts-Vorstand Julius Mokry 
„ Grubeneigent. Sigmund Russocki 
> » Mich. Sroczyński 
, 7 St. Szczepanowski 

Die Mitglieder der Executiv-Kommission die Herren 
Włodarczyk und Żuławski, sowie Herr Stanislaus 
Buszyński, in Vertretung des Landesverbandes der 
Rohólproducenten nebst einigen Vertretern der inte- 
ressierten Gruben. 

Den Vorsitz tiihrt Herr Julius Mokry, Vorstand 
des k. k. Revierbergamtes, als Protokollant fungiert 
Herr Stanislaus Libelt. 

Vor Verlesung des Protokolles teilt der Vorsi- 
tzende den Verlauf der Aktion mit betrefiend die 
von amtswegen zu beauftragende Zwangsaus- 
fiihrung der Entwdsserungsarbeiten und gibt bekannt, 
dass in einer am 16. Mai im Bergamte in Drohobycz 
abgehaltenen Sitzung die Vertreter des Landesver- 
bandes einen Beitrag von 50.000 Kronen in Aussicht 
stellten, wenn die anderen lnteressenten d. i. die 
k. k. Regierung, die Raffineure, die Pipelines und die 
an den Landesverband angeschlossenen Produzenten 
ebenfalls zur Deckung der Kosten dieser Aktion bei- 
tragen werden. Die Vertreter des Landesverbandes 
haben erkldrt, dass sie von der Bereitwilligkeit der 
oberwihnten Interessenten, sich in entsprechender 
Weise zu solidarisieren, iiberzeugt sind, weshalb sie 
schon jetzt den obigen Betrag subscribieren und das 
Geld dem Bergamte zur Verfiigung stellen. Mit Riick- 
sicht darauf, dass Herr Fabiański seine Function 
zuriickgelegt, sind sie damit einverstanden, dass Herr 
Włodarczyk mit der Leitung der von amtswegen an- 
zuordenenden Arbeiten betraut werde. 

Der Vorsitzende teilt ferner mit, dass sich das 
Bergamt an die k. k. Bezirkshauptmannschaft in Dro- 
hobycz mit dem Ersuchen gewendet habe, die Gru- 
ben Hadwiga, Kismet, Java und Tsuschima zu ver- 
anlassen, das Wasser sofort intensiv abzuschópfen, 
liess jedoch vorldufig keine weiteren Schritte unter- 
nehmen, da diese Gruben sofort die nótigen Vorberei- 
tungen zur Anfnahme der angeordneten Arbeiten ge- 
troffen haben, 
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do poleceń c. k. Urzędu górniczego w tej sprawie 
wydanych, wstrzymał na razie wykonanie tej odezwy. 

Następnie sekretarz odczytuje protokół z ostat- 
niego posiedzenia, który w całej treści do wiado- 
mości przyjęto. > Potem pan Przewodniczący uprasza pana inż. 
Fabiańskiego o zdanie sprawozdania z czynności 
Komisyi wykonawczej. 

Pan inż. Fabiański podaje jak następuje : 
Sprawozdanie z czynności komisyi wodnej od 

12. do 24. maja 1911: Wobec krążących pogłosek 
o pojawieniu się wody w pewnych otworach nie 
objętych dotąd badaniem komisyi przeprowadzono 
dochodzenia w następujących: Hilda, Łaszcz I., Eleo- 
nora, Oleum,|Fortuna, Wiliam, Wilhelma i przekona- 
no się, że wieści są bezpodstawne. Co do ostatnie- 
g0 otworu zastanowionego od 4 miesięcy nie można 
było przeprowadzić na razie próby łyżką, ograniczo- 
no się jedynie na przestudyowaniu żurnalu a wia- 
domości zaczerpnięte już z tego źródła każą wyklu- 
czać możliwość istnienia tam wody. Wogóle poka- 
zuje się, że nie można polegać na podobnych po- 
głoskach podawanych najczęściej tendencyjnie. Podob- 
nie było z wiadomościami o zawodnieniu otworów 
Virgo, Kalifornia, Pluto i Lesław. Wieści te okazały 
się z gruntu fałszywe. 

Dalej przeprowadziła komisya ponownie bada- 
nie w Bawaryi, w tym tak często podejżywanym szy- 
bie i znalazła po ściągnięciu wody poniżej zamknię- 
cia 26.5 m. przypływu nie wody ale ropy. Ze wzglę- 
du na pogłoski, z któremi tak często się spotykamy, 
że Bawarya ma wolę otwartą, winien jestem zdać 
Panom o tym otworze więcej szczegółową relacyę. 

W chwili gdy komisya zajęła się tym otworem 
t. |. 27. IL. b. r. był on 882 m. głęboki i miał ru- 
chome 7" rury do 879 m. Woda była zamykana ru- 
rami 10" w 380 m. rury 12' sięgały do 92 m., ale 
je wyciągnięto. Wierzch 10' rur był przez komisyę 
konstatowany. Oprócz 10" i 7' są do wierzchu rury 
9, sięgają one do 800 m. Pierwsza próba odbyła 
się 2. i 5. marca b. r. Wówczas była woda ściąg- 
nięta do 300 m., znaleziono 0.64 m. przypływu na 
1 godzinę. Drugi raz odbyła się próba od 9. do il. 
marca b. r.; po ściągnięciu wody do 462 m. skon- 
tatowano, że przypływ wynosi w 1 godzinie I m. 
Woda zupełnie nasycona solą. Zauważyć należy, że 
otwór był pełny błota wcale gęstego. Na podstawie 
tych 2 wyników zaliczono otwór do wodonośnych 
i polecono stałe Ściągnienie wody, a nadto wypłó- 
kanie przez lanie czystej wody między rury 9' a T' 
przy równoczesnem łyżkowaniu. Przy tej czynności 
zauważono, że ropa podchodzi. 28 marca był otwór 
przepłókany a woda ściągnięta do 400 m. Od 30. 
marca do 1. kwietnia przeprowadzono trzecią próbę: 
płyn był ściągnięty do 488 m. Znaleziono słup wody 
niżej o '/„ sztangi, natomiast ropy przybyło około 
180 m. Od 3. kwietnia przestano ściągać płyn, wów- 
czas była głębokość 925 m. dotąd powtarzają SiĘ wy- 
buchy ropy i gaz jest silny, wogóle okazuje otwór 
wiele żywotności. Gdy z czasem osłabł gaz i ustały 
wybuchy, zwróciła komisya ponownie uwagę na Ba- 
waryę. Przystąpiono do czwartej próby, która odbyła 
się 18,119. maja. Płyn był ściągnięty do 468 m. zna- 
leziono gęste błoto i skonstatowano, że nic nie przybyło, 
natomiast że podpłynęła ropa na 26.5 m. W tym 
dniu był otwór 997 m. głęboki, rury T' chwycone 
sięgają do 970 m. 

Z opisanego stanu rzeczy musi się wnioskować, 
że woda w Bawaryi nie jest otwarta. Być może, że 

Das vom Sekretdr verlesene Protokoll der letz- 
ten Sitzung wird zur Ganze verificiert und erstattet 
hierauf Herr Fabiański den nachstehenden Tatig- 
keitsbericht, welcher die Zeit vom 12-24. Mai umfasst. 

Es ist in der letzten Zeit ófter das Geriicht ver- 
breitet worden, dass sich in den Schichten „Hilda, 
Laszcz I., Eleonore, Oleum, Fortuna, Wiliam und Wil- 
helma, welche bisher eineriControlle nach dieser Rich- 
tung hin nicht unterzogen worden sind, Wasser 
auigetreten sein soll. Diese Geriichte sind, wie wir 
uns iiberzeugen konnten, absolut unbegriindet. Da 
insbesondere der letztgenannte Schacht seit ungefdhr 
4 Monaten ausser Betrieb ist, konnte man die Lóffel- 
probe nicht durchfiihren und mussten wir uns nur 
darauf beschrinken, das Bohrjurnal durchzusehen, 
was uns jedoch geniigte, um jede Móglichkeit des 
Wasserauftretens auszuschliesen. Wir miissen insbe- 
sondere hervorheben, dass man sich auf derartige 
meist tendentiós verbreitete Geriichte absolut nicht 
verlassen dari. Haben sich doch die Behauptungen 
von der angeblichen Verwdsserung der Schdchte Vir- 
go Kalifornia, Pluto und Lesław als falsch erwiesen. 

Die Kommision hat ferner den Schacht Bawa- 
ria, der am meisten verdadchtigt wird, neuerlich un- 
tersucht und nach Abziehen des Wassers 261/, M. un- 
terhalb der wasserabsperrenden Stelle gefunden, dass 
kein Wasserzufluss, wohl aber Rohól vorhanden sei. 
Mit Riicksicht auf die uns oft begegnenden Geriichte 
betreffend die nicht gehórige Absperrung des Wassers 
im Schachte Bawaria, bin ich es Ihnen schuldig ge- 
naue Details iiber diesen Schacht mitzuteilen. Als 
die Kommission am 27. Februar sich fiir diesen 
Schacht zu interessieren begann, war er 882 M tief 
und bis 879 M. mit beweglichen 7' Róhren ver- 
rohrt. Das Wasser war bei 380 M. mit 10" Róhren 
abgesperrt worden, die 12" Róhren reichten bis 92 M, 
wąren jedoch herausgezogen und hat die Kommission 
den Kopf der 10' Róhren constatieren kónnen. Die 
9' Róhren reichen bis 800 M. Die erste Probe wurde 
am 2. und 3. Marz vorgenommen, das Wasser bis 
300 M., abgezogen und ein Wasserzufluss von 0.64 M 
per Stuude constatieret. Die zweite, am 9. und 11, 
Marz vorgenommene Probe- nachdem dass Wasser 
bis 402 M abgezogen war — hat ergeben, dass der Was- 
serzuiluss 1 M per Stunde betragt. Das Wasser war 
mit Salz gesattigt und muss hervorgehoben werden, 
dass das Bohrloch voll mit dicken Lehm gefiilit war. 
Auf Grund dieser beiden Resultate wurde dieser Schacht 
als wasserfiihrend classificiert und das stindige Ab- 
ziehen des Wassers angeordnet, und empfohlen, den 
Raum zwischen den 9' und 7' Róhren mit reinem 
Wasser durchzuspiilen und gleichzeitig zu lóffeln. 

Wahrend dieser Arbeiten war ein Rohólauftre- 
ten zu bemerken. Am 28. Marz war das Bohrloch 
bereist durchgespiilt und das Wasser bis 400 M ab- 
gezogen. Vom 30. Marz bis 1. April wurde eine drit- 
te Probe gemacht, die Fliissigkeit fiel bis 488 M., 
und betrug die Wassersdule 360 M. von der Sohle 
und dariiber stand das Oel 128 M. hoch. Am 1. April 
stand das Wasser um */, Bohrstange tiefer, hingegenk am 
um cca. 180 M. Oel zu. Vom 3. April angefangen 
wurde das Abziehen der Fliissigkeit eingestellt, die 
Tiete betrug damals 925 M. Von diesem Zeitpunkte 
an wiederholen sich die Gas- und Oelausbriiche und 
zeigt der Schacht ein Bild lebhafter Tatigkeit. Da 
mit der Zeit die Gase und die Oelausbriiche schwa- 
cher wurden, lenkte die Commission neuerlich ihre 
besondere Aufmerksamkeit auf diesen Schacht und 
konstatierte, dass das Wasser nicht zunehme, dass 
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przed rozpoczęciem czynności komisyi natrafiono 
tam na surowicę, co jest bardzo prawdopodobne, 
że były nawet wybuchy tej surowicy spowodowane 
gazem, ta surowica jednak gdyby nawet była silną, 
nie mogła wywrzeć ujemnego wpływu na horyzont 
ropy w okolicznych otworach przeważnie ponad 
1300 m. głębokich. 

Podobnie muszę dłużej zatrzymać się przy Na- 
poleonie, o którym kolportują bezustannie pogłoski, 
że ma wodę otwartą skutkiem uszkodzenia rur za- 
mykających wodę. Temi są 10' i sięgają do 310 m., 
ich wierzch był przez komisyę badany, rury 9" się- 
gają do 624 m. i są wycięte, 7" sięgają do 856 m. 
w czem jest 213 m. od spodu dziurowanych, ostatnie 
są 6' do 1282 m. Zamknięcie wody skonstatował 
Urząd górniczy dnia 7 sierpnia 1907. Pierwszy wy- 
buch błota był przy głębokości 594 m. pierwsze śla- 
dy ropy przy 723 m. Pierwsza instrumentacya była 
w siódemkach, trwała od 6. do końca maja 1908, 
wówczas był otwór 953 m. głęboki. Druga była 
w szóstkach przy głęb. 1031 m. od połowy sierpnia 
do 1. października 1908, trzecia w szóstkach wzglę- 
dnie siódemkach od końca października 1908 do 15. 
marca 1909, czwarta w szóstkach przy głęb. 1051 m. 
od 15. kwietnia do 31. lipca 1909. Potem kilkakrotnie 
chwytało rury 6', lecz je rozruszano, możebne że 
przez wtłaczanie wody do otworu, o czem jednak 
żurnal nie wspomina. Żurnal notuje: przy głębokości 
1158 m. dnia 7. grudnia 1909 po 10 wybuchów na 
dzień, przy 1291 17. czerwca 1910 produkcya po 4 
cyst. na dzień, przy 1303 m. 16. lipca 1910 po 12 
cyst. dziennie, w 1305 m. 25. lipca 1910 po 14 cyst. 
a 1310 m. 12. sierpnia 1910 po 24 cyst. na dobę. 
Cała głębokość tego otworu wynosi dzisiaj 13527 m. 
Po pojawieniu się wody w początku lutego b. r. 
zabito iłem 9. m. spodu. 

Czy zatem wobec powyższego można przy- 
puścić, że w Napoleonie otwarła się woda szutrowa? 
Czy byłaby wogóle możliwa produkcya gdyby ta 
woda przedostawała się do ropy? A gdyby nawet 
silna ropa była w stanie zatrzymać wodę czy nie 
byłoby nieuniknione zanieczyszczenie ropy wodą? 
Tego jednak nigdy nie zauważono, a musiałoby się 
zauważyć. Trudno zaś przypuścić, aby woda była 
zamknięta przez lata i otworzyła się dopiero z Spo- 
cząstkiem lutego b. r. gdy nie było do tego żadnej 
zewnętrznej przyczyny. Raczej można przypuszczać, 
że Napoleon nawiercił solankę pod ropą, ale nigdy 
że ma wodę otwartą. 

W jaki sposób mogły być uszkodzone 10' rury 
podczas instrumentacyi gdy chroniły je 7'i 6", trudno 
odgadnąć. By jednak rzekome uszkodzenie rur 10' 
było ponad wszelką wątpliwość, odniosła się komi- 
sya do Urzędu górniczego z prośbą o spowodowa- 
nie przesłuchania przez Sąd pod przysięgą wszys- 
tkich tych pp. kierowników, wiertaczy i pomocni- 
ków, którzy pracowali w Napoleonie od początku, 
na okoliczność, czy rury zamykające wodę uległy 
zniszczeniu, wogóle czy woda tam kiedy się otwarła. 

W czasie od 12. maja do dzisiaj kontrolowała 
komisya w dalszym ciągu czerpanie wody, prze- 
prowadzała pomiary dopływu wody wLiwii, Elizeum, 
Janie Kantym 8, Felicyi, Renacie, Felicyanie 1, Feli- 
cyanie 2, Tristanie, Tadeuszu 2 Galicyi, Złotce i O- 
pegu 2, oraz śledzila ciężar gatunkowy solanek, który 
jednak całkiem się nie zmienia, wszędzie i ciągle 
jest zupełne nasycenie solą. - 

Na ogół jest stan nienajgorszy po prawym brze- 
gu Łoszenia. Otwory Tadeusz 2 Galicyi, Opeg 2, 

das Oel hingegen bis zu 26'/, Meter gestiegen ist. 
Der Schacht war an diesem Tage 997 M. tief, die 
inzwischen festgewordenen Róhren reichten bis 970 M. 
Angesichts dieser Tatsachen miissen wir annehmen, 
dass das Wasser nicht offen ist und ist es mógłlich, 
dass man in diesem Schachte bei Beginn der Tadtig- 
keit der Commission auf salzhaltiges Wasser gestos- 
sen ist, ja dass dieses Salzwasser durch die (Giase 
herausgeschleudert wurde. Wenn sogar viel Salzwas- 
ser vorhanden gewesen wire, konnte dies doch nicht 
nachteilig auf die Nachbarschdchte einwirken, die 
doch bedeutend tiefer sind, meist sogar die Tiefe 
von 1300 M. iiberschritten haben. 

Ich muss meine Ausfiihrungen bezgl. des Schach- 
tes Napoleon gleichłalls etwas ausdehnen, da man 
auch von diesem Schachte behauptet, dass das Was- 
ser durch die angeblich defect gewordenen, das 
Wasser absperrenden Róhren durchgebrochen ist. 
Die 10' Róhren, die das Wasser absperren und de- 
ren Kopf die Kommission untersucht hat, reichen bis 
310 M, die 9' bis 624 M. und sind ausgeschnitten, 
die 7" bis 928, wovon 530 M. perforiert sind. Die 
letzte Róhrentour die 6' reicht bis zu einer Tiefe von 
1282 M. Die Wasserabsperrung hat das Bergamt am 
7/8 1907 bestatigt. Der erste Ausbruch in diesem 
Schachte war bei 594 M, die ersten Oelspurren zeig- 
ten sich bei 723 M. die erste Instrumentation ist 
bei 953 M. in 7" Róhren durchgefiihrt worden und 
dauerte vom 6/5->Ende Mai 1908 die zweite Instru- 
mentation bei 1031 M. in 6" Róhren vom 15/8-1/10 
1908, die dritte von Ende October 1908 bis 15/3 
1909 in den 6' bezhgsw. 7' Róhren, die vierte in den 
6' Róhren bei 1051 M. vom 15/4 bis 31/7 1909. Die 
Róhren sind dann festgeworden, konnten jedoch wie- 
der locker gemacht werden, móglich sogar durch das 
Hineinpumpen von Wasser, wovon jedoch das Bohr- 
journal nichts erwahnt. Im Journal lesen wir: „Am 
7/11 1909 in einer Tiefe von 1158 M. 10 Ausbriiche 
per Tag, am 17/6 1910 bei 1291 M. 4 Zisternen 
Production, am 16/7 1910 bei 1303 M. 12 Wagen 
taglich, am 25/7 1910 bei 1305 M. 14 Zist. und am 
12/8 1910 bei 1310 M. 24 Zisternen per Tag. Die 
Gesammttiefe betrigt heute 1327 M. und wurden im 
Februar infolge des Wassereindringens 9 M. mit Lehm 
verschlagen. 

lch frage demnach, ob es angesichts dieser Tat- 
sachen anzunehmen ist, dass das Schotterwasser 
hervorgebrochen ist? Ware denn eine solche Pro- 
duction iiberhaupt móglich, wenn das Wasser in das 
Oel gelangt wdre und hatte das Oel nicht mit Was- 
ser verunreinigt sein miissen, auch wenn das Oel 
noch so machtig das Wasser zuriickgedrdngt hatte ? 
Dies ist jedoch niemals beobachtet worden und hadtte 
doch wohl gesehen werden miissen. Es ist iibrigens 
etwas schwer anzunehmen, dass das Wasser erst 
nach Jahren und gerade im Februar 1. ]., zu welcher 
Zeit keine besondere Ursache vorhanden war her- 
vortreten sollte. Es ist eher anzunehmen, dass Napo- 
leon unter dem Oel Salzwasser angebohrt hat. 

Es ist wirklich schwer zu entratseln, wie die 10' 
Róhren, die durch die 7' und 6" Róhren geschiitzt 
werden, wahrend der Instrumentationen defect wer- 
den konnten. Um sich auch hievon iiber jeden Zwei- 
fel hinaus zu iiberzeugen, hat sich die Commission 
an das Bergamt gewendet, alle Betriebsleiter, Bohr- 
meister und Bohrgehilfen, die seit Beginn der Boh- 
rung in diesem Schachte gearbeitet haben durch das 
Gericht unter Eid vernehmen zu lassen, ob die Róh- 
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ONES ROPA. 
Elizcum, Piast, Renata, Felicyan 1 i prawdopodobnie 
Felicya mają słaby przepływ solanki, silny natomiast 
jest w Liwii, Karpatach 7, Felicyanie 2 i jak obec- 
nie w Janie Kantym 8, gdzie woda trzyma się około 
300 m. od spodu i pomimo energicznego łyżkowa- 
nia wcale nie ubywa. Co do Liwii, czerpanie wody 
jest tam chwilowo przerwane skutkiem zapuszczania 
rur 4" i montowania haspla. Karpaty 7 wiercą ciągle, 
przyobiecano nam, że gdy otwór osięgnie 1200 m,, 
co już wkrótce nastąpi, będą postawione rury 7' 
a zapuszczone ©' pełne i wtedy zacznie się ener- 
giczne tłokowanie wody. Z uwagi, że Karpaty do- 
tąd nie stawiają haspla, należy domagać się aby temu 
żądaniu bezzwłocznie zadość uczyniono. W Anny za- 
bito otwór wodoszczelnie aż po rury 6”, z powodu 
braku opału przerwano dalsze roboty. Nordstern 
ciągle jeszcze czeka na rury 6' a Berlin-Szujski za- 
jęty gruszkowaniem rur 7". Niagara produkuje zawsze 
jeszcze 10 wag. ropy a jej zanieczyszczenie jest nor- 
malne. Opeg i Tadeusz 1 Galicyi tłokują po kilka- 
naście cystern ropy bez wody. 

Po drugiej stronie Łoszenia przygotowania do 
ttokowania w pełnym toku a wiec montowanie has- 
pli, zapuszczanie rur, dlatego z niewielu wyjątkami 
nie można było przeprowadzać badań. Pocieszającą 
jest wiadomość, że Hadwiga, Kismet, Jawa i Tschu- 
schima zdecydowały się nareszcie na tłokowanie 
wody. W tych otworach zapuszcza się lub będzie 
zapuszczać rury w najbliższych dniach. Annen także 
zapuszcza piątki, Nowina ukończyła już prawie przy- 
gotowania, na Tadeuszu Alfa kończą montować has- 
pel. W tej chwili tylko 3 otwory tłokują a to Tristan 
z haspla, Złotka i Tadeusz Alfa z borkranu, lecz 
do jakich 14 dni powinny wszystke otwory z tej 
grupy, a jest ich 10, rozpocząć intenzywne ściąganie 
wody zapomocą haspli. 

O obecnym stanie wody w tych otworach nie 
wiele można dzisiaj powiedzieć. W Tristanie znale- 
Zi0ono w ostatnim czasie około 180 m. słupa wody 
od spodu, nad nim jest ropa, której ściąga dziennie 
około 2 wagony i to jest przyczyną dlaczego tam 
mało wody czerpią. Przytem są pewne niedomagania 
techniczne, a to defektowny haspel i słaba para. Te 
braki muszą być usunięte przez naprawę maszyny 
i dostawienie kotła. Napoleon ściągał dotąd inten- 
zywnie wodę hasplem a Tadeusz Alfa z borkranu. 
W tych otworach nie poprawił się stan, tłok wynosi 
wodę, w której na ogół nie ma więcej ropy jak 10:o. 
W Złotce po zapuszczeniu piątek i wyrobieniu za- 
sypu, którego było około 90 m. (przeważnie powały) 
zaczęto tłokować. Zabicia spodu iłem nie zwiercono. 
20. maja były trzy słabe wybuchy, ropa niemal zgi- 
nęła, natomiast w otworze wiele wody. Skonstato- 
wano słup wody na 18 sztang od spodu, tej wody 
jest więcej, lecz nie można było oznaczyć słupa z po- 
wodu zepsucia haspla. Próbka z otworu wykazała 
18'/, wody, 3%, emulsyi, 19%, ropy. Od czasu za- 
bicia spodu ustał gaz, zmniejszyła się ilość emulsyi 
i ropy a natomiast zwiększyła się ilość wody. No- 
wina tłokowała do niedawna 16 godzin na dobę 
z borkranu, miała 4 wagony mieszaniny, w tem 2 wa- 
sony czystej ropy. O Tschuschimie i Annen nic się 
nie da powiedzieć, bo od dłuższego czasu były nie- 
czynne, 

Zatrważającą jest wiadomość o zawodnieniu Jó- 
zela. Do 11, maja była tam jeszcze wielka produkcya, 
bo ponad 40 cystern a ropa była zupełnie czysta. 
12. maja wyprodukował już tylko 33 cystern a za- 
nieczyszczenie dochodziło do 90/,. 15. maja rano prze- 
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ren jemals beschaddigt worden sind und ob das Was- 
ser jemals hervorgebrochen ist. 

Die Commission hat ferner in der Zeit vom 
12/5 bis heute das Abziehen des Wassers eingehend 
controlliert, den Wasserzufluss in den Schichten 
Liwia, Eliseum, Jan Kanty 8, Felicia, Renata, Feli- 
cian I und 2, Iristan, Tadeusz-Galicia 2, Zlotka und 
Opeg vermessen, das specif. Gewicht des Salzwas- 
sers gepriiit, das sich jedoch gar nicht verdndert hat. 
Uberall ist das Wasser vollstindig mit Salz gesattigt. 

Im allgemeinen ist der Zustand am rechten Ufer 
des Loszenibaches nicht am drgsten. Die Bohrlócher 
Tadeusz-Galicia 2, Opeg 2, Eliseum, Piast, Renata, 
Felician I und wahrscheinlich auch Felicia haben 
schwachen Wasserzufluss, hingegen ist in den Schich- 
ten Liwia, Karpath 7, Felician 2, und Jan Kanty 8 
der Zułluss stirker. Bei Jan Kanty 8 insbesondere 
hdlt sich das Wasser bis zu 300 M. iiber der Sohle 
und nimmt trotz intensivster Arbeit nicht ab. Im 
Schachte Liwia werden momentan 4" Rohre einge- 
baut und wird eine Haspel montiert. Karpath 7 wird 
weiter vertieft und wurde uns zugesagt, dass bei 
einer Tiefe von 1200 M., die in kurzem erreicht wer- 
den diirite, die 7" Róhren niedergestellt werden und 
wird eine volle 6" Róhrentour eingebaut werden, wo- 
rauf man energisch mit dem Kolben beginnen wird. 
Mit Riicksicht darauf, dass die Karpath dort die 
Haspel noch immer nicht montiert, ist zu fordern, 
dass diesem berechtigten Wunsche sofort entspro- 
chen werde. Der Schacht Anny ist bis zu den 6' 
Róhren wasserdurchlissig vernagelt worden, die wei- 
teren Arbeiten mussten wir jedoch wegen Mangel an 
Heizmaterial einstellen. Schacht Nordstern wartet 
noch immer auf die 6 Róhren und Berlin-Szujski 
hat mit dem Ausbirnen der gedriickten 7" Róhren 
noch vollauf zu tun. Niagara produziert weiter 10 
Wagen Oel taglich, dessen Verunreinigung normal 
ist. Opeg und Tadeusz-Galicia 1 kolben taglich eini- 
ge Zisternen wasserfreies Rohól. 

Auf der anderen Seite des Loszenibaches sind 
die Vorbereitungen zum Kolben in vollem Zuge, die 
Haspelanlagen werden montiert, Roóhren eingelassen, 
sodass die Durchfiihrung der Untersuchungsarbeiten 
nur in wenigen Schachten móglich war. Erfreulich 
ist ferner die Tatsache, das Hadwiga, Kismet, Java 
und Tsuschima sich endlich entschlossen haben, mit 
dem Kolben zu beginnen. Diese Schichte werden 
teilweise schon verrohrt, teilweise wird mit der Ver- 
rohrung in den nachsten Tagen begonnen werden. 
Im Schachte Annen werden gleichtallis 5" Róhren 
eingelassen, auf Nowina sind die Arbeiten zu Ende, 
auf ladeusz Alfa diirfte man in den nichsten lagen 
mit den Montierung der Haspel fertig sein. Nur 3 
Schdchte kolben momentan das Wasser, u. żw. Tris- 
tan mit der Haspel, Zlotka und Tadeusz-Alfa vom 
Bohrkrahn aus. Es ist jedoch anzunehmen, dass in 
den nachsten 14 Tagen alle zu dieser Gruppe gehó- 
rigen Schdchte-es Sind ihrer 10- beginnen werden, 
das Wasser mit der Haspel intensiv abzuziehen. 
Bezgl. des Wasserstandes kann man ilber diese 
Schdchte momentan nicht viel sagen. In Tristan hat 
man in der letzten Zeit eine 180 M. hohe Wasser- 
sdule gefunden, und dariiber Rohól, wovon tiglich 
cca. 2 Zist. gefórdert werden, was auch die Ursache 
war, weshalb dort so wenig Wasser abgezogen wird. 
Ueberdies ist die Haspelanlange defect und viel zu 
wenig Dampf. Diese Mangel miissen durch eine vor- 
zunehmende Reparatur der Haspel uud durch Bei- 
stellung eines neuen Kessels behoben werden. Na- 



stała ropa płynąć i przez 48 godzin nie było żadnej 
produkcyi, Dzień przedtem tj. 14. maja dochodziło 
zanieczyszczenie do 20%. Zapuszczona specyalna 
łyżka 2 razy na 2 m. od spodu wyniosła ropę z za- 
nieczyszczeniem raz 1.5%/, drugi 4.39%/, a na spodzie 
nieco czystej wody. Łyżka specyalna zapuszczona 
16 maja na 2 sztangi od spodu dała ropę z 2% za- 
nieczyszczenia. Dnia 17. maja zapuszczono tłoka na 
jakie 150 m. i po nim przyszedł wybuch, odtąd pły- 
nęła ropa sama. Brane próbki co kilka godzin wy- 
kazywały zanieczyszczenie 10%, 0.6%, 19%, 1.799. 
Dnia 18. maja wzrasta zanieczyszczenie i dochodzi 
nawet do 16%. Tego dnia ustały wybuchy tak, że 
trzeba było użyć znowu tłoka, aby spowodować dal- 
sze wybuchy. Zanieczyszczenie w tym dniu było zra- 
zu 240/ potem 15%. Popołudniu znowu ustały wy- 
buchy. Dnia 19. maja płynęła ropa sama, zanieczysz- 
czenie się zmniejszyło, 20. maja szła na wybuchy 
a zanieczyszczenie dochodziło nawet do 26%. Od 
wieczora 20. maja do rana 22. maja nie było pro- 
dukcyi. Zanieczyszczenie w dniu 22. maja było od 
0.6 do 9%,. Krótko mówiąc stan jak najgorszy, gaz 
osłabł, ropa przestała płynąć, po pobudzeniu tłokiem 
idzie jeszcze jakiś czas ale wkrótce ustaje. Dotąd 
w ropie niewiele wody, w otworze prawie jej nie 
znać, lecz zanieczyszczenie przeciętne wielkie. O ile 
ropa płynie spokojnie jest ono mniejsze, ale większe 
gdy są wybuchy. Bez kwestyi będzie coraz gorzej, 
zupełnie identyczny przebieg był w Tschuschimie, 
Nowinie i Złotce. 

W dodatku do tego sprawozdania z obecnego 
stanu zawodnienia zwraca się komisya do komitetu 
z następującymi wnioskami: 

1) przeprowadzić badanie wody w Wilhelmie, 
własność firmy Mendelsohn, do czego potrzeba pole- 
cenia Urzędu górniczego, albowiem ruch w tym otwo- 
rze jest zastanowiony. 

2) domagać się od Towarzystwa karpackiego, 
aby zmontowało jak najspieszniej haspel przy otwo- 
rze Dąbrowa Nr. 7. i rozpoczęło intenzywne ściąga- 
nie wody. 

3) domagać się od Towarzystwa Montan, aby 
naprawiono na Tristanie haspel i dostawiono drugi 
kocioł. 

4) ponieważ odkrycie otworu Katharinen bez 
zmontowania nad nim rygu nie dałoby żadnych wy- 
jaśnień, spowodować przesłuchanie przez Sąd pod 
przysięgą kierownika p. Jasieńskiego i personalu, 
który tam był zajęty zabijaniem wody a to na oko- 
liczność czy roboty te wykonano należycie. 

5) skłonić właścicieli otworów Flora i Wesoła 
Wdówka, aby umożliwili komisyi badania przez po- 
trzebne do tego przygotowania. 

6) dla otworów po lewym brzegu Łoszenia, 
które wkrótce zacznie tłokowanie na całej linii, za- 
prowadzić nocny dozór. 

7) odnieść się do Urzędu górniczego o pozwo- 
lenie ściągania wody w niedzielę i święta przez 24 
godzin, dotyczyć to będzie otworów po lewym brzegu 
Łoszenia a nadto Liwii, Karpaty 7, Jan Kanty 8 i Fe- 
licyan 2. 

8) Zaapelować gorąco do panów kierowników, 
aby choćby już we własnym interesie zechcieli po- 
pierać usiłowania komisyi przez ułatwianie jej czyn- 
ności, Ściśłe wykonywanie zleceń, przez czynienie 
obserwacyi i udzielanie komisyi swych spostrzeżeń. 
Bez cennego spółudziału pp. kierowników będzie 
akcya wlec się dalej leniwie i nie wyda pożądanych 
rezultatów. 

NE 0 | 
poleon zieht das Wasser intensiv; mit der Haspel 
ab, Tadeusz-Alfa vom Bohrkrahn aus. Die Lage in 
diesen Schdchten bessert sich nicht, der Kolben bringt 
weiter Wasser heraus, das nicht mehr als 10%/, Oel 
enthadlt. Im Schachte Zlotka hat man nach dem Aus- 
arbeiten des cca. 90 M. betragenden Nachfalls mit 
dem Kolben begonnen und ist in dem, auf den Bo- 
den getanenen Lehm nicht gebohrt worden. Am 20. 
Mai waren 3 schwache Oelausbriiche, das Oel ist 
jedoch verschwunden und an dessen Stelle Wasser 
aufgetreten. Die Wassersdule war 18 Stangen — von 
der Sohle aus — hoch, der Schacht enthalt aber mehr 
Wasser, was jedoch nicht genau zu konstatieren 
war, da die Haspelanlage nicht funktionirte. Die Un- 
tersuchung hat 18%/, Oel ergeben. Von dem Augen- 

blicke an, als der Boden mit Lehm vornagelt wurde, 
haben die Gase, das Oel und die Emulsion autfge- 
hórt, wdhrend der Wasserzuiluss gestiegen ist. No- 
wina hat bis vor kurzen 16 Stunden tiglich ge- 
kolbt und ein Gemisch von 4 Wagen tdglich gefór- 
dert, welches 2 Wagen Rohól enthielt. Ueber Tsu- 
schima und Annen kann nichts genaueres berichtet 
werden, weil sie schon seit lingster Zeit untatig sind. 

Geradezu konsternierend wirkte die Nachricht 
von der Verwdsserung des Schachtes Josef. Bis zum 
12. Mai hatte dieser Schacht noch eine Produktion 
von iiber 40 Wagen per Tag und vollstaindig reines 
Oel. Am 12. sinkt die Produktion auf cca. 33 Wagen 
und die Verunreinigung steigt auf 9%/,. Am 15. hórt 
die Produktion ganz auf, welcher Stillstand 48 Stun- 
den anhadlt. Tags vorher am 14. Mai betragt die 
Verunreinigung 200/,, der bis zu 2 M. iiber die Sohle 
zweimal eingelassene Lóffel bringt Rohól mit einer 
20/, beziehungsweise 4.3*/, Verunreinigung heraus. 
Am 17. wird der Kolben ungefidhr 150 M. tietf ein- 
gelassen, hat einen Ausbruch zur Folge und fliesst 
das Rohól von diesem Momente an wieder selbst 
titig aus dem Bohrloch. Die in Intervallen von eini- 
gen Stunden genommenen Proben ergeben 10*/,,0.6%%/, 
10%, 1.797, Schmutz. Am 18. steigt die Verunreinigung 
und erreicht sogar 16%. An diesem Tage hóren die 
Ausbriiche auf und muss neuerlich der Kolben ein- 
gelassen werden, damit der Schacht produciere. 
Die Verunreinigung an diesem Tage betrdgt 24/, 
und spater 15%, Nachmittags hóren die Ausbriiche 
wieder auf, wadhrend am 19. das Oel selbststtdtig 
fliesst, die Verunreinigung sich reduziert. Am 20. 
starke Oelausbriche bei 26%/, Verunreinigung. Wah- 
rend der Zeit von 20. abends bis zum 22. morgens 
war iiberhaupt keine Produktion und schwankt die 
Verunreinigung am 22. zwischen 0.6 und 97/,. Kurz 
gesagt, ist es um den Schacht schlecht bestellt, die 
Gase sind schwach, die selbsttatige Produktion hórt 
auf und nur der Kolben erweckt den Schacht zu 
neuer Tatigkeit, die jedoch wieder bald aussetzt. Im 
Oel ist allerdings wenig Wasser vorhanden, in Bohr- 
loch ist davon fast nichts zu merken, dagegen ist 
die Verunreinigung im Durchschnitt gross. Insolange 
das Rohól ruhię fliesst, ist die Verunreinigung schwach 
mit den starken Ausbriichen steigt auch die Verun- 
reinigung. Ohne Zweifel wird es viel drger werden 
und einen Verlauf nehmen, wie wir ihn bei den 
Schichten Tsuschima, Nowina und Zlotka zu beo- 
bachten Gelegenheit hatten. 

Im Anschlusse an diesen Bericht ersucht die 
Kommission mit Riicksicht auf den gegenwartigen 
Stand der Verwasserung um Annahme der folgenden 
Antrage: 

1) Der Schacht Wilhelma, Eigentum der Firma 
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Kończąc pozwolę sobie na wypowiedzenie jesz- 
cze raz zapatrywania na kwestyę zawodnienia części 
Tustanowic. 

Od samego początku była komisya zdania, że 
przyczyną katastroiy nie są otwarte wody szutrowe. 
Przez cały czas naszej pracy nie uchwyciliśmy ani 
jednego objawu, któryby wskazywał na przeciekanie 
górnych wód. W poprzednich sprawozdaniach na- 
prowadziłem różne fakta i spostrzeżenia, które prze- 
mawiają przeciw temu przypuszczeniu, do najważniej- 
szych należy ciągle niezmienny ciężar gat. solanki, 
który w danym wypadku musiałby się zmniej- 
szać, bo woda słodka idąc ciągle jedną drogą prze- 
stałaby nasycać się solą i dlatego rozcieńczałaby so- 
lankę. Do tych argumentów przybył jeszcze jeden. 
Ulewa, jaka nawiedziła Tustanowice dnia 16. maja, 
napoiła w ogromnej mierze szutrowiska. Gdyby gór- 
ne wody były niezamknięte, bylibyśmy zauważyli 
w otworach znaczny przyrost wody, tymczasem tego 
zjawiska nie spostrzeżono nigdzie, choć wytężono 
w tym kierunku obserwacye. 

Również nie są przyczyną zawodnienia terenu 
wody wgłębne zasilane ciągłym przypływem, bo 
do tej pory bylibyśmy już całkiem zatopieni. Łago- 
dny charakter tej wody, z którą mamy do czynienia, 
okoliczność, że nie stoi ona pod ciśnieniem oraz 
bardzo wielka zawartość soli, bo zupełne nasycenie 
wskazują, że są to solanki zamknięte w soczewkach 
o ograniczonych ilościach, które prędzej lub później 
dadzą się zczerpać. 

W tym kierunku nie zmieniła komisya zapatry- 
wania. Przypuszczenie moje, że ta solanka napływa 
ze wschodniej części terenu z za Łoszenia a nawet 
z Liwii, może jest błędne tem więcej, jeżeli oprzemy 
się na pewnych momentach, o których poniżej. 

Okoliczność, że Felicyan L., napotkał surowicę 
w 1455 m. pod ropą każe się domyślać, że może 
niektóre otwory z grupy Napoleona nawierciły także 
solankę pod ropą. Z różnego zachowania się płynu 
w otworach, z których jedne wykazują wiele czystej 
wody obok ropy, a drugie mało wody ale wiele 
emulsyi trudno oddzielającej się od ropy możnaby 
wnosić, że pierwsze nawierciły solankę a drugie do- > 
stały ją od nich przez szczeliny. Ta nawiercona so- 
lanka mogła nie od razu być spostrzeżona aż dopiero 
po pewnym czasie. Zabicie spodów w Napoleonie, 
Tadeuszu i Złotce bez skutku nie zbija jeszcze tego 
przypuszczenia, bo woda mogła być nieco wyżej. 
Skądkolwiek jednak pochodzi ta solanka, czy napły- 
nęła od wschodu czy też jest na miejscu w grupie 
Napoleona, to rzeczy nie zmienia, jeżeli tylko jej 
ilość jest ograniczona. Czerpać ją trzeba choćby tyl- 
ko dla przekonania się czy ten środek sprowadzi 
ratunek czy nie. Wierzę, że gdy wszystkie otwory po 
lewym brzegu Łoszenia a jest ich 10, zaczną inten- 
zywnie ciągnąć wodę, odwrócimy katastrofę i ura- 
tujemy ten horyzont, z którego można jeszcze przy- 
puszczalnie wydobyć kilkadziesiąt tysięcy cystern 
ropy. Nie należy się zniechęcać, że dotąd nie ma po- 
zytywnego rezultatu, prócz Napoleona żaden otwór 
nie ciągnął dotąd prawdziwie wody a i Napoleon ME 
cząc przerwy na rurowania itd. nie mógł więcej ścią- 
gnąć wody jak jakie 200 wagonów. 

Składając dzisiaj mój mandat dziękuję Panom 
za zaufanie, jakiem mnie obdarzyli przez wybór do 
komisyi i życzę Im aby dalsza praca przyniosłą po- 
żądane skutki. 

Po sprawozdaniu p. inż. Fabiańskiego pan Prze- 
wodniczący dziękuje imieniem komitetu i imieniem 

Mendelsohn ist auf die Wasserhaltigkeit zu unter- 
suchen, was jedoch eines Auftrages seitens des Berg- 
amtes bedari, da dieser Schacht ausser Betrieb ist. 

2) Es ist darauf unbedingt zu bestehen, dass 
die Karpath, wie am raschesten auf der Grube Dąbro- 
wa 7 eine Haspel montiert und intensiv das Wasser 
abzuziehen beginnt. 

3) Die Montan Act. Ges. ist aufzufordern, die 
Haspelanlage auf Tristan reparieren zu lassen und 
einen zweiten Kessel aufzustellen. 

4) Da zur Durchfiihrung einer Untersuchung 
im Schachte Katharinen die Aufstellung eines Bohr- 
rigs unerlasslich wadre, sind die Betriebsleiter Herr 
Jasienski und auch das Personal, dass bei der Was- 
serabsperrung tatig war, beim Gericht unter Fid zu 
vernehmen, ob diese Arbeiten auch in gehóriger 
Weise durchgefiihrt worden sind. 

5) Die Eigentiiner der Gruben Flora und We- 
soła Wdówka sind aufzufordern durch entsprechen- 
den Vorkehrungen die Untersuchung der Bohrlócher 
zu ermóglichen. 

Zum Schlusse erlaube ich mir meine Anschau- 
ungen in dieser Frage zu resumieren : 

Von aller Anfang an war die Kommission der 
Meinung, dass die Ursache der Katastrophe nicht im 
Fervorbrechen des Schotterwassers zu suchen sei 
und wir konnten auch wahrend der ganzen Dauer 
unserer bisherigen Tatigkeit keinen einzigen Anhalts- 
punkt daiir finden, dass das Wasser in der Tat von 
oben durchsickert. In meinen friiheren Ausfiihrungen 
habe ich Tatsachen angefiihrt, welche gegen diese 
Behauptung sprechen und der schwerwiegendste 
Beweis ist wohl der, dass das specifische Gewicht 
des Wassers sich nicht verdndert hat, welches ja 
unbedingt hdtte leichter werden miissen, wenn das 
Siisswasser ein und denselben Weg nehmend, mit 
der Zeit das ganze vorhandene Salz auslaugt und 
schliesslich ohne Salzgehalt wieder zu Tage tritt. 

_Diesem Argument fiige ich noch ein weiteres hinzu. 
Der starke Regen, der am 16. Mai iiber Tustanowice 
niedergegangen ist und den Schotter mit ungeheuren 
Wassermengen angefiillt hat, hitte unbedingt ein An- 
wachsen des Wassers in den Schadchten zur Folge 
haben miissen. Dies war jedoch nicht der Fall und 
konnte auch nirgends beobachtet werden, wiewohl 
wir nach dieser Richtung hin die genauesten Unter- 
suchungen angstellt haben. 

Wir glauben gleicherweise annehmen zu kón- 
nnen, dass wir es nicht mit Tiefenwasser zu tun 
haben, da wir sonst ldngst einer Sindflut erlegen 
waren. Der ruhige Charakter des Wassers, mit wel- 
chen wir es hier zu tun haben und das unter keinem 
Drucke steht sowie die starke Sadttigung mit Salz 
lisst mit grosser Sicherheit darauf schliessen, dass 
dieses Salzwasser sich in beschrdnkten Mengen 
in Aushóhlungen aufhielt und sich iiber kurz oder 
lang ausschópten lassen wird. Die Kommission hat in 
dieser Richtung ihre Anschauungen nicht gedndert 
und ist es ja móglich, dass meine Annahme, das 
Wasser komme von der óstlichen Partie des hinter 
dem Loszenibache gelegenen Terrains, ja vielleicht 
sogar von der Grube Liwia auf einem Irrtum beruht, 
und dies umsomehr, wenn wir uns auf gewisse Mo- 
mente stiitzen, welche ich nunmehr des Niiheren be- 
sprechen will. Die Tatsache, dass Felician 1 in der 
Tiete von 1455 M. unter dem Rohóllager aut Salz- 
wasser gestossen ist, kann uns glauben machen, dass 
manche zur Napoleon-Gruppe gehórigen Schachte 
Salzwasser angebohrt haben. Aus der Art der Fliis- 



wszystkich interesowanych przedsiębiorstw panu inży- 
hierowi Fabiańskiemu za wydatną i z całem zapar- 
ciem się siebie prowadzoną mozolnie pracę, jako 
przewodniczący komisyi wykonawczej. 

Ponieważ pan inż. Fabiański nie może dalej 
w komisyi tej pracować, zapytuje zgromadzonych ko- 
mu w dalszym ciągu przewodnictwo komisyi wyko- 
nawczej oddać będzie można. 

Również serdecznie dziękuje panu inż. Fabiań- 
skiemu pan dyrektor Meszaros i przypomina wyda- 
tność pracy pana inż. Fabiańskiego od samego po- 
czątku, poczem pan inż. Fabiański za uznanie swej 
pracy dziękuje nadmieniając, że tylko spełniał swój 
obowiązek, niechętnie ze swego stanowiska ustępuje, 
wyjechać jednakże musi na parę miesięcy celem po- 
ratowania zdrowia. | 

Pan Przewodniczący otwiera dyskusyę nad spra- 
wozdaniem p. inż. Fabiańskiego, w której zabiera 
głos p. Kramer, były dozorca kopalń woskowych 
twierdząc, że mamy w Tustanowicach do czynienia 
z wodą szutrową, którą bezwarunkowo kopanymi szy- 
bikami zabijać potrzeba. 

Pan dyrektor Meszaros nadmienia co do wnio- 
sku p. inż. Fabiańskiego o przesłuchanie świadków 
byłych kierowników, majstrów i pomocników szybu 
Napoleon, że bez zgody pana dyrektora Bruggera 
doniesienia sądowego, o którem p. Fabiański wspo- 
mina, zrobić nie należy. 

Zainterpelowany pan Brugger odpowiada, że na 
doniesienie sądowe w tej formie ze swej strony ab- 
solutnie zgodzić się nie może i dlatego też propo- 
nuje pan Meszśros, aby dla zaspokojenia ogółu 
i Związku producentów wezwać 2 zaprzysiężonych 
znawców sądowych, którzy zamknięcie wody i stan 
szybu Napoleon skonstatować mają. 

Pan inż. Fabiański objaśnia, że co do tego 
szybu panują 2 wersye: jedna, że podczas instru- 
mentacyi rury 10" zamykające wodę zostały uszko- 
dzone, druga wersya, że rury 10' złośliwie były 
uszkodzone i z powodu tego woda na Napoleonie 
jest otwartą. Wersyom tym jednakże nie daje żadnego 
znaczenia i przychyla się do propozycyi p. dyr. Me- 
szarosa co do przesłuchania zaprzysiężonych znaw- 
ców sądowych. 

Pan Adam Łącki oświadcza imieniem nieobec- 
nego p. Tokarskiego, że w szybie Napoleon zamy- 
kano drugi raz wodę rurami 7', lejąc ił między rury 
Ie a. | 

Pan inż. Fabiański nie uważa oświadczenia tego 
jako dowód, że woda w szybie tym została otwartą, 
nalanie iłu pomiędzy rury 10' a 7' mogło nastąpić 
dla zaspokojenia firmy i kierownika, który mógł 
przypuszczać, że woda mu się w szybie otworzyła. 

Co do doniesienia sądowego i przesłuchania 
pod przysięgą świadków byłych robotników szybu 
Napoleon oświadcza pan Przewodniczący po pro- 
pozycyi pana dyrektora Bruggera, aby doniesienie 
takie sądowe zrobił komitet, że w sprawie tej poro- 
zumiał się z naczelnikiem c. k. Sądu w Drohobyczu 
radcą Dr. Pileckim, który oświadczył mu, że Sąd 
tylko wtedy świadków tych przesłuchać może, jeżeli 
wejdzie do Prokuratoryi doniesienie przeciw niezna- 
nemu sprawcy. Możnaby jednakże z pominięciem 
Prokuratoryi udać się do Sądu cywilnego z poda- 
niem 0 przeprowadzenie dowodu ku wiecznej 
pamięci. 

Pan Sroczyński od doniesienia takiego odradza, 
proponuje natomiast, aby dla spokoju najrozma- 

sigkeit, die neben grossem Rohólgehalte auch viel 
reines Wasser aufweist oder sich aus wenig Wasser 
und einer von dem Ole schwer zu scheidenden 
Emulsion zusammensetzt kann der Schluss gezogen 
werden, dass die ersteren Schdchte Salzwasser an- 
gebohrt haben, das sich dann durch die kommuni- 
cierenden Adern weiterverbreitet hat, was nicht sofort 
sondern erst nach einiger Zeit bemerkt worden ist. 
Das ohne den gewiinschten Erfolg durchgefiihrte 
Verkleben der Sohle in den Schadchten Napoleon, 
Tadeusz und Zlotka beweist noch immer nicht das: 
Gegenteil, denn wir konnten es ja hier mit grósseren 
Wassermengen zu tun haben. Woher immer auch das 
Wasser stammen móge, ob es vom Osten zufliesst 
oder ob es von den zur Napoleon-Gruppe gehórigen 
Schichten herriihrt, andert nichts an der Sache, wenn 
wir es nur mit beschrankten Wassermengen zu tun 
haben und ist es schon aus dem Grunde unbedingt 
notwendig, das Wasser intensiv abzuschópien, um 
sich von der Wirksamkeit dieses Mittels zu iiber- 
zeugen. Ich bin iiberzeugt, dass wenn alle am linken 
Ufer des Loszenibaches gelegenen Schdchte— es sind 
inrer 10 — das Wasser intensiv abziehen, man der 
Katastrophe wird vorbeugen und den jetzigen Ol- 
horizont wird retten kónnen, aus dem man noch 
sicherlich einige Tausend Zisternen Rohól schópfen 
kann. Man dart sich nicht dadurch beirren lassen, 
dass man bisher positive Resultate nicht erzielt hat, 
denn ausser Napoleon hat bisher noch kein Schacht 
das Wasser in gehóriger Weise abgezogen und auch 
Napoleon hat infolge mehriacher Unterbrechungen 
bis heute nicht mehr als 200 Zist. Wasser abgezogen. 

lch lege heute mein Mandat nieder, danke 
[hnen fiir das mir durch meine Wahl in mich gesetzte 
Vertrauen und wiinsche nur, dass die weitere Arbeit 
den erstrebten Erfolg bringen móge. 

Im Namen des Komitees und auch im Namen 
simtlicher Interessenten dankt hierauf der Vor- 
sitzende dem Herrn Ing. Fabiański fiir seine erspriess- 
liche Tatigkeit und fiir seine mit dem Einsetzen 
seiner ganzen Person gefiihrten Leitung der Executiv- 
kommission und wirit der Versammlung die Frage 
auf, wen man mit Riicksicht auf den Riicktritt des 
Herrn Ing. Fabiański die kiinftige Leitung der Kom- 
mission anzuvertrauen habe. 

Herr Direktor Meszaros, der sich dem Danke 
des Vorsitzenden anschliesst weist darauf hin, dass 
sich Herr Ing. Fabiański gleich zu aller Ańfang dieser 
Sache energisch angenommen habe, worauf Herr 
Ing. Fiabiański fiir die ihm gezollte Anerkennung 
seinerseits den Dank ausspricht und hervorhebt, dass 
er nur eine Pflicht erfiillt habe und nur aus dem 
Grunde zuriicktrete, weil er auf einige Zeit zur 
Wiederherstellung seiner Gesundheit unbedingt ver- 
reisen miisse. . 

In der darauf folgenden Diskussion iiber den 
Rechenschaftsbericht des H. Ing. Fabiański ergreiit 
Herr Kramer, ein gewesener Aufseher der Wachs- 
oruben das Wort und sagt, dass wir es in Tusta- 
nowice mit Schotterwasser zu tun haben, dessen 
Zufluss unbedingt durch gegrabene Schichte gehemmt 
werden muss. | 

Bezgl. des Antrages des Herrn Ing. Fabiański, 
betreffend die gerichtliche Einvernahme der ehemali- 

en Betriebsleiter, Bohrmeister und Gehilfen des 
chachtes Napoleon, meint Herr Meszaros, dass man 

ohne Zustimmung der Direktors Brugger gerichtliche 
Schritte nicht einleiten diirfe. Herr Brugger erkldrt, 
damit absolut nicht einverstanden zu sein, worauf 
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itszych wersyi otym szybie zamknąć wodę kopanymi 
szybikami. 

Powstaje dłuższa dyskusya, podczas której pan 
inż. Szczepanowski twierdzi, że komisya nie dała 

pewników, iż w szybie Napoleon woda faktycznie 
„ jest zamknięta. Łupek zielony, który w spodzie tego 

szybu znaleziono, mogły dać dowód, że naniesiony 
on jest przez cyrkulującą wodę z wierzchnich 
warstw. ; 

Zdaniem byłego kierownika tego szybu p. Sło- 
twińskiego mogła się była woda otworzyć w tym 
szybie przez tłoczenie jej do otworu podczas instru- 
mentacyi. Woda przez powolne ługowanie mogła się 
była dostać do spodnich warstw, i bardzo łatwo być 
może, że jest otwartą. Ponieważ więc żadnych kon- 
kretnych dowodów na istnienie wody wierzchniej 
w tym szybie nie ma, dlatego radzi dla pogrzebania 

_ hipotez powstałych zrobienie szybików w szybach 
Tadeusz Alfa, Annen i Napoleon i stawia to jako 
wniosek. 

Nadmienia jeszcze, że według zdania p. Sło- 
twińskiego używano tutaj do wtłaczania wody pompy 
o ciśnieniu kilkudziesięciu atmosfer. 

Po przemówieniu pana inż. Fabiańskiego zabiera 
głos pan dyrektor Burgger i zaznacza w odpowiedzi 
panu Szczepanowskiemu, że ponieważ woda z po- 
wodu gazów w otworze faluje a rury są perforo- 
wane, więc mogła ona spowodować wymywanie 
przewierconych pokładów i tem należy tłumaczyć 
znalezienie zielonych łupków w szybie Napoleon. 
Co do wysuwania różnych projektów w sprawie 
ratowania terenów naftowych przed zawodnieniem 
to podobnie jak w każdem innem nieszczęściu ele- 
mentarnem czepiają się ludzie różnych pogłosek, 
dają im częściowo wiarę i gubią się przez to w hi- 
potezach. Tak samo jest z projektem p. Kramera, 
który to projekt nie jest nowy, bo przy pierwszych 
obradach komitetu przedyskutywowano tę sprawę 
zamykania szybikami, jak również był wniosek swego 
czasu postawiony przez pana naczelnika Mokrego 
kopania szybików na terenie zawodnionym i ściąga- 
nia wody szutrowej z nadmienieniem, że szybikami 
takimi możnaby przy działaniu silnych pomp ściągać 
wodę szutrową w promieniu 30 do 40 metrów od 
szybu. Zwraca się do wnioskodawcy p. Kramera, 
czy by ewentualnie roboty takiej się nie podjął a 
otrzymawszy od niego twierdzącą odpowiedź wy- 
ciąga konsekwencyę, że wnioskodawcę spowodowała 
chęć zarobku, wobec tego stawia wniosek, aby ko- 
misya zatwierdzony projekt ściągania wody dalej 
prowadziła, przychyla się do wniosku kopania stu- 
dzien obok otworów Świdrowych, uważać nawet to 
będzie poniekąd za kontrolę ubywania wody i sam 
do kopania takich studzien na terenie obok Tadeusza 
i Napoleona przystąpi. | 

Pan przewodniczący Mokry odradza w dłuższem 
przemówieniu od zamykania wody w szybach zapo- 
mocą kopania szybików tak długo, dopóki po inten- 
zywnem tłokowaniu nie nabędzie się przekonania, że 
tłokowanie tam żadnych nie osiągło rezultatów. 

Pan inż. Fabiański przychyla się do tej pro- 
propozycyi, proponuje okres 6-tygodniowy tłokowa- 
nia, a gdy wtedy rezultatu nie będzie radzi, aby w 3 
zwyż wspomnianych szybach wodę zapomocą szy- 
bików zamykać. 

Pan dyrektor Meszaros sprzeciwia się jakiej- 
kolwiek innej manipulacyi przeprowadzenia robót jak 
tylko tłokowanie a członek komisyi wykonawczej p. 
inż. Włodarczyk stanowczo w otwarcie wody wierz- 

Herr Meszaros proponiert, man móge, um die Offent- 
lichkeit und insbesondere den Landesverband der 
Rohólproduzenten zu beruhigen, den Zustand des 
Schachtes Napoleon und die Absperrung des Wassers 
in diesem Schachte durch zwei beeidete Sachverstin- 
dige kontrolliren lassen. 

Fierr Ing. Fabiański teilt mit, dass bezgl. dieses 
Schachtes zwei Versionen bestehen, u. zw.: 1. Wiih- 
rend der Instrumentation sind die das Wasser ab- 
sperrenden 10" Róhren defect worden oder aber 
2. sind die 10" Róhren mit Absicht beschadigt wor- 
den und ist inłolgedessen das Wasser hervorgebro- 
chen. Er legt jedoch keiner dieser Versionen irgend 
eine Bedeutung bei und schliesst sich der Proposi- 
tion des Herrn Meszaros betreffend die Einvernahme 
zweier Sachverstdndiger an. 

Herr Adam Łącki erklart im Namen des ab- 
wesenden H. Tokarski, dass im Schachte Napoleon 
das Wasser ein zweites mal mit 7" Róhren abgesperrt 
wurde, wobei man zwischen die 10' und 7'* Róhren 
Lehm hineingetan habe. 

Ilerr Ing. Fabiański sieht in dieser Erklarung 
noch immer keinen Beweis dafiir, dass das Wasser 
in diesem Schachte durchgebrochen ist, da das 
Hineingeben von Lehm zur Beruhigung der Firma 
und des Betriebsleiters vorgenommen werden konnte, 
der geglaubt habe, dass in diesem Schachte das 
Wasser durchgebrochen ist. 

Der Vorsitzende bringt hierauf der Versammlung 
zur Kenntnis, dass ihm der Vorsteher des k. k. 
Bezirksgerichtes in Drohobycz, Herr Gerichtsrat Dr. 
Pilecki erklart habe, das Gericht kónne nur in dem 
Falle die Zeugen von amtswegen verhóren, wenn 
bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen 
unbekannte Tater einlaufen wiirde. Man kann schliess- 
lich auch mit Umgehung des Strafgerichtes sich an 
das Civilgericht wenden, um Durchfiihrung dieser 
Angelegenheit zum immerwadhrenden Angedenken. 

Herr Sroczyński rat von der Vornahme einer 
solchen Straf-Anzeige ab, proponiert hingegen um 
die Offentlichkeit zu beruhigen — die Wasserab- 
sperrung in diesem Schachte mit gegrabenen Brun- 
nen vorzunehmen. 

Es entwickelt sich hieriiber eine lebhafte Dis- 
kussion, in deren Verlauf Herr Szczepanowski erklirt, 
dass die Kommission keine geniigenden Beweise dafiir 
gebracht habe, dass das Wasser im Schachte Napo- 
leon auch tatsachlich abgesperrt ist. Der am Boden 
des Schachtes gefundene griine Schiełer kann sogar 
als Beweis angesehen werden, dass das cirkulierende 
Wasser diesen Schiefer aus den oberen Schichten 
angeschwemmt habe. 

Nach Ansicht des ehemaligen Betriebsleiters, 
des Herrn Słotwiński, kann sogar angenommen wer- 
den, dass das Wasser zur Zeit der Instrumentation, 
wo man grosse Mengen Wasser in den Schacht 
hineingepumpt hat, hervorgebrochen ist. Das Wasser 
konnte durch langsames Auslaugen in die unteren 
Schichten gelangen und es ist daher móglich, dass 
das Wasser auch wirklich offen ist. Da also keine 
konkreten Beweise fiir das Vorhandensein von Ober- 
wasser gegeben sind, rdt er alle entstandenen Hypo- 
thesen ad acta zu legen und gegrabene Schdchte 
bei den Bohrlóchern Tadeusz Alfa, Annen und Na- 
poleon anzulegen, was er hiemit auch formell zum 
Antrag brinęt. 

Er hebt ferner noch hervor, dass laut Aussage 
des Herrn Słotwiński zum Hineinpumpen des Was- 
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chnej nie wierzy i uważa argumenta przytoczone 
przez p. Słotwińskiego co do otwarcia wody z po- 
wodu silnego tłoczenia do otworu za bezpodstawne, 
gdyż pod tak silnym naciskiem woda się była mogła 
otworzyć wtedy, gdy je wtłaczano a nie dopiero 
w 2 lata później. Oświadcza, że ciężar gatunkowy 
solanki w tym szybie jest równomierny, sprzeciwia 
się kopaniu studzien i szybików i radzi tylko inten- 
zywnie tłokować. 

Po długiej dyskusyi, w której zabierają głos 
pp. Brugger, Sroczyńskii Meszaros, prosi pan Szcze- 
panowski o odroczenie jego wniosku aż do rezultatu 
6-tygodniowego tłokowania a to dlatego, że się oka- 
zało, iż w czasie tłokowania kopanie szybików jest 
niemożliwe. 

Następnie przychodzą pod głosowania wnioski 
p.inż. Fabiańskiego, które po krótkiej debacie jedno- 
głośnie przyjęto. 

Pan dyrektor Maszśros interpeluje pana Prze- 
wodniczącego w sprawie ściągania przez c.k. Urząd 
górniczy okręgowy w Drohobycz pieniędzy od firm 
niechcących uiszczać wkładek dla komitetu wodnego. 

Pan Przewodniczący oświadcza, że do firm 
tych z Urzędu napisał, dał im 8-dniowy termin, 
zażądał po 300 koron od każdego szybu a gdy po 
terminie tym nie zapłacą, ściągnie sumy te w drodze 
przymusowej. 

W miejsce ustępującego p. inż. Fabiańskiego 
powierzono przewodnictwo komisyi wykonawczej 
panu inż. Włodarczykowi. 

Pan Włodarczyk za wybór dziękuje i z przy- 
jemnością oświadcza, iź pan inż. Fabiański przy- 
tzekł mu nadal sprawę zawodnienia Tustanowic się 
zajmować, co pewien przeciąg czasu do Borysławia 
przyjeżdzać i dalej komitetowi w miarę możności 
radami swemi służyć. 

Co do kwestyi kierownictwa szybów Kismet, 
Jawa i Hadwiga odpowie c. k. Urząd górniczy firmie 
Brauns i Bermann, aby dalej kierownictwo w rękach 
dotychczasowego kierownika pozostało. 

W końcu odczytuje pan Przewodniczący list 
przesłany na jego ręce do komitetu przez p. Dra 
Władysława Szujskiego a komitet po odczytaniu listu 
oświadcza, że sprawa podniesiona przez p. Dra 
Szujskiego była już dyskutowaną na posiedzeniu 
z dnia 11. maja b. r. a zapatrywania jego były za- 
stąpione również na posiedzeniu w dniu dzisiejszym. 

Komitet jednakże nie znalazł powodu do odstą- 
pienia od dotychczasowego swego zapatrywania 
i zmiany powziętych poprzednich uchwał co do tło- 
kowania wody a sprawę utworzenia Stowarzyszenia 
z ogr. porękę, mającego na celu prowadzenie akcyi 
wodnej, pozostawia wnioskodawcy. 

Na tem posiedzenie o godzinie 7. wieczór 
zamknięto. 

sers eine Pumpe von einigen Zehn Atmosphadren 
Druck verwendet worden ist. 

Nachdem Herr Fabiański sich zu dieser Frage 
gedussert hat ergreift Herr Brugger das Wort, der 
Herrn Szczepanowski erwidert, dass das Vorfinden 
des griinen Schiefers nur darauf zuriickgetiihrt wer- 
den kónne, dass sich das Wasser infolge der vor- 
handenen Gase hebt und senkt und da die Róhren 
perforiert sind, leicht die durchbohrten Schichten 
unterwascht. Wie bei jedem Elementarungliick die 
Leute allen móglichen Geriichten Glauben schenken 
und sich in Hypothesen verlieren, so ist dies auch 
hier der Fall. Das Gleiche gilt iibrigens vom Projek- 
te des Herrn Kramer, welches Projekt doch gleich 
in den ersten Sitzungen des Komitees griindlich 
durchberaten wurde und ebenso vom seinerzeitigen 
Vorschlage des Herrn Revierbergamt - Vorstandes 
Herrn Mokry, dass im verwadsserten Terrain Schachte 
gegraben werden sollen, da man mittelst solcher 
Brunnen unter Zuhiltenahme starker Pumpen im 
Umkreise vom 30—40 Meter vom Schachte das 
Grundwasser abziehen kónne. Aus der ihm seitens 
des Herrn Kramer erteilten zustimmenden Antwort, 
dass sich dieser unternehmen wiirde, solche Brunnen 
zu graben, kann er nur schliessen, dass der Antrag- 
steller bei Vorbringung seines Antrages nur vom 
Bestreben geleitet war, etwas zu verdienen, weshalb 
er den Antrag stellt, dass die Kommission die Arbei- 
ten betreffend die Abschópfung des Wassers weiter- 
fiihren solle. Er schliesst sich auch dem Antrage 
betreffend die Ausgrabung von Brunnen neben den 
Bohrlóchern an, da man dies teilweise als Kontrolle 
iiber das Wasserabnehmen ansehen kann und er 
selbst wird diese Arbeiten neben den Schachten 
Tadeusz Alfa und Napoleon vornehmen lassen. 

Der Vorsitzende Herr Mokry rat in einer ldn- 
geren Ausfiihrung das Wasser mittelst gegrabener 
Schichte insolange nicht vorzunehmen, als man durch 
intensives Kolben nicht die Uberzeugung gewonnen 
habe, dass das Kolben nicht die gewiinschten 
Resultate ergeben werde. 

Herr Ing. Fabiański schliesst sich diesem An- 
trage an und proponiert eine 6 wóchentliche Frist zu 
fixieren, nach deren Ablauf man, wenn das Kolben 
keine positiven Resultate ergeben werde, die Ab- 
sperrung des Wassersin den drei genannten Schdch- 
ten mittelst gegrabener Schadchte vornehmen soll. 
Herr Direktor Meszaros ist absolut gegen jedwede 
andere Manipulation, als ausschliesslich fiir das 
Kolben. Herr Włodarczyk glaubt absolut nicht an 
das Oberwasser und halt die vom Herrn Słotwiński 
vorgebrachten Argumente, wonach sich das Wasser 
infolge gewaltsamen Hineinpumpens von Wasser 
in den Schacht geóffnet haben soll, als unbegriindet, 
da das Wasser bei dem hohen Drucke unbedingt 
sofort hitte hervorbrechen miissen, und nicht erst 
nach 2 Jahren. Er erklart, dass das spec. Gewicht 
des Salzwassers sich stets auf gleicher Hóhe halte, 
ist gegen die gegrabenen Brunnen und rdt nochmals 
zu, intensiv zu kolben. 

Nach einer langandauernden Diskussion, in 
welcher insbesondere die Herren Brugger, Sroczyń- 
ski und Meszaros wiederholt das Wort ergreifen, 
bittet Herr Szczepanowski um Vertagung Seines 
Antrages bis zur Erzielung eines Resultates durch 
das Kolben und zwar aus dem Grunde, weil er sich 
iiberzeugt habe, dass die Schichte wahrendider Zeit 
des Kolbens nicht gegraben werden kónnen. 

Die hierauf zur Abstimmung gebrachten Antrdge 
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des Herrn Ing. Fabiański werden einstimmig ange- 
nommen. 

Herr Direktor Meszaros interpelliert den Vor- 
sitzenden wegen der Hereinbringung der Gelder 
durch das Revierbergamt von jenen Firmen, die Bei- 
trige nicht leisten wollen, was Herr Mokry dahin 
beantwortet, dass er von amtswegen an diese ge- 
schrieben und ihnen eine achttatige Frist zur Ein- 
zahlung des Geldes eingeriumt habe, dass er ferner 
300 Kronen pro Schacht verlangt habe und gedenkt 
er, talls diese Firmen innerhalb dieser Zeit das Geld 
nicht erlegen, die Betrige im Zwangswege einzu- 
kassieren. 

An Stelle des Herrn Fabiański wird Herr Ing. 
Włodarczyk mit der Leitung der Aktion betraut, der 
fiir die Wahl seinen Dank ausspricht und mit Freude 
konstatiertt dass ihm Herr Fabiański versprochen 
habe auch weiterhin sich dieser Sache wdrmstens 
anzunehmen, von Zeit zu Zeit selbst nach Boryslaw 
zu kommen und der Kommission nach Moóglichkeit 
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mit Rat und Tat bei Seite zu stehen. Das Bergamt 
wird der Firma Brauns 6 Bermann empfehlen, die 
Leitung der Schichte Kismet, Jawa und Hadwiga in 
Handen des bisherigen Betriebsleiters zu belassen. 

Der Vorsitzende verliest hierauf einen ihm sei- 
tens des Herrn Dr. Szujski zugekommenen Brief und 
erkldrt hiezu das Komitee, dass die von Herrn Dr, 
Szujski vorgebrachten Fragen bereits in der am 11. 
Mai stattgefundenen Versammlung und auch heute 
geniigend besprochen wurden. Das Komitee findęt 
jedoch keine Veranlassung von seinen bisherjgen 
Anschauungen abzugehen, und seine bisherigen Be- 
schliisse betreffend das Kolben des Wassers zu 
dndern und iiberlasst die Bildung einer G. m. b. H,, 
die die Arbeiten zur Entwasserung von Tustanowice 
iibernehmen solle, dem Antragsteller. 

Hierauf wird die Sitzung um 7 Uhr Abends 
geschlossen. 
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Jawa . . 2811 R Kwiecień — Aptil . . . | 2.266| 4.258| 9.899 | 15.120 | 11.514 
Jazda? W » Maj — Mai . ....... | 1.976 | 5.267 | 10.789 | 12.870 | 10.829 
Rawy 7033 » Czerwiec — Juni . . . | 2.190 | 6.052 | 10.861 | 12.812 | 10.839 
RZ a "6200 * Lipiec — Juli . . . . .| 2.872) 7.050 | 10.590 | 13.824 | 10.659 
Karpaty 36670 3 Sierpień — August . . | 2497 | 8.070 | 11.251 | 14.007 | 11.969 
Kometa SDOR=6 Wrzesień — September . | 3.099 | 8.178 | 11.255 | 13.651 | 10.745 
NG WE » Paździemik — Október. | 3.464 | 8.129 | 14.258 | 13.968 | 11.369 
ZA 10400 - Listopad — November | 3.749 | 7.755 | 13.238 | 14.127 | 11.861 
Ma. 340 ć Grudzień — Dezember . | 3.243 | 8.024 | 12.219 | 13.327 | 13.165 
WALA ż ź ; . 0 » | a puk RÓ | 28.756 ki6 128.739 | 169.222 | 139.971 

cia : ą : 5 A ; » | 

Marya Teresa |. 10731 » ZESTAWIENIE. — AUFSTELLUNG. 
mea > SONA 2-4 1200 ż Rok: 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 
Mukden AZ OSRZWA 51594 j Cyst.: 947, 2.567, 8.790, 28.756, 74.146, 128.739, 169.222, 139.971 
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SPIS ZBIORNIKÓW ROPNYCH W REWIRZE Rząd. w Modryczu 82 Ie REQIETUNE IN 0- : BORYSŁAW-TUSTANOWICE. ArYCZ io... 

8 Die Regierung in Koł- 
VERZEICHNIS DER ROHÓL-RESERVOIRE piec . . . . . 54.000 86.582 
IN BORYSLAW-TUSTANOWICER REVIER. Razem cystern 

Żelazne Ziemne Razem Zusammen Zisternen 204.155 
Fiserne Erdreservoire Zusammen 

Petrolea 36.208 10.800 417.008 —— 
Karpath 4.000 10.000 14.000 | 

GANSpOE 20 POS 050 PRODUKCYA ROPY BORYSŁAWSKIEJ 
Lewakowski 945 6.800 7 1745 W CYSTERNACH PO 10.000 KILOGRAMÓW. 
Mapezynowa 4.600 2000 O PRODUKTION DES BORYSLAWER ROH- 

urn-Taxis 2.400 | . 2 Braganza 1.260 m 1.260 OHLES IN ZISTERNEN PER 10.000 KILOGR. 
Montan 850 500 1. | | m 
Pipeline . 1.450 — 1.450 | MIESIĄC — MONAT | | W roku — Im Lane 
Vacuum . 12.300 _ 12.300 m | 1906 |_1907 | 1908 | 1909_|_1910 
Union 7.250 — 7.250 Styczeń — Janner . . . | 3.126| 1.790| 1.658| 1.729, 1.494 
Fanto . 1.275 3.600 4.875 Luty — Februar || 3.092| 1.886| 1.864| 1.412) 1.582 
SC icz oG0 430 1260 Marzec — Marz. . . . | 2.981| 2.070| 2417) 2.193 | 1.673 
Waterkeyn 2.600 z 2.600 Kwiecień — April . . | 2.725 | 2.092| 2.501 | 1.873 | 1.710. 
Limanowa |. 1.275 1.500 2.775 Maj — Mai. . . ... . | 2.560 | 2.362 | 2.794 | 1.763 | 1.867 
Dr. Freund . . 925 — 925 Czerwiec — Juni . . . 2.420| 2.460) 2.323| 1.957 | 1.943 
Wolski 6 Co. . — 800 0 Lipiec — Juli. . . . . 2.006 | 2.760 | 2.356 | 2.194 | 2.010 
otOp — 2000 2.000 Sierpień — August . .. 1.930| 2.828| 2.280| 2.904| 1.904 
Berkins _ 300 300 Wrzesień — September . 1.728 | 2.814| 2.341| 1.910) 1.724 
Naphta , sa 350 350 Paźdaiemik — S%10DEE „| 1.625 | 2.406] 2.171| 1.909) 1.728 
Landesreservoire . 9.350 — 9.350 Listopad — November | 1.631 | 1.915| 1.896! 1.831 | 1.597 
Syndikat . 600 900 1.500 Grudzień — Dezember. 1.640! 1.680| 1.978| 1.605, 1.626 
Galiz, Sparkassa o m Wt Razem . . . . . . 27.464 |27.013 | 25.579 | 22.382 | 20.857 
Gr. Resseguier 100 1900 1000 Zusammen . . . „27 | ł | 

1 — h 

ic - - ZESTAWIENIE. — AUFSTELLUNG. 
Razem |. 94.568 57.230 _ 151.799 Rok: 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 

usammeon . . . . Cyst: 1.300, 1.800, 5.500, 13.200, 22.600, 36.353, 52.031, 27.464, 
Kraj. Związek produ- Rok: 1907, 1908, 1909, 1910 

centów ropy . . 26.375 Cyst.: 27.013, 26.579, 22.332, 20.857 Der Landesverband 
der Rohólproduz. . 

CENY ROPY. — ROHÓLPREISE. 
1907 1908 1909 1910 1911 

© Styczeń — Jiinner . . . . . . .. «|| 310—83.20 1.50—1.60 1.35—1.14 2.18—2.62 297—282 
Luty — Februar . . «0. « 1 « « » 3.50—3.80 1.60—1.70 1.13—1.02 2./0—2.80 2.82—2.96 

Marzec — Marz . . ... . . 2... |. 890—4.15 1.70—1.75 1.12—1.01 2.80—2.88 2.98—3.22 
Kwiecień — April . . . . . . . 4.10—4.15 1.70—1.60 1.05—0.92 2.89—3.06 3.23—3.20 
Maj — Mai . . « 1 1 1 1 « 1 2 1 «|| 4.25—4.35 1.60—1.50 0.94—1.06 3.06—3.36 

__ Czerwiec — Juni: ONES 3.75—3.00 1.50—1.40 1.08—1.43 3.44—3.34 

Lipiec — Juli . . 1. 1... 2. 3.00—2.00 1.30—1.00 1.43—1.70 3.30—3.20 
- Sierpień — August . . . « - « - - - 2.00—1.70 1.00—0.80 1.68—1.74 3.18—3.10 
- Wrzesień — September . . . . . - . 1.60—1.45 0.75—1.30 1.71—1.87 3.05—3.14 
- Październik — October . . . . . . . 1.25—1.35 1.30—1.10 1.82—2.01 3.14—3.12 e 

Listopad — November . . . . . . . s 1.35—1.60 1.05—0.85 1.90—2.15 3.10—3.05 a 
Grudzień — Dezember . . . . . ... 1.65—1.45 0.88—0:95 2.04—2.16 3.04—2.96 
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Dośka. SUDMAR 0. 2.0.90 
Bihar Szlagyer, Oelindustrie, Budapest . 2.50 2 

Renta naftowa, Lwów . Róż 4 Deutsche Petrolea, Berlin, Oberwallstr. . 2 Ń 
Eliasz Schlafrig, Lwów . 00: Bernhard Fuchsberg, Drohobycz > 200255, 
Samuel Schapira, Lwów . UD->% jojaun Jakcsch PraDDROŃC (2,0050 > 
Łapajówker Fryderyk, Lwów US Benjamin Chajes, Drohobycz . -. »; 1 ć 
Eleonora Bierowska, Lwów . > 2 Mina Buber, Lwów, Kraszewskiego 1. , ].— 5 
Simon Dische, Lwów UKS Willy Kopp Treptów-Berlin : SRKW SZYB 
Germania Lwów >. DSĘĘ Veit Czennak Kónigl. Weinberg, Ria al" 
Tonia Backermann, Lwów . UD 3 Josef Saul Lis; Lwów, Strzelecki 3 . . 050 > 
Jenny Lóewenthal, Lwów UO, Siegfried Nawratzki, Berlin, Hanelstr. 2. . 030 > 
Zygmunt Malinowski, Lwów UO 3 Zuzanna Fuchsberg, Drohobycz . 0125 .. 
Edward Mogin, Antwerpia . 0205 5 Razem SR 
Wiktor Gnion, Paryż . OE Zusammen 18— % 
jakesch Johann, Praga. «./ .ó/. 0377 O RSE 
Dr. Maurycy Tiegermann, Drohobycz 06: Elza. 
SCHEMdEL PIOROBYCZO 000000: D.29:-%4 
Pinkas Rubinstein, Drohobycz |. BRRR A Kramper Minerilólraff., Praga: . ad 0/ 
Betti Rudermann, Drohobycz ONZ 0: Imre Pirnitzer, Drohobycz . | 2: R ; 
Rosalia Morgenstern, Drohobycz. . . 05 , Dr. Max Silberberg, Wiedeń ©. , Bz ; 
joze: Flimles Dronobyee a u 22, pernaru Goldstein WNden > 0, 4500? 
Wilhelm Waldmann, Drohobycz. . . 0.75 , Razem - 
SaiaRBIOCH Zaj. WIE 00 00. mae = JAD7 =, ZusAdnnepo 30, 
Falik Halpern, Drohobycz . : SDTDC s” 
Liebermann Jo. Drohobycz. . . . 025 > Erdólwerke N. 1. Toni Horowitz, Kraków s RODZA 

Jan hr. Tarnowski, Baków ec "42, Siegiried Deutsch, Brion... 0. 02500 sia 
Mina Buchwald, Marienburg . . . 0.25 , Grzegorz Łazowski, Rychcice, p. Drohobycz 1.6786 , 
Fryderyk Glaffe, Bruksela RO aoc Irma Kiczales, Berno, Schmerlingstr. 38 . 0.2500 ż 
Pauline Zahn, Halle a S. a= Lee Hermann Laufer, Briinn . 0.2500 
SRG Treuhandinteressen, Berlin 2ECZĆ Dr. Izydor Schultz, Briinn : 1.0000 *. 
Dawid Schneeberg, Charllotenburg > Alojzy Staw, Drohobycz . . . . 0.0476 , 
Izrael Zwillich, Wolanka . . 005 Leib Klinghoffer, Rychcice, p. Drohobycz 0.5886 5 
Rebeka Horszowska, Borysław . DB", Josef Filip, Drohobycz, .. , . 0.0893 „ 

Razem 5 ż Tow. opału ropnego, Lwów, Zimorowicza 7 0-7500:-,, 
Zusammen . 21— *% Salomon Backenroth, Drohobycz . 1,0000", 

| Eugeniusz Zyblikiewicz, Drohobycz . 0.3571 
Eleonora. Leontyna Zyblikiewicz, Drohobycz 1.4286 , 

Helena Zyblikiewicz, Drohobycz . - DSSZI Rachela i Henryk Bard, Lwów . B90 72 Stanisława Zyblikiewicz, Hubicze RUSONAR 
Michał Balicki, Drohobycz . 1.— , Zofia Balicka, Drohobycz . » USZ%4 * 
Władysław Dobrzański, Lwów . UD Helena Marynowska, Drohobycz . 15280 
Józef Domberg, Drohobycz . 2 =, S. H. Hallemann, Drohobycz <-0,2500= 
Gustaw Goldmann, Tustanowice O;7055 Spółka „Kraj”, Lwów . . : 0.5000 , 
B. Karliner, Gleiwitz 1.— , Polturak GS Spiegel, Lwów, Kazimierz. 2. 1.0000 > 
Jan Jakesch, Praga : OKO + Gabryel Kraus, Lwów . . 1.0000: 
Emilia Kozub, Drohobycz BaQ. Jaques Kiczales, Berno . « 0.2500-..; 
Alojzy Liebemann, Lwów 2.— , Bertold Wolski, Stryj |. ś « 1:0900.:;, 
Fesia Petruniak, Tustanowice O EEC Gottlieb Leopold, Gulich, Czechy . 05000. 
Renta naftowa, Lwów . . ZO Julia Oppenheim, Briinn, Josefstadt. 12.. . 0.2500 > 
Societe Anonyme, Bruksela . 1. , Lazar Spiegel, Deutschkreuz . -„„OBOOO 
Toni Spitzmann, Drohobycz 2 UBS005 Ignacy Spiegel, Deutschreuz . . : „DRZSUO0 
M. I. Steiermann, Drohobycz |. . L= , Begleiter Rafael, Bania kotowska * 023500 > 

Razem x Salomon Spiegel, Deutschreuz 02500 = 
Zidimen . Z0> 5 Dr. Piechowicz, Drohobycz . «0.2500: 

Chiel Halemann, Borysław . 0.7500 , 
Elgin. Hersch Lewin, Borysław |. 0.5000 ,, 

; BEE MA R Borysław . + 02500: 
Dania-A*G*BUdapeszł 0,0 46 0000 r. XOCh Dawid, Lwów, Plac Kapitulny . 0.2500 „ 
Spad. Krystyny Przestrzelskiej, Drohobycz 2.— , Golde Becher, Drohobycz . . . .. |. 1.5000 , 
Karol Przestrzelski, Drohobycz . ŻOR Razem 207 

Do przeniesienia gzy oj Zusammen . . e 
PIEWAE ..||„„ocsA 
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Erdólwerke Nr. 2. Erdólwerke Nr. 5. 

Łazowski Grzegorz, Rychcice 2— % Towarzystwo Karpackie, Wiedeń 3.— 7% 
Hermina Haas, Lwów, Rzeżnicka 13. .— , Gmina Tustanowice 9. — 
Dr. Zygmunt Lilienteld, Winiki . 0.50 , Spółka Kraj, Lwów , 1.— i 
Piotr Klementowicz, Drohobycz, Truskaw. 4.— » Stanisław Moraczewski, Lwów, Ujejskiego 1.— , 
Salomon Spiegel, Deutschkreuz . 0.25 , Czesław Świeżawski, Lwów, Żulińskiego . 3.— , 
Lazar Spiegel, Deutschkreuz 0.50 , Stefan ks. Sapieha, Lwów .. 2.— , 
Ignacy Spiegel, Deutschkreuz 0.25 , Galiz. Petroleum G. m. b. H., Schoneberg 1.— , 
Franc. i Marya Błaż, Wojniłów . 1 , Vereinigte Deutsche Petroleumwerke 
Iwo Pieniążek, Lwów 1.— , Berlin Friedman . 1|.— , 
Jan Jakesch, Praga Poric . . 0.50 , Razem 
Salomon Backenroth, Drohobycz 1.— , Zusammen 21.— % 
Breindl Steuermann, Lwów, Mochnackiego 0.50 , a 
Gabryel Kraus, Lwów . 0.0. 1— , 
Ara pEL Mineralólraff. Praga 1.— , Erdólwerke Nr. 7. 

iegfried Deutsch, Berno . 0.50 , Boliurak | Spiegel, Lwów, Kazimierz. 2. 1.— i Vereinigte Deutsche Petroleumwerke, Berlin 1.— 9, 
Hermann Laufer, Berno 0.50 , „Galizol”, Berlin ! : — » 
S. H. Hallemann, Drohobycz . 0.50 , Czesław Swieżawski, Lwów | 2— » 
Abraham Hirsch, Lwów, Kotlarska 3. 1.— , Dr. Maks Silberberg, Wiedeń b— » 
Markus Schacht, Lwów Piekarska 35. 1.— , Gmina, Tustanowice | d— » 
Jaques Kiczales, Berno 0.50 , Stanisław Moraczewski, Lwów . m » 
Chiel Hallemann, Borysław . 0.50 Ks. Adam Sapieha, Lwów . — » a Tow. Karpackie, Wiedeń 33— , 

Razen 20.— % Razem 2],— 0 
USADINICH . Zusammen . fo 

Erdólwerke. Nr. 3. Nr. 4. 

Izak Frankel, Stary Sącz 0.600 */ 0.600 *%/, 
Roman Krajczy, Przemyśl . 0.500 ,, 0.500 ,, 
Salomon Barkenroth, Drohohycz 1.000 , 1.000 ,, 
Anastazya Jaworska, Tustanowice 1.500 ,, 1.500 ,, 
Paweł Jaworski, Tustanowice 0.750 , 0.750 , 
Piotr jaworski, Tustanowice 1.500 , 1.500 ,, 
Eisig Scheinfeld, Drohobycz 0.500 , 0.500 ,, 
Chiel Morgenstern, Drohobycz . 1.000 , 1.000 ,, 
Mojżesz Eidikus, Bania kotowska 0.500 , 0.500 ,, 
Siegfried Deutsch, Berno . 0.500 ,, 0.500 ,, 
Dr. Zygmunt Lielienfeld, Winniki 0.500 ,, 0.500 ,, 
Gabryel Kraus, Lwów 1.000 ,, 1.000 ,, 
Chaim Spiegel, Lwów Kazimierzowska 2. 0.500 , 0.500 ,, 
Kramper Mineralólraff. Praga 1.500 ,, 1.500 , 
Ignacy Spiegel, Deutschkreuz 0.375 , 0.375 , 
Lazar Spiegel, Deutschkreuz 0.750 , 0.750 ,, 
Salamon Spiegel, Deutschkreuz 0.375 , 0.375 ,, 
Hermann Laufer, Berno 0.500 ,, 0.500 ,, 
Jaques Kiczales, Berno 0.500 , 0.500 , 
Markus Polturak, Lwów . 0.500 ,, 0.500 , 
S. H. Hallemann, Drohobycz 0.250 , 0.250 , 
Dr. Kazimierz Haleicht, Kraków 1.000 , 1.000 ,, 
M. Goldriech, Stryj . 0.250 , 0.250 , 
Benzion Borgmann, Bania kotowska 0.250 , 0.250 ,, 
Leib Klinglioffer Rychcice . , 2.000 ,, 2.000 ,, 
Nachmann Zlatkes, Drohobycz . 0.400 ,, 0.400 ,, 
Golde Becher, Drohobycz . ! 0.250 ,, 0.250 ,, 
Jakób Eidikus, Bania kotowska 0.400 ,, 0.400 ,, 
Rosa Becher, Stryj 0.250 ,, 0.250 ,, 
Ichel Schwarz, Borysław 0.250 , 0.250 , 
Ida Gottlieb, Grulich, Czechy , 0.600 ,, 0.600 ,, 

Razem . . . . . 0 0 Zusammen . . . . 20.— "fo 20.— fo 
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N—No EPE | 

PEANIED 

Erdólwerke Nr. 6. 

Grzegorz Łazowski, Rychcice 
Zołia Balicka, Drohobycz 
Alojzy Staw, Drohobycz 
Laufer Hermann, Berno 
Siegfried Deutsch, Berno 
Leib Klinghoffer, Rychcice 
Józet Filip, Rychcice 
Irma Kiczales, Briinn . 
Dr. Izydor Schultz, Briinn 
Tow. opału ropnego, Lwów 
Salomon Backenroth, Drohobycz 
Helena Maąrynowska, Drohobycz 
Leontyna Zyblikiewicz, Drohobycz 
Stanisławawa Zyblikiewicz, Hubicze . 
Eugenia Zyblikiewicz, Drohobycz 
Helena Zyblikiewicz, Drohobycz . 
S. H. Hallemann, Drohobycz 
Gabryel Kraus, Lwów . 
Spółka „Kraj*, Lwów . 
Jaques Kiczales, Berno . 
Julia Oppenheim, Berno 
Leopold Gottlieb, Grulich . . 
Bertold Wolski, Stryj . . . Polturak i Spiegel, Lwów, Kazimierz. 2. . 
Lazar Spiegel, Deutschkreuz 
Ignacy Spiegel, Deutschkreuz 
Salomon Spiegel, Deutschkreuz . 
Chiel Hallemann, Borysław . 
Golde Becher, Drohobycz 
Dr. Roch Dawid, Lwów 
Hersch Lewin. Lwów . . 
Dr. Piechowicz, Drohobycz . 
Klara Siisswein, Drohobycz . 
Rafael Begleiter, Bania kotowska 

Razem 
ZUSAMIMEN 

Erdólwerke Nr. 8. 

Marya Jaworska, Tustanowice 
Julia Seniuta, Kołpiec 
Jurko Chort, Tustanowice : 
Karol Szwabowicz, Drohobycz . 
Jakób Laufersweiler, Drohobycz . 
Salamon Schneider, Drohobycz . 
Leib Weingarten, Drohobycz 
Chaim Roch, Drohobycz 
Lazar Nappe, Drohobycz 
Izak Borgmann, Drohobycz 
Gabryel Kraus, Lwów . 
Zofia Balicka, Drohobycz 
Salamon Backenroth, Drohobycz 
Tow. „Galicia*, Wiedeń . w. 
Rozalia Morgenstern,% Drohobyc 
Tomasz Łaszcz, Lwów . 
Marya Borowska, Kraków, Zwierzyniec . 
Mikołaj Gliński, Lwów . 
Karol Klusik, Wolanka . 
Inż. M. Grunwald . 

Razem 
Zusammen . . 

ROPA 175 
Erdólwerke Nr. 9. 

Karol Klusik, Wolanka . 0.50: -% 
1.6786 *%, Klara Kaufmann, Drohobycz 00% 
0.3274 „ Fed Turyk, Tustanowice 7803, 
0.0476 ,, „Germania*, Lwów oraą Q.50>: >, 
0.2500 ,, Rebeka Horszowska, Borysław . 1.— , 
0.2500 „ Jewka Babycz, Tustanowice 8.— ,, 
0.5886 ,, Dr. Stefan Frankel, Lwów . 1— , 
0.0898 ,, Józef Hejda, Drohobycz | 050: 
0.2500 ,, Jenny Lówenthal, Schneidemiihl . 050: : s 
EO » Razem 20.50 
1000 Zusammen . . : 

os Erdólwerke Nr. 10. 
Z 4 Berta Kessler, Tustanowice . 0:58:77 

0.3571 , Spółka „Kraj*, Lwów 0.50_ „ 0.2500 A Mikołaj Wojtków, Tustanowice . U.333*> 
1.0000 3 [wan Babiak, Tustanowice . 0.50: 3 
0.5000 8 Ks. Michał Gromada, Tustanowice 1.— , 
0.2500 > Berthold Goldberg, Drohobycz . UDO: >, 
0.2500 > Anastazya Czarnecka, Tustanowice |. 0:50, 
0.5000 Tow. „Galicia*, Wiedeń SES RS) UE 
1.0900 * Rozalia Morgenstern, Drohobycz RA WODE, 
1.0000 r Zofia Łaszcz d. r. Tomasza Łaszcza, Lwów 3.50 > 
0.5000 Marya Borowska, Kraków . l|.— , 
0.2500 Iwo Pieniążek, Lwów . 050: 
02500 > Chaskel Gleicher, Gorlice . I— , 
0.7500 M. Lindenbaum, Drohobycz KOU:., 
1.5000 > Gabryel Kraus, Lwów . . ÓW: > 
0.2500 Leon Rotenberg, Drohobycz 0.3005, 
0.5000 Diana Reiter, Lwów . . 050. , 
02500 * Mikołaj Gliński, Lwów . 3.90 . ., 
0.2500 * Anastazya Domino, Tustanowice 0.25, 
02500 Józef Trojan, Tustanowice . 0.25 , 

ś Julia Klisiecka, Tustanowice 0.333:5 
20.— © Razem kos 

Jo Zusammen . . 17:166 "o 

Ernestyna. 

Ź Jonasz Wagmann, Drohobycz — 0 AE do Szymon Ghitobana, wów. EE 0 
8% Lipa Schutzmann Borysław . 050: 
ny > Adolf Kiessler, Drobobycz . 0.40 , jo > Chaskel Hirsch, Borysław 0.75 

„125 , Sara Hirsch, Borysław . G75' 
RE Henryk Bard, Lwów Ji25 > 
0.25 , Salamon Singer, Lwów pa > 
RE » Akcyjne Tow. Montan, Lwów 0.50 , 

Ol5 » Fryderyk Łapajówker, Lwów JĘSZE, 
0,00: Tow. Germania, Lwów 0255 ; 
1.00 , Deutsche Naphta, Berlin Bo: 
o. » Mechel Klinghoffer, Lwów . . 0.50 , 
ZE » Ozyasz Markus Eisenstein, Borysław 0.50 

» Lazar Fischbein, Dubno . JE 
0.50, Dr. Ignacy Weinfeld, Lwów 0.50 
0.50 ,, Marek Seemann, Drohobycz 0.50 
arek: Beno Kleist, Borysław . 010. 
3.50 , Zygmunt Graber, Lwów . 0.60 , 
4a » Feliks Gartenberg, Drohobycz . 12500 
ARE S. Griinbauma Spadk., Borysław 1.135 

b 0/1 Mechel Griinbaum, Borysław 1.1553 
t Józef Hausmann, Lwów 1.50 

Ichel Schwarz, Borysław . 0.44 , 
Chana Rothmann, Drohobycz 0,44 , 

Razem c: 
Zusammen . . |3— fo 



Eugeniusz. 

Josef Rothenberg, Drohobycz . 
Chaja Lichtenstein, Drohobycz . 
Ida Weber, Drohobycz . 
Benzion Hauer, Tustanowice 
Izrael Zwillich, Wolanka 
Isak Baumgarten, Wolanka . 
Hr. Tarnowska, Sniatynka . 
Michał Kryśko, Borysław 
Israel Kramer, Borysław 
Sara Hopfinger, Borysław 
Nathan Roth, Borysław 
Anna Pfau, Lwów. 
Eliasz Schldfrig, Lwów . 
Beth Lówenheck, Lwów 
Janasz Neuwelt, Lwów . 
Berta Stórer, Lwów 
Feiwel Frankel, ! 
Emanuel Haber, Lwów . 
Seinwel Bidckermann, Lwów 
Aleksander Frankel, Lwów . 

Razem 
Zusammen . 

Emilia. 

Seń Mniło, Tustanowice 
Marya Mniło, Tustanowice . 
Jan Daszkiewicz, Tustanowice . 
Michał Kohut, Tustanowice 
Seń Szramko, Tustanowice . 
Moses Segal, Drohobycz . . 
Maks Wechselberg, Drohobycz . 
Sali Jack, Drohobycz "PE 
A. G. fiir Treuhandinteressen, Berlin 
Johann Jakesch, Praga . 
Eliasz Schldfrig, Lwów . 
Wolf Wiksel, Borysław 
Berta Kessler, Wolanka 

Razem 
Zusammen . 

Fanto Spitzmann I. i II. 

Aba Spitzmann, Drohobycz . 
Eliasz Spitzmann, Drohobycz 
Salomon Spitzmann, Drohobycz . 
Aron Spitzmann, Drohobycz 
Dr. Leon Spitzmann, Drohobycz 
Edmund Spitzmann, Drohobycz . 
Arnold Spitzmann, Drohobycz 
Jakób Spitzmann, Drohobycz 
Michał Kammermann, Drohobycz 
Jakób Kammermann, Drohobycz 
Józef Kreisberg, Borysław 
Leib Heisler, Borysław . 

Razem 
Zusammen . 

Fanto Terlecki VII. i X. 

Aleksander Terlecki, Borysław |. 
Magdalena Terlecka, Borysław . . 
Matylda Lindenbaum-Fley Borysław . 

Razem 
Zusammen . . 

ROPA Nr. 5 

Fanto Erna. 

6.— *% Aleksander Terlecki, Borysław 12.5099 
05 , Bernh. Schneider, Borysław , 1—, 
0.5, Mat. Lindenbaum, Fley, Borysław 1.— , 
2.5 , Sal. H. Heimberg, Drohobycz 1.— , 
0.5, , Razem , 0 
03 » Zusammen . 15.— 

1.— , 
0.5 , , , 0.75 , Fanto Spitzmann V.i VIII. 

0.5 , 
0.5 , Aron Kreisberg, New-jork . 0.05 % 
1— , Józef Kreisberg, Borysław 0.70 , 
1— , Leiser Kreisberg, Dobromil . 0.30 , 
0.5 , Dina Kreisberg, Borysław 0.30 , 
0.5 , Eliasz Spitzmann, Drohobycz 3.32 , 
05 , Salomon Spitzmann, Drohobycz . 3.345 , 
05 , Arnold Spitzmann, Drohobycz 0.50 , 
0.5 , Aron Spitzmann, Drohobycz , 312 , 
05 , Dr. Leon Spitzmann, Drohobycz 1.66 , 

Aba Spitzmann, Drohobycz 2.52 , 
20. — */o Jakób Spitzmann, Drohobycz 0.50 , 

Jakób Kammermann, Drohobycz 1.685 , 
Razem 
Zusammen . 18.— 

6.25 % 
2.75 , 
0.5 , Fanto Babice. 
I.— , 
0.25, Bernard Rabinek, Drohobycz 0.50 *% 
l|.— , Eliasz Spitzmann, Drohobycz 0.50 , 
l.— , Jakób Pilpel, Drohobycz 0.50 , 
1— , Jakób Schreier, Drohobycz . 1.— , 
4— , Stefan Babycz, Wolanka 3.25 , 
2— Beila Wachtel, Drohobycz , 0.25 , 
0.5 ,, Antonina Schneider, Drohobycz . 0.50 , 
0.25 ,, Amalia Waldmann, Drohobycz 0.50 , 
05, Dr. J. Czerkowski, Dziędziłów 1.— , 

21.— 97 Hryń Sasyk, Borysław. (. .. . . 0.625 , 
0 Dr. Leszek Majewski, Raducz, p. Horynice 0.50 , 

Czesław Swieżawski, Lwów | 2— , 
Dr. Natan Nebenzahl, Sanok 1.— , 
Dr. Mikołaj Bilik, Lwów 1I.— , 

3.22 0/ Zygmunt Duczyński, Lwów . 0.625 , 
! 5 , : 4.20 Hr. Andrzej Centner, Lwów . 0.50 , 

447 © Mikołaj Petrów, Tarnawka . 0.25 , 
3.29 > Renta naftowa, Lwów ! 0.75 , 
211 > A. Liebermann, Lwów . 0.25 , 
|— > Ewa Pinkas, Borysław . 0.25 , 
— i Montan, Lwów 0. 0.25 , 
1.50 , Razem 020 „ Zusammen . 16.25 
2.36 , 
0.70 , 
0.70 „o Fenomen. 
25.— 9% ! , Magdalena Raczyńska, Stebnik . 9.— % 

Anna Onyśko, Stebnik . 05 , 
Mikołaj Onyśko, Stebnik 0.5 , 
Kamila Długosz, Lwów 6.— , 

14.— 0, Marya Popper, Wiedeń 2— , 
2.— , Razem . 18 
1.— , Zusammen . m 

17.— 0, 



| Nr.5. 
Fata—Morgana—Wisła. 

Kamila Długosz, Lwów 
Eleonora Bierowska, Lwów . 
Toni Spitzmann, Drohobycz 
Marya Popper, Wiedeń . 
Irena Chunurowa, Kraków . 
Brucha Jechel, Tustanowice 
Sara Aestel, Wolanka 
Sara Horowitz Borysław 
Chaskel Landau, Zbaraż 
Anna Schiffer, Borysław . . 
Jenny Lówental, Schneidemiihl . 

Razem 
Zusammen . . 

Felicyan Tustanowice. 

Mikołaj Raczyński, Tustanowice 
Jurko Dragan, Tustanowice . PooożA | 
Marya ze Sobków Dragan, Tustanowice . 
Zofia Dembowska, Dołhe ad Morszyn 
Genia Horowitz, Drohobycz 
Jakób Binzer, Drohobycz 
Toni Spitzmann, Drohobycz . 
DOINSZOLYSIAW "R" „PIO LO, Katarzyna z Draganów Szajdzicka Wolanka 
Eugenia Binzer, Kraków 

Razem 
Zusammen . . 

Flora. 

Blaustein Maks, Lwów 
Eckstein Jan, Drohobycz . 
Eckstein Klara, Drohobycz. . 
Eibenschiitz Michał Drohobycz . 
Eisenstein Leopold, Wolanka 
Feuerstein Gittel, Lwów . 
Flecker Henryk, Drohobycz . 
Flecker Samuel, Drohobycz . 
Frist Henryk, Kraków . . 
Gartenberg Feliks, Drohobycz 
Gartenberg I. Leib, Tustanowice 
Griinbaum Szymon, Lwów . 
Haber Aleksander, Stanisławów . 
Haber Bernard, Stanisławów 
Hausmann Józef, Lwów 
Hirsch Haskel, Borysław 
FitschCham Pmka o" 
Hopfinger Arnold, Borysław . 
Kitz Gustaw, Lwów . . 
Kreppel Jakób, Drohobycz . 

Do przeniesienia 
UBeriac-- o. 

ROPA FE | 
Z przeniesienia 
FUPRARS>> 12.480 

Baz Kurzer Hermann, Lwów . 0.020 , 
20, Lattenberg J. L., Drohobycz . 0.020 „ 
GEE, Nosal Rudolf, Wiedeń . 0.040 ,, 
RSE Raab Betti, Drohobycz . 0.020 ,, 
RA Redlich Józef, Teschen 0.040 ,, 
poz Rosner Jakób, Drohobycz 0.950 ,, 
OO Scheinmann Helena, Wolanka BOGOE. 
0 Seif Ettel, Borysław 0.425 ,, 
OG Seif Moses, Borysław . 0.085 ,, 
WESZ Schotz Markus, Lwów . 210 
Pa: Schutzmann Maurycy Borysław . 0.040 ,, 

Wagman Ernestyna, Drohobycz . O I3D 
18.50 Tiegermann Dr. Emil, Drohobycz 1.050 ,, 

Wagmann Jonas, Drohobycz „ _ U085 > 
Wagmann Israel Ber Borysław . . „ 2.100 , 
Weinberg Saul, Stanisławów —. UZED 
Weidenteld Rysza, Stanisławów . > BRZEG. 

Razem NARZ 
Zusammen . . > Ra 

US =; 
> l, Bo Frysia. 
Jo, 
1.— , Nowak Etyn, Lustanówice 0 w n7> 
JĘZ Nowak Fesia Chlebkiewicz. Tustanowice 1.— , 
355 Katz Adela, Tustanowice 0: > 
1. > Freilich Fani, Tustanowice . padze, 

Dobrzański Pańko, Tustanowice 1.— , 
18.— Razem 

Zusammen . . |5— 

Fortuna. 
0:525 
OZL0, jan Jakesch, Praga Poric 23. 1.— 
BZZIULRE Izrael Gurfein, Stary Sambor 0.625 , 
OskŁO0B=>, Mojżesz Jungmann, Stary Sambor UOŻD > 
0:20; Dr. Adolf Tilles, Kraków . 0.50 
0.020 , Falek Halpern, Drohobycz . 0.50 , ©1201; Bronisława Domberg, Drohobycz 2.— , 
0.020 ,, Mojżesz Landau, Kołomyja . ODU: 
0.020 ,, Ewelina Zarewiczowa, Wojniłów 0.50 | 
0.500 ,, Edward Harke, aptakarz, Drezno 1.— , 
O5DDEX Tow. akc. Harklowa, Wiedeń 1.— , 
0.040 ,, Laura Sussmann, Drohobycz SALOMON B 
0.210 , Stanisław Mars, Lwów. Chorążczyzna 7. 1.— , 
OŻADE: Józef Domberg, Drohohycz . 0875, 
0.040 , Ozyasz Fuchsberg, Borysław JES 
ELSE: Pesche Eichenstein, Krosno . 0:025: =: 
0.485 ,, Maryan Teodorowicz, Lwów . OBU, 
0.040 ,, A. G. f. Treuhandinteressen, Berlin . 1.— , 
0.020 ;, Razem 
0.040 ,, Zusammen . . 20:— 
12.480 



| 178 ROPA aNEE 

WYKAZ ZMIAN ZASZŁYCH W STANIE POSIADANIA WŁAŚCICIELI UDZIAŁÓW BRUTTO. 
AUSWEIS DER IN DER LETZTEN ZEIT IM BESITZSTANDE DER BRUTTOPERCENTE 

VORGEKOMMENEN ANDERUNGEN. 

Dziunia: ESV. IOFE". Z przeniesienia Ubertrag 2.— "fo 
Paweł Popiel JS Izrael Majer 6502 
Marya Popiel 1.— , Salomon Dawidmann OD 23 
Józef Hulles 0.5053 Izrael Moses Dawidmann 0:00: 3 
Izydor Weidenteld (DOE Leon Schutzmann GSO 
Renta naftowa Q:2525 |. = Garienoekor". O:.S0EE> 
Leon Fedewicz 1.— , Scheindel Schreier 050 > 
Leo Fridezko RO Hermann Nestel OB 
Montan ź 22D2;, Feiga Halpern łe. 
Heinrich Zahn | Józef Mermelstein OOUE 
Edward Starke : ODU, Sender Lebewohl . OTO 2 
A; G:-Tlt Treuhandinteressen LL50>, Leizor Garfunkel . ©D0:2: 
Paul Csaba . OB0S=;, Salomon Spitzmann ODU, 
Toni Backermann Q:50:— Toni Spitzmann 1.— , 
Spółka bankowa 1.— , Luzer Horowitz 025. 
Dr. Maurycy Pachtmann 1.— , Blime Kriigel i Pi dZRYE 
Bernard Rabinek ORZO >> Rebeka Schuster . OBO 
Livia Goldberg OBO; Julia Goldberg 0350..., 
Adolf Liebe . UZORE Hersch Herschdórfer USZACZ:, 
Alojzy Liebermann 0.50% Henryk Blauer OELOC 
Emanuel Lockspeiser 0.25-::;, Salomon Seemann O:fO0 => 
Wilhelm Waldmann OSB Urich Tischler JEZ RANĘ 
S. Reitlinger ; | Moritz Halpern O20=0 
Paul de Palmaro 0505, Jechewet Liebermann 1.— , 
Seinwel Backermann OBO, Klara Kornhaber 025. 3 
Jakób Kammermann 11— , Oskar Gartenberg OD 
Hugo Engwer O:25555 Paul de Palmaro .— , 
Edmund Mogin 025553 Edward Persival UBOSEZ 
Anna Selle OSO: > Razem , 
Paul Stachów 0.507, UNS JECE | 2224 
Jan Wiszniewski 0:50 5 

Razem 
Zusammen . 21.— "fo 

Borneo 1..V. 1911 r. 

z GaliCYDZEA i SZ CJĄ 
Annen 1. IV. 1911 r. Stefan Babiak yz: 

Michał Babiak YE 
Izrael Zwillich 2— % Ing. S. Wojff z. a 
Salomon Samuely OBDOE Eugeniusz Raczyński A? 
Klara Kammermann 1.— , Bolesław Żardecki Poke 
Jakób Lówenheck 203 Johann Jakesch A AES 
Germania . 1.— , Chaja Ringel ROB 
Eliasz Schldfrig R2D>> Jaques Kiczales 0203 
Samuel Schapira . | OŻBEEA Aron Eisenstein . 2— , 

Do przeniesienia > Beila Turteltaub | Szżej nz 
Fiirtrag 2— fo Hermann Rothmann RA SA 

Lea Hausmann obr s 
Razem : 
Zusammen . 20.— "fo 

— m wc ER 

4 



EN "ROPA 0 | 
WYKAZ PRODUKCYI ROPY BORYSŁAWIA I TUSTANOWIC W MIESIĄCU STYCZNIU 1911 (W CTMTR.) — ROHÓLPRODUKTIONSAUSWEIS VON BORYSLAW UND TUSTANOWICE PRO MONAT JANNER 1911 (IN CTMTR). 

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

I. Transport: Z przeniesienia 538965 

| Alfred „[T.| 80 17]103 13]183 30 IV. Lewakowski: 
7 Banzay |D.F=6-08077 34543531 

| Faust : „IT.| 22 92l 13 88] 36 80 Abazya |E.| 87 00] 57 00/144 00 
| Hansagliick .[P.| 20 27] 26 71| 46 98 Agata ABF -0-00|3= 8 00 

Hermann . aKDEŻOZZZIEJ5: 395:36 16 Cecylia sda = 8 00) 8 00 
Java . „[F.] 39 40] 37 O5| 76 45 Dziunia „JT — 5 00| 5 00 
Johanna |B.| 94 32]116 53]210 85 Ernestyna „[P.| 14 00| 15 00| 29 00 
Kamilla JE 1T=32] —— t:52 Fanto V. . „|| — 1 00] 1 00 
Ludwik IDA -Z050-16 791 44-25 Fanto VI. . . |P.| 23 00] 16 00] 39 00 
Marya-Teresa . .|T.|]269 O3I292 25|561 28 Fanto VIII. .|T.] 68 00| 84 00/152 00 
Mina .|T.| 39 00l 25 80l 64 00 Fanto X. . „]T.] 9 OO] 24 00] 3 00 

| Nafta . |FJ115 62]145 91]261 53 Hala . ZA Z 9 007] 9 00 
Nordstern . [1.07.5671 10-30] 17 95 Hilda . [F.JI35 00/197 001332 00 

| Oil-City „[EJ] —. | 14 42] 14 42 Hucuł „|T.| — 500| 5 00 
| Ottylia „[T.| 41 95] 39 88l 81 83 Ignacy TIA OOOO 9 00 

Simonshall „|T.] 19 04] 43 11] 62 15 Kalifornia „[P.| 12 00] 20 00] 32 00 
Stella „[T.| — 3 40| 3 46 Klara ! „[P.| 47 001123 001170 00 
Tadeusz . . [T.]243 46|248 01491 47 Maksymilian „1. 2-00] 3-00] s 5 00 
Tsuschima T.|222 94/208 04430 98 Martha „[E| 5 00] 10 00] 15 00 
Wilhelm |LD2ZSZFI 10-521 43 29 Mukden . „[T.| — | 66 00] 66 00 
William |. .|T.] 28 63] 26 99] 55 62 Nafta V. . „[P.] 50 00] 35 00] 85 00 
Wittig i Ska „[T.] 32 71] 49 42] 82 13 Nowina „|| — | 84 00] 84 00 
Galicya I. . |T.| 47 48] 60 13]107 611293800 Parnes ATR = 8 00| 8 00 

| Phónix „|T.] 58 00] 70 00J128 00 
d II. Galicya: Rozwadów .|T.| 63 00] 87 00]150 00 

Salo . „|T.| 8 00] 8 001 16 00 
Aleksander 32] 16-23] 4-58/-20-81 Sycylia „[T.| 18 00) 18 OO] 36 00 
DENISE on IB] —- 90 90 Teresia |. „|T.| 13 00] 13 OO| 26 00 
Galicya pr. wł. .|B.| 16 88] 23 78] 40 66 Triumph L. „[T.] 19 00] 28 OO) 47 00 
Ural . A - |B.| 34 O3] 36 90| 70 931133 30 Triumph IL „([T.| 93 001126 00/219 00 

| Trunkwalter |. „[T.| 7 OO 19 00] 26 00 
III. Karpaty: Urycz-Schreier 3. .|T.| — „| 62 00| 62 00 

Urycz-Feuerstein .|T.| — 4 00! 4 00 
Długosz-Łaszcz I. . |T.| 8 00| 54 0ol 62 00 Wiktor . |T.| 40 OO] 35 00| 75 00 
Długosz-Łaszcz II. . [T.| 72 001118 001190 00 Wilno „IT.| 16 00] 32 OO] 48 00 
Elgin «0, o „|F/] 43'00| 43 00 86-00 Złotka . |T.]105 00]216 00/321 00 
Erdólwerke VII. _.|T.| 28 00l 35 00l 63 00 Żmudź „|T.| 3 00] — 3 00 
Erdólwerke IX. .[T.| 67 00] 80 00l14/ 00 Zuzia „[T.] 10 00] 25 00] 35 00/243500 | Gal. Ska naft. I. .IT.| 100] 3 00] 4 00 

5 Gal. Ska naft. IV. . |T.| 73 00] 78 00151 00 V. Magazynowe: 
| eorg „ |B.| 11 00| 14 00| 25 00 

bBabEla s GUPI CZA 00E71 007/115 00 Albert |B.| 47 00] 45 00| 92 00 
Karpaty pr. wł. .|T.285 501356 35641 85 Barbara „|| = | 2:00: 2:00 
Karpaty ks. SapiehajT.|105 501120 00l225 50 Banzay „ [T.] 18 00] 19 00] 37 00 
Katarzyna „[L.| 49 00| 86 001135 00 Bitum . |T.|106 00/134 00/240 00 
Łaszcz i Ska . .|T.| 1000] 5 00| 15 00 Erdólwerke I. . .IT.| 18 00| 44 00] 62 00 
Mela RAL 30-B0l-40 00l 70 00 Ewka B-0-5R GR] E 0708]: +9:00I-1-7.:00 

, Bar. Popper LL. _ .|[T.| 51 00| 60 ooli11 00 Fanto-Dawidman .|B.| — | 22 00| 22 00 
| Bar. Popper II. „[E.| 71 00| 66 001137 00 Fanto-Feniks . .|B.| 500| 8 OO| 13 00 

SAS . ży ó la NYSE 5 00l 5 00 Fanto- Tomasz „|B.] 8 00] 7 00l 15 00 
Władysław I. . _„|T.| 6 ool 9 Ool 15 00 Fortuna „|T] 500] 400| 9 00 
Władysław IL. .[T.| 13 0ol 40 00| 53 00 Gal. kasa oszcz. . |B.l 21 OO| 31 00l 52 00 
Williams . „[E.| 12 00| 24 00| 36 00 Garfunkel . |B.| 28 00| 46 00| 74 00 
Wisła ARENA SN BRZ 6 00] 6 00 Jan Kanty „|T ==] 21 00-21 00 
Zbyszko-Jagienka .|B.| 25 00| 25 00|231835 Kazimierz . . |B.| 37 00| 47 00| 84 00 

Do przeniesienia 538965 Do przeniesienia 7140 00[782465 



' 180 ROPA Nr Bd 

KOPALNIA | I Razem|Firma KOPALNIA I I Razem |Firma 
GRUBE : *_ |Zusam|przetł, GRUBE * |Zusam|przetł. 

Z przeniesienia 140 —[782465 Z przeniesienia 12.254.07 

Kinga „JT.| 4 —| — 4 — VIII. Montan: 
Koppel M sĄ FE: 8 —| 12 — 
Leon . „1B.E.21 —| 34 —| 550— Port-Artura . IDEE 40H] -D=02/ 90-03 
Litwa . [F.]147 —]199 —|[346 — Bojko-Kurytyba |5]:-8-92].17. 08] 26:20 
Maurycy . L1B.-32 >| 43-—]5/5D 3 Swiatowid : BR 0 43] 8 43] 44 26 
Montan ADI 18 — 1 30057PDPE= 
Mukden . „(T.1281 —|381 —|662 _— IX. Thurn-Taxis: 
Nafta V. . „ITKE91 —100 —191 — 
Nowina „ [T.]215 —|151 —]|366 Annen MT.| 29 601 70 93/100 53 
Ratoczyn Bor. „IB| 11 —| 32 —| 43 — Banzay | 1006] 5 027 15508 
Stanisław "Na; WE dB EKES Z , GRY Bohemia . IT.| 14 04] 21 54] 35 58 
Tadeisz"WoIski = TEJR2Z0Z >DZL -=1583 == Bronisław MT.| — 10 33] 10 33 
Teodora Wanda .|T.| 7 —| 10 —| 17 — EHACTZ= glo 003) 22 6 64 
Tristan "ABRAIO = 38: > | 4852 Dembowski |T.| 60 04] 69 72]129 76 
Zgoda SDE ZE =N 37 <SEGTES DOSK. (T.|163 64]174 64/338 28 
Aleksander | CZE 11 --1 11: --|327/5— Eduard I. IT.| — 1 503E21703 

Eduard II. M PONDZEC 1554 
VI. Petrolea: Eleonora . |T.| 69 07] 90 34]159 41 

Emil IT. — OPT "O>HTT 
Eruptio KEETOAZE ZOBEŻI Hermes ADSL OZONI 2E00PAIT 02 
Frania |JT.]| 11 69] 21 80] 33 49 Jenny TED KAZ = zab 
Hadwiga . |EAZ53F 33 311-80-84 Kujawy „|T.1206 841228 841435 68 
Kismet „T.117 56/234 511352 07 |BBIOCZYŁ |T.107 57163 11/270 68 
Rockefeller JT.| 97 31]107 711205 02/0688 59 Louise JT.| 24 04| 39 63; 63 67 

Mamcia ST) VE DRCZI ATI 35-02 
VII. Pipeline: Marya FF. 43-91/ 18 311 02.22 

Milla A : (T.]| 18 81] — 18 81 
Albert i Leo JBIFTZOJE 17 99 Nahlik-Malczewski .|T.| 21 95| 6 34] 28 29 
Albert |B.] — | 41 86] 41 86 Posejdon . [P.| 25 73] 21 19| 46 92 
Berta |B.] 12 64] 1 71] 14 35 Siąsko |T.| 24 25| 29 .87] 54 12 
Blochówka i .|B.| 28 25] 67 49| 95 74 Roman "BT 08-37 12] 55 20 
Borysławski II. JDECO—]|- 14 22] 10-42 Waliszko . JE] 4 28. — 4 28 
Felicyan |B.| -.8-52] 19 13] 27 65 Wełdzirz „ba Ś 13 52] 13 52/192588 
Jeanetta . .|B.| 36.49] 53 66] 90 15 
Ludwik |D.|-10:90|-25301]- 30716 X. Braganca: 

AU |B.| 6 71] 15 57) 22 28 Nowina „r.| 22 59] 58 16] 80 75 skar .|B.] 19 42] 25 82] 45 24 pi m uto |T.| 19 66 19 66 
Ratoczyn. . „B. 15 32] — | 15 42 Tadeusz ji 15 12| 15 121115 53 Zbyszko-Jagienka .|B.| 19 56) -- | 19 56445 83 i a EARSTE 

Do przeniesienia 12.234.07 SE 
Borak I. [T.|129 —[159 —]|288 — 
Dereżyce III. JF] 5 —| 15 —| 20 — 
Hubicze PRI (2: —| G[<1 73 0— 
Meisel AP] 45 2=]= >>" M A00Z 

Razem 14.711.174 

Ogólna produkcya w styczniu wynosiła: Gesamtproduktion im Jianner betrug: 14.711.74. 



- " ROPA 181 

DIE PREISNOTIERUNGEN AM LEMBERGER 
ROHOÓL-MARKTE BERICHT DES BEEIDE- 
TEN SEN6SALEN ALFONS GOSTKOWSKI 

POZAZWIĄZKOWE CENY ROPY TARGU 
LWOWSKIEGO SPRAWOZDANIA ZAPRZY- 
SIĘZONEGO SENSALA ALFONSA GOST- 

KOWSKIEGO ZE LWOWA. LEMBERG. 

MAJ 1911 r. MAI 

| czerw.—lipiec lip.-— sierp. lipiec Data | 15. maja | 31. maja (30. czerw. sierpień Wrzesien Juli 1311 

Datum 15. Mai | 31. Mai | 30. Juni Juni— Juli Juli—-Aug. | czerw. 1912 
| | August September Juni 

1/5 321 —323 323—325 327—329 330—333 333—336 343—348 
2/5 319—320 321—322 324—326 328—330 331 —334 343—348 
3/5 317—318 319—320 321 —323 324—326 328—330 343—348 
4/5 319—320 320—321 323—325 327—329 329—33| 343—348 
5/5 320—321 321 —322 323—325 327—329 329—33 | 343—348 
6/5 321 —322 322—324 325—327 328—330 331 —333 343—348 
1/5 321 —322 322—324 325—327 328—330 331—333 343—348 
8/5 321 —322 322—324 325—327 328—330 331 —333 343—348 
9/5 322—324 324—326 328—330 331 —333 334—336 350—355 

10/5 323—324 325—327 328—330 331 —333 334—336 350—355 
11/5 323—324 325—327 328—330 331 —333 334—336 350—355 
12/5 323—324 325—327 328—330 331 —333 334—336 350—355 
13/5 327—328 329—330 332—334 335—337 338—340 355—360 
14/5 335—331 337-—340 343—345 346—349 350—353 300—365 
15/5 337 —338 339—340 344—345 346—349 350—353 360—365 
16/5 — 342—344 3460—348 349—352 353—355 362—370 
17/5 — 337-—339 343—345 340—349 351—353 362—370 
18/5 — 331 —339 343—345 346—349 351—353 362—370 
19/5 — 339—340 344—346 | 3460—3490 | 351—353 362—370 
20/5 — 339—340 344—3460 | 346—349 , 351—353 302—370 
21/5 — 339—340 344—346 | 346—349 | 351—353 362—370 

| czerw.—lipiec | lipiec — sierpień lipiec Data | 31. maja 30. czerwca sierpień | j trzesie | Juli 23M 
Datum | 31. Mai 30. Juni | Juni — Juli | Juli — August | czerwiec 

| | | August September _ Juni HŻ 

22/5 |. 339—340 344—346 , | 346—349 | 351-353 362—370 
23/5 338—339 343—345 | 345—347 | 349—352 362—370 
24/5 338—339 343—345 | 345—347 349—352 362—370 
25/5 340—342 346—347 | 348—351 352—355 362—370 
26/5 | 340—342 346—347 348—35] 352—355 362—370 
21/5 | 342—343 347 —348 349—352 353—357 302—370 
28/5 | 344—345 349—350 351 —354 355—358 3602—370 
20/5 | 345—340 350—351 352—355 356—360 365—374 
30/5 346—347 352—353 354—357 358—302 305—374 
31/5 | 354—355 358—359 360—363 364—368 372—382 

CZERWIEC. 1911 r. JUNI. 

| | | _ lipiec — sierp. ; sierp.—wrzes. lipiec 
Data "15. czerw. | 30. czerw. |. 31. lipca | wrzesień pażdziernik Juli 1911 

Datum 15. Juni | 30. Juni | 31. Juli „ Juli — August August— Sept czerw. 19 
| | | | September | Oktober -_ Juni 12 

1/6 354—355 | 358—359 | 360—362 364—368 370—372 372—382 
2/6 354—355 358—3590 | 360—362 304—368 310—372 | 372—382 
3/6 354—355 l 358—359 | 362—363 | 364—368 370—374 | 374—382 
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Z PISM I KSIĄŻEK. 

O wierceniu udarowem przy większych głęboko- 
Ściach. V. Gebhardt. (Organ des „Verein der Bohr- 

techniker* Nr. 9.) 
AE udowadnia, że ani wolnospad, ani też żaden 

ze znanych systemów wiertniczych o sztywnym 
przewodzie (szybko udarowa płóczka) nie nadaje 

się do wierceń utworów głębokich. Przy wolnospadzie 
w miarę zagłębiania otworu rośnie ciężar 
przewodu i jego bezwładność, wnet też 
następuje chwila, iż tylko wprawny i silny 
robotnik potrafi żerdziom nadać skręt na- | 
oły, potrzebny do odpięcia Świdra z za- 
wiasu. Przy szybko-udarowej płóczce już S 
od 500 m. trafiają się częste pęknięcia 
przewodu. 

Jak wiadomo przy systemie płóczki 
szybko udarowej przewód jest sztywnie 
połączonym z warsztatem, zaś ciężar prze- 
wodu zrównoważonym jest sprężynami, 
działającemi na wahacz. 

Zdaąwałoby się, że nawet w chwili 
udaru świdra o pokład przewód, niejako 
stale elastycznie napięty, narażony będzie 
jedynie na ciągnięcie, nigdy zaś na gnie- 
cenie lub łamanie. Zważywszy jednak, iż 
w chwili udaru przewód znajduje sią ró- 
wnież w ruchu, musielibyśmy chyba sto- 
sować sprężyny o sile nieskończenie wiel- 
kiej, chcąc na drodze równej zeru znisz- 
czyć siłę żywą przyspieszonej masy żerdzi 
__ inaczej reakcya udaru działająca ku gó- 
rze narażać musi przewód na gniecenie 
względnie łamanie. Krytykując dotychczas 
stósowane nożyce płóczkowe radzi autor 
włączać między warsztat a przewód łą- 
cznik swego pomysłu. (Fig. 1.). 

Płaszcz zewnętrzny a sztywnie połą- 
czony z obciążnikiem, żerdź dolna zakoń- 
czona kulawo b wchodzi w odpowiednie 
łożysko płaszcza c. Otwór w płaszczu 
jak również żerdż na przestrzeni m o prze- 
kroju kwadratowym, wreszcie wąż d łączy lużnie 
wylot rurki płóczk. z obciążnikiem. 

W chwili udaru przewód na drodze m utraci 
siłę żywą, również reakcya udaru zgubi się na tej 
drodze, wąż służyć ma jako przewód dla płóczki, 
zaś płaszcz zewnętrzny jako sztywne prowadzenie 
oraz zabezpieczenie w razie wzięcia świdra. Cztero- 
kant umożliwia obracanie świdra. 

| SG 

REFERATE. 

Ueber stossendes Tieibohren auf grosse Tiefen. v. 
Gebhardt. (Organ des „Verein der Bohrtechniker' 

Feit Nr. 9). 
er Autor sucht zu beweisen, dass weder das 
Freifallsystem noch die Schnellschlagmethode 
(mit steifem Gestange) auf grosse Tiefen erfolg- 

reich angewendet werden kann. Bei der Freilallme- 
thode wdchst mit der grossen Tiefe des 
Bohrloches die Schwere der grossen Masse 
des Bohrgestinges und ihre Unbeweglich- 
keit und es tritt ein Moment ein, wo selbst 
ein starker und gewandter Arbeiter das 
Gestinge nicht mehr so rasch bewegen 
kann, dass der Bohrer sich vom Gestdnge 
lóst, wdhrend bei der Schnellschlagmetho- 
de schon bei 500 Meter sehr oft Gestdn- 
gebriiche eintreten. 

Bekanntlich ist bei der Schnellschlag- 
methode das Gestdnge starr mit der Schwer- 
stange verbunden, die Schwere des Stos- 
ses ist durch die auf den Balance elastisch 
wirkende Federung behoben. 

Man kónnte annehmen, -dass im Mo- 
mente des Schlages, das Gestdnge, das 
elastisch federt, nur auf Zug und niemals 
auf Druck und Knickung beansprucht ist. 
Da sich jedoch wihrend des Schlages auch 
das Gestdnge in Bewegung befindet, miiss- 
ten wir, um die Aufschlaggeschwindigkeit, 
welche die Masse des Gestidnges besitzt, 
plótzlich zum Stillstand zu bringen, eine 
unendlich starke Kraft anwenden, anson- 
sten der nach oben wirkende Schlag ein 
Driicken oder Knicken des Gestanges her- 
vorrufen miisste. 

Der Verfasser unterzieht hierauf die 
Art der bisherigen Anwendung der Rutsch- 
scheren und rat zwischen die Schwer- 
stangen und das Bohrgestdnge ein Schlauch- 
artiges Spiilzwischenstiick laut seiner Er- 
findung einzuschalten. Die Schlauchver- 

bindung ist mit der Schwerstange starr verbunden, 
das kugelfórmig ausgebildete Stiick der letzten Bohr- 
stange b schiebt sich vollstindig in die Schlauch- 
verbindung hinein. Das Gestange ist auf der Ver- 
schiebungsstrecke m vierkantig hergestellt, wdhrend 
der Schlauch d die Schwerstange lose mit dem Spiil- 
rohr verbindet. Wihrend des Schlages verliert der 
Stoss auf dem Wege m seine Belastung, sodass die 
Wirkung des Stosses auf Druck Biegung und Kni- 
ckung auf diesem Wege verloren geht. Der Schlauch 
dient nur zur Fortleitung des Spiilstromes auf die 
Bohrsohle, die Schlauchverbindung zur Weiterfiihrung 
des Stosses und zu verhindern, dass der Meissel die 
Richtung verindert und sich verkeilt, wdhrend der 
vorerwahnte Vierkant die Drehbohrung ermóglicht. L. S. 

nmzzanai I z 
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ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁU ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH w BORYSŁAWIU. 
(VEREINSNĄCHRICHTEN). 

Protokół posiedzenia Wydziału Związku 
Techników Wiertniczych z dnia 24 maja 1911. 

Początek posiedzenia o godz. 8. wieczorem. 
Obecnych 7 członków Zarządu oraz 6 gości. Na 
porządku dziennym: 1). Odczytanie protokołu z po- 
przedniego posiedzenia. 2). Sprawy kasowe i sekre- 
taryatu. 3). Sprawozdanie komisyi „Monografii Nafto- 
wej*, komisyi wydawnictwa Atlasu narzędzi wiertni- 
czych. 4). „Ropa. 5). Wybory uzupełniające. 6). 
Wnioski i interpelacye. Przewodniczący kol. Ludwik 
Stocker w zastępstwie nie obecnego chwilowo 
przewodniczącego. 1) Protokół z poprzedniego po- 
siedzenia przyjęto do wiadomości. 2) Uchwalono wy- 
słanie reszty składek na dar grunwaldzki. Kol. Że- 
nona Ciepielowskiego, który na listy i wezwania 
Wydziału co do wyrównania wkładek zupełnie nie 
reagował uchwalono po myśli S$. 6. Statutu Zwią- 
zku jednogłośnie ze Związku wykluczyć. Na wnio- 
sck kol. Sekretarza uchwalono przyjęcie kol. Erd- 
manna jako członka Związku. 3) Kol. Bittmar zdaje 
Sprawę z postępów prac około Monografii Naltowej, 
zaś kol. Klaften zawiadamia imieniem komisyi wyda- 
wniczej Atlasu narzędzi wiertniczych, iż Redaktorem 
naczelnym tego wydawnictwa wybrano kol. inż. St. 
Krasuskiego. Wydawnictwo zacznie wychodzić z druku 
w ciągu 3 miesięcy, zaś ukończonem zostanie w ciągu 
jednego roku. Oba sprawozdania przyjęto do wia- 
domości. 4) Przyjęto do wiadomości sprawozdanie 
ze stanu wydawnictwa dwutygodnika „Ropa*. 5) Do 
wydziału kooptowano kol. Kruszewskiego, jako 
zastępcę przewodniczącego, zaś kol. Jędrzejow- 
skiego, jako członka Wydziału. 6) Sprawę powię- 
kszenia liczby członków przez przyjęcie kolegów pra- 
cujących w innych gałęziach techniki naftowej oraz 
sprawę Związku praktykantów odroczono do nastę- 
pnego posiedzenia. Na tem posiedzenie zamknięto. 

Protokół posiedzenia Wydziału Związku 
Techników Wiertniczych z dnia 2. czerwca 1911. 

Początek posiedzenia o godz. 1'/, wieczorem. 
Na porządku dziennym: 1. Odczytanie protokołu 
z ostatniego posiedzenia. 2. Sprawozdania: a) Se- 
kretarza, b) Skarbnika, c) Komisyi Monografii natto- 
wej, d) Komisyi Atlasu narzędzi wiertniczych, e) Ke- 
dakcyi Kalendarza Naftowego, f) Komitetu redakcyj- 
nego „Ropy. 3. Wpływy, 4. Sprawa nowego lokalu 

Z TERENÓW NAFTOWYCH. 
Wiadomości z Kaukazu. 

Wybuchy na Bibi Ejbacie. Wybuchy szybu 
„Rosyjskiego towarzystwa naftowego na Bibi-Ejbacie', 
dającego z głębokości -402 sążni do 200.000 pudów 
dziennie, na piąty dzień ustały zupełnie. (Nieft. 
Dieło Nr. 8) L. W. 

„ Pierwsza partya majkopskiej ropy. Jak po- 
daje „Kubański Kraj" 28. kwietnia zapoczątkowano 
transport majkopskiej ropy. Tego dnia wysłanym 
został z Ekaterynodaru do Noworosyjska pierwszy 
pociąg z cysternami majkopskiej ropy. Podług ostat- 
nich wiadomości „Nieftianoje Dieło* do dnia 10. Maja 

5. Sprawa utworzenia nowej kategoryi członków, 
6. Przyjęcie nowych członków, 7. Regulamin, 8. Wnio- 
ski i interpelacye. Przewodniczy kol. Brugger. 
1) Protokół ostatniego posiedzenia odczytano i przy- 
jęto do wiadomości. 2) Przyjęto do wiadomości spra- 
wozdanie kol. Sekretarza z wysłanych i załatwionych 
pism, kol. Skarbnika ze stanu kasy, kol. Bittmara ze 
stanu Monografii Naftowej, kol. Stockera L. z postępów 
wydawnictwa Atlasu narzędzi wiertniczych. Kol. Brug- 
ger imieniem firmy „Premier deklaruje kor. 1000 
na fundusz wydawniczy Atlasu. Kol. Klaften zawia- 
damia, iż część pierwsza kalendarza jest już gotowa 
do druku. Przyjęto sprawozdanie ze stanu wydawni- 
ctwa dwutygodnika „Ropa”. 3) Wybrano komisyę 
do omówienia z Urzędem górniczym całego szeregu 
spraw bardzo pilnych. Sprawozdanie ma komisya 
złożyć w jak najkrótszym czasie. Członkom komisyi 
bezpieczeństwa udzielono dyrektywy, jakie mają zająć 
stanowisko w sprawach na porządku dziennym tego 
posiedzenia będących, które nie nadają się zupełnie 
do przyjęcia i stanowić mogą nową sposobność do 
niepotrzebnych zgoła eksperymentów. W sprawie 
braku ewidencyi Kierowników w Urzędzie górniczym 
wybrano komisyę, która ma przedstawić tę tak wa- 
żną sprawę w Urzędzie górniczym. 4) Omówiono 
sprawę nowego lokalu 1 postanowiono rozpocząć po- 
szukiwania za odpowiednim, możliwie obszernym lo- 
kalem, któryby mieścił w sobie zarówno wszystkie 
ubikacyc Związku jak i redakcyę Ropy”. 5) Sprawę 
przyjęcia do Związku członków dzisiejszego Stowa- 
rzyszenia praktykantów polecono przedstawić na naj- 
bliższem posiedzeniu kol. Stockerowi Ludwikowi 
i Swierczewskiemu. 6) Przyjęto do Związku nowych 
członków : kol. inż. Postępskiego, Wihańskiego i Rze- 
wuskiego. 7) Polecono uzupełnić i przedstawić Wy- 
działowi do zatwierdzenia nowy Regulamin Wydziału. 
Regulamin ten ma być wydrukowany i rozdany człon- 
kom celem ścisłego stosowania się do niego. 8) Omó- 
wiono sprawę ostatniego okólnika Starostwa górni- 
czego. W sprawie tłokowania wody bez przer- 
wy a więc w niedzielę i święta uchwalono przepro- 
wadzić odpowiednie kroki, celem umożliwienia tłoko- 
wania bez przerwy ropy. Na tem posiedzenie zam- 
knięto. 

UBER NAPHTATERRAINS. 
Nachrichten vom Kaukas. 

Griindung einer neuen Napthagesellschaft in 
Maikop. Die englische Gesellschaft „Oesterreichische 
und Maikop Naptha Ges. m. b.H.* hat das Handels- 
ministerium um eine Concession angesucht, behuts 
Exploitierung der Naphtaterrains in Maikop. Gebiet 
des Kubaner Kreises. Das Stammkapital der Gesell- 
schait betragt 275.000 Pfund Sterling in 2.750.000 
Aktien a 2 sh. per Stiick. (Nieft. Dielo Nr.8).; 2. w. 

Die Terrainkaufe in Gurien. Wir entnehmen 
den Tifliser Zeitungen, dass Ausldnder in grosser 
Zahl eintreffen, um die dortigen Naphtaterrains zu 
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przetłoczono do Ekaterynodaru przeszło 1 milion pu- 
dów. Dzienna produkcya otworów majkopskich, 
które czekały dotychczas na otwarcie rurociągu do- 
sięga 35.000 pudów (58 wagonów). E Ma 

Nowe towarzystwo dla przemyslu naftowego 
w Majkopie. Do ministerstwa przemysłu i handlu 
wpłynęło podanie angielskiego akcyjnego towarzystwa: 
„Austryacko-Majkopskie towarzystwo naftowe z ogra- 
niczoną poręką* o pozwoleńie w granicach Rosyi 
przemysłowych operacyi, celem eksploatacyi nalty 
i naftaliny w majkopskiej części kubańskiego okręgu. 
Kapitał zakładowy tego towarzystwa, określony na 
275.000 funtów szterlingów podzielony jest na 2.750.000 
akcyi po 2 szylingi każda. (Nieft. Dieło N. 8. 2. W. 

| Pokłady ropne w Gurji. jak podają gazety 
tyfliskie, napływ cudzoziemców do Guryi celem zba- 

_ dania tamtejszych terenów naftowych wciąż się wzma- 
"ga. Sporo terenów już zakontraktowano, z wieloma 
właścicielami prowadzi się pertraktacye. Przeciętne 
warunki są następujące: od 18. do 20 rubli za dziesię- 
cinę i prócz tego od 4/4 kop. do 1 kop. od puda 
wydobytej ropy. Obecnie wskutek dużego popytu 
ceny te poszły znacznie w górę. Wogóle zaintere- 
sowanie wśród cudzoziemców pokładami naftowymi 
w Gurji wciąż wzrasta. Ż W. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE. 
The Amalgamated Oil Pipe-Lines of Galicia Ltd. Nasz 

korespondent z Londynu p. C. T. Załuski donosi, iż za jedną 
z głównych przyczyn nie udania się subskrybcyi uważać należy 
notatki w tutejszych pismach zawiadamiające, że w najbliższej 
przyszłości zostanie wypuszczona emisya Tow. rurociągowego 
w Tustanowicach w połączeniu ze Związkiem producentów Ropy. 

Rumuński przemysł naftowy. Produkcya ropy w Rumu- 
nii osiągnęła w ubiegłym roku 1,352.239 ton. W porównaniu z ro- 
kiem 1909 podniosła się o 52.032 tony tj. 459/,. Największe na- 
ftowe przedstębiorstwa akcyjne rumuńskie miały następujące udziały 
w dostawieniu tej całej produkcyi. 

1910 1909 
Siedna: Roland ra ATO:Z51 — 2.19 
ASIA ROMANA" Z00ZU -- 26.053 
Romana Americana . 145.276 + 24.820 
GONCOKWA 2 aż. + 0.:00:040 — 16.6/3 
ORÓWA. oeócet i" -OA400 L 12.747 
Regatul Roman . . 53.586 28362 
Internationala . . . 44.867 _ 11.420 
Wywóz rumuńskiej produkcyi naftowej przedstawia się za 

czas 3 ostatnich lat w sposób następujący : 
1910 1909 1908 

Ropa, odpadki, smary . . . . . 116.223 49.715 718.765 
Olej świetlny i nafła ©. . . « ., 239.282. 261637. 205.685 
Benzyna surowica i destylowana . 125.751 103.218 122.860 

Wywóz ogólny . 581.256 419.570 465.258 
Z tej całej ilości eksportowano do Francyi 24 (32)*/0=140.028 

(134.564) ton, a w tem 520/ jako benzyna. Na drugiem miejscu 
stoi Anglia z 21.6 (16.8)/, = 125.687 (70.979) ton, z czego przy- 
pada 530/, na cele oświetlenia. Egipt importował 13.6 (15.8)0/, = 
73.286 (66.317) ton z tego 950/, na cele oświetlenia. Na czwartem 
miejscu dopiero przychodzą Niemcy 8.80/, (5.6) = 51.438 (24.972) 
ton, z tego odpada 540/, = 27.593 (7150) ton na benzynę, 410%/ = 
28.627 (17.382) ton na cele oświetlenia a tylko 218 (350) ton na 
odpadki. 

untersuchen. Ein grosser Teil der Terrains ist be- 
reits vergeben, wahrend mit vielen Grundeigentiimern 
weitere Verhandlungen gepflogen werden. Die Bedin- 
gungen, unter welchen die Terrains erworben werden 
sind der Hauptsache nach: 18 —20 Ruhel per Dessatin 
und iiberdies '/„—1 Kopeke fiir jedes Pud gefórder- 
tes Rohól. Infolge der grossen Nachłrage sind die 
Bedigungen bedeutend gestiegen. Das Interesse des 
Auslandes fiir die Naphtafelder in Curien steigt 

. fortwahrend. FAZIE 
Die Ausbriiche in Bibi-Ejbat. Die Ausbriiche 

in dem der Russischen Naphta Gesellschaft gehóri- 
gen Schachte der bei 402 M. mit 200.000 Pud friindig 
geworden ist, bereits am fiinften Tage vollstandig 
aułgehórt. (Nieft. Dieło Nr. 8.) DW. 

Dererste Zisternenwagenzug mit Majkopól. Wir 
entnehmen dem „Kubański Kraj*, dass vom 28. April 
mit dem Abtransport von Maikopól begonoen wurden 
an welchem Tage der erste Zisternenwagenzug von 
Ekaterynodar nach Noworosyjsk abgegangen ist. 

Gemiadss den in den „Nieftianoje Dieło' enthaltenen 
Berichten sind bis zum 10. Mai nach Ekaterynada 
mehr als ein milion Pud iiberpipt worden und be- 
tragt die durchschnittlich Tagesproduktion jener Mai- 
koper Schadchte, die auf die Erófinung der Pipeline 
gewartet haben, ungefdr 3.5000 Pud. EEW. 

HANDELSNACHRICHTEN. 
The Amalgameted Oil Pipe-Lines of Galicia Ltd. 

Unser Londoner Korrespondent Herr C. T. Załuski teilt uns 
mit, dass einer der Hauptgriinde, weshalb die Subskription der 
The Amalgamated Oil Pipelines of Galicia nicht von Erfolg 
begleitet war, darin zu suchen ist, dass englischen Blattern zu- 
folge, in der nadchsten Zeit ein englisches Kapitalistenconsortium 
im Verein mit dem Landesverbande der Rohólproduzenten ein 
nk. Kapital fiir eine Pipeline zur Subskription auflegen 
werden. 

Ruminische Erdólindustrie. Die Rohólerzeugung Ru- 
miniens erreichte im verflossenen Jahre eine Menge von 
1,352.239 Tonnen; sie hat sich gegen 1909 um 55.032 Tonnen 
oder 48 Prozent gehoben. Die bedeutendsten Aktienunternehmen 
waren an der Gesamtproduktion mit nachstehenden Mengen in 
Tonnen beteiligt; 

1910 gegen 1909 
STEAGACROMATA 5 97. 2102093 — 21,819 
Astra Romana GZOPÓŻY + .20:055 
Romana Americana . 145.276 r. 24,820 
GOJEWAR SZR 95 646 = 40.00 
OBWE a, 61.408 + 12.747 
Regatul Roman. . . 53.586 + 28.362 
ANIEGNALIONAM 23 = 44.867 5 LL220 

Die Ausfuhr ruminischer Pefroleumprodukte hat sich in den 
letzten Jahren in Tonnen folgendermassen gestaltet: 

LITO = R909 1908 
Rohól, Riickstinde, Gasól, Schmieról 116.223 49.715 18.765 
Leuchtól und destilliertes Petroleum 339.282 261.637 263.633 
Benzin, roh und gereinigt. . . . . 125.751 108.218 122.860 

Gesamtausfuhr 581.256 419.570 465.258. 
Von der Ausfuhr gingen 24 (32).Prozent = 140.028 (134.564( 
Tonnen nach Frankreich und zwar 52 Prozent als Benzin. Den 
zweiten Platz unter den Einfuhrlindern nimmt England mit 216 
(16:8) Prozent = 125:687 (70.979) Tonnen ein, davon waren 53 
Prozent fiir Beleuchtungszwecke. An dritter Stelle steht mit 136 
(158) Prozent = 73.286 (66.317) Tonnen Aegypten; der weitaus 
grósste Teil (95 Prozent) entfdllt auf Beleuchtungszwecke. An 
vierter Stelle erscheint Deutschland mit 8'8 (5:6) Prozent = 51.438 
(24.972) Tonnen; davon entfallen 54 Prozent = 27.598 (7150) 
Tonnen auf Benzin, 41 Prozent = 23.627 (17.382) Tonnen auf 
Beleuchtungszwecke und nur 218 (350) Tonnen auf Riickstande. 

= 
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WIADOMOŚCI OSOBISTF. 
Adwokat Dr. Henryk Loewenherz zamianowany został 

dyrektorem filii Banku Praskiego we Lwowie i obejmuje urzędo- 
wanie z dniem 1. lipca b. r. — Nominacyę tę przyjęto w sferach 
kupieckich bardzo sympatycznie. 

Firma Mertens, Liebermann, Bard zaangażowała p. 
Goreckiego, jako kierownika swoich tustanowickich szybów. 

Odsłonięcie pomnika prof. Hansa Hofera w Leoben, 
miało miejsce dnia 30. kwietnia w tamtejszej Akademii górniczej 
z okazyi opuszczenia tego zakładu przez tak bardzo zasłużonego 
uczonego. Prof. Hans Hófer, który lat 30 w tym zakładzie praco- 
wał jest znakomitością na polu górnictwa. Nauka zawdzięcza mu 
wiele cennych prac rozsypanych bądź po czasopismach fachowych 
bądź też w specyalnych dziełach. W uroczystości wzięło udział 
wielu przedstawicieli świata naukowego oraz przedstawiciele rządu 
i specyalni delegaci rządów rumuńskiego i rosyjskiego. Czytelnia 
polska wysłała na uroczystość delegata, który czcił zasługi zna- 
komitego uczonego i szlachetnego człowieka i zamianowała prof. 
Hofera swoim członkiem honorowym. 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 
Nie obecni. Od jednego z kolegów kierowników otrzy- 

mujemy następujące uwagi w sprawie odezwy zatyt. „W sprawie 
prac komisyi wodnej w Tustanowickich kopalniach'* Ropa Nr. 4. 

Przytoczone w powyższym artykule wywody uważam jako 
zupełnie słuszne i dziwię się razem z „Ropą* niepojętemu za- 
ślepieniu i niezrozumieniu własnych interesów niektórych wła- 
Ścicieli, dyrektorów i kierowników kopalń, niewspółdziałających 
z pracami komisyi — ale również nierozumiem postę- 
powania „Komitetu wodnego*. 

Otóż sądzę, iż w sprawie tak ważnej powinno się wciągnąć 
jak najszerszy ogół do pracy wspólnej, a tym bardziej nie po- 
winno się zapominać o nas kierownikach kopalń — wiem 
zaś, że do komitetu nie należy żaden z kierowników, 
a O posiedzeniach komitetu nie zawiadamia się nikogo z nas — 
bo nawet naszej oficyalnej Organizacyi. Myśle, że nie zasłuży- 
liśmy na lekceważenia ze strony naszych przełożonych byłych 
naszych kolegów i na takie postępowanie powinniśmy reagować. 

Stacya doświadczalna Gal. Tow. Magazynowego 
w Borysławiu, została wydzierżawiona przez Inż. Maryana 
Wieleżyńskiego, właściciela labolatoryum handlowego. W ten 
sposób zostało stworzone jednolite labolatoryum dla przemysłu 
naftowego — w którym inż. Wieleżyński zamierza wykonywać 
oprócz codziennych czynności także szereg prac naukowych. 

Krajowy kurs zawodowy dla kierowników i dozorców 
robót destylarni i rafineryi nafty. Za inicyatywą c. k. Radcy 
Dworu i Nadinspektora przemysłowego p. A. Nawratila i pod 
tegoż przewodnictwem odbyła się dnia 29. z. m. konierencya 
przy współudziale zastępców większych i mniejszych rafineryi 
nafty w Drohobyczu w rafineryi „Galicya*, która zajęła się kwe- 
styą urządzania kursu zawodowego dla przodowników robót 
destylarni i rafineryi nafty. Konferencya uchwaliła urządzić 
podobny kurs już w połowie lipca b. r. i wybrała z łona wła- 
snego ściślejszy komitet składający się z pp. dyrektora Józeia 
Metzisa, dyrektora Dra Stanisława Piłata i właściciela rafineryi 
Markusa Oberlindera, który zająć się ma krokami wstępnymi dla 
utworzenia podobnego kursu. Dla teoretycznych przedmiotów 
przeznaczonym został jako prelegent p. inż. Maryan Wieleżyński, 
podczas gdy praktyczne ćwiczenia odbywać się będą pod kiero- 
wnictwem naprzemian jednego kierownika ruchu c. k. fabryki 
olejów mineralnych, lub tegoż fabryki „Galicya'*. 

Bliższe szczegóły co do przyjęcia na ten kurs i otwarcia 
tegoż, zostaaą w swym czasie ogłoszone. 

Wybory do Delegacyi Komitetowi Krajowego Związku 
Producentów ropy. Przy skrutynium przedsięwziętem na po- 
siedzeniu Rady nadzorczej dnia 31. maja br. wybory do Dele- 
gacyi komitetów na okres od 1. czerwca do 50. listopada br. 
„dały następujący rezultat: 

Z grupy I. zostali wybrani: PP. Henryk Frenkel, Lipa 
„Jolles, Dr. Edmund Kaleta, Dr. Józef Landesberg, Dr. Engeniusz 
Reiter, Michał Sroczyński, Dr. Władysław Szajna. 

Z grupy Il. zostali wybrani: PP. Franciszek Brugger, Jakób 
Kammermann, Józef Liebermann jun., Jakób Lówenheck, Karol 
Rummel, Marek Seemann, Dr. Arnold Segal. 

PERSONAL NACHRICHTEN. 

Advokat Dr. Heinrich Loewenherz wurde zum Direktor 
der Filiale der Prager-Bank in Lemberg ernannt und iibernimmt 
sein Amt mit dem 1. Juli I. J. — Diese Nominierung wurde in 
kaufmainnischen Kreisen sehr sympatisch aufgenommen. 

Die Firma Mertens Liebermann, Bard hat fiir ihre Tu- 
stanowicer Schichte Flerrn Gorecki als Betriebsleiter engagiert. 

Enthiillung der Hans von Hófer Biiste in Leoben. Am 
30. April tand an der Hochschule die Enthiillung der Biiste des 
aus dem Lehrkórper scheidenden Professor Hans von Hoófer statt. 
Hans von Hófer, der 3) Jahre in dieser Anstali titig war, ist eine 
Kapacitat auf dem Gebiete der Bergbaukunde und haben wir ihm 
mehrere grosse Werke auf den, der Naphta-Industrie verwandten 
Gebieteir zu verdanken. Der Feier wohnten ausser dem Lehrkórper 
Vertreter der rumadnischen und russischen Bergbauschulen bei 
und auch die Leobener „Czytelnia polska'* der polnischen Stu- 
denten hatte einen besonderen Redner entsendet und den Ge- 
lehrten zum Ehrenmitglied ernannt. 

LETZTE NACHRICHTEN. 

Abwesende. Wir enhalten von einem Betriebsleiter in 
Angelegenheit betreffend des im Eingange unserer vorigen 
Nummer veróffentlichten Aufrufes die nachstehenden Zeilen. 
Ich schliesse mich dem Inhalte des Aufrufes vollstindig an und 
muss nur gleich Ihnen fiber die Verblendung der Betriebsleiter 
Direktoren und Eigentiimer staunen, die gegen ihr ureigenstes 
Interesse die Kommision nicht unterstiitzen, jedoch gleichzeitig 
aber auch iiber das Komitee. Ich glaube, dass in einer so ernsten 
Angelegenheit eine móglichst grosse -Beteiligung nur wiinschens- 
wert ist und dass man speziell an uns Betriebsleiter nicht ver- 
gessen darf — sehe aber doch zu meinem gróssten Bedauern, 
dass dem Komitee kein einziger Betriebsleiter angehórt und 
dass von den stattzufindenden Sitzungen Niemand, und nicht 
einmal unsere Organisation verstindigt wird. Wir haben es doch 
wahrlich nicht vetdient, so von unseren Vorgesetzten negiert 
zu werden, die doch friiher unsere Kollegen waren und wir 
sollten wohl auf ein derartiges Vorgehen entsprechend reagieren. 

© 

Herr Ing. Maryan Wieleżyński, Eigentiimer eines 
chemisch technischen La%zoratoriums in Borysław, hat die 
Untersuchungsanstalt der Gal. Mineralól-Magazinierungs-Gese:|- 
schaft in Pacht genommen und so ein einiieitlich geleitetes 
Laboratorium fiir Rohóluntersuchungen geschaffen, in welchem 
Herr Wieleżyński beabsichtigt nicht nur die taglich vorkommen- 
en Arbeiten, sondern auch eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten 

durchzufiihren 

Landes Fachkurs fiir Betriebsleiter und Betriebs- 
aufseher von Destillieranlagen und Raffinerien. Uber Ver- 
anlassung und unter Vorsitz des K. k. Hofrates und Gewerbe- 
Oberinspektors, des Herrn A. Nawratil hat am 2). v. M. in den 
Radumlichkeiten der Raffinerie der „Galicia* A. G. in Drohobycz 
eine Konferenz stattgefunden, welcher Vertreter siimtlicher 
Raffinerien beiwohnten und in der die Frage der Etablierung 
eines Fachkurses erórtet wurde. Die Konferenz hat die Errichtung 
des Kurses schon fiir die Halfte Juli ac. beschlossen und ein 
engeres Komitee, bestehend aus den H. H. Direktor Metzis, 
Direktor Pilat, Raffineriebesitzer Markus Oberlinder gewihlt das 
sich mit den Vordrbeiten fiir die Errichtung dieses Kurses zu 
beschaitigen hat. Fiir die vorzutragen den Facher wurden berufen: 

Ferr Ing. Wieleżyński fiir theoretische Fragen wihrend 
die praktischen Atbeiten abwechszlnd die Betriebsleiter der „„Ga- 
licia'* und der Entbenzinierungsanstalt leiten werden. 

Die naheren Angaben bezgl. der Aufnahme und der 
Eróffnung dieses Kurses werden demnichst verlautbart werden. 

Wahl der Kommittenten-Delegation des Landesver- 
bandes der Rohól-Producenten. Das am 31. Mai ac. vorge- 
nommene Skrutinium hat fiir die Kommittenten Delegation fiir 
eine Zeit vom 1. Juni bis 30. November das nachstehende Rasultat 
ergeben : | 

Es wurden gewihlt im Wahlkórper I. die Herren Henryk 
Frenkel, Lipa Jolles, Dr. Edmund Kaleta, Dr. lózef Landesberg, 
Dr. Eugen Reiter, Michał Sroczyński, Dr. Wladyslaw Szajna. 

Im Wahlkórper II. die Herren Franz Brugger, Jakób Kam- 
mermann, Josef Liebermann jr., Jakób Lówenheck, Karl Rummel, 
Marek Seemann, Dr. Arnold Segal. 
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Objęcie rurociągów. Krajowy Związek producentów ropy 
objął rurociągi należące do Towarzystwa producentów (dawniej 
Braganza) oraz Towarzystwa Premier i rozpoczął tłoczenie ropy 
z kopalń z temi Towarzystwami związanych. 

Szyb „Luiza*, który jak wiadomo w poprzednim miesiącu 
przy głębokości 1522 m. otrzymał produkcyą 8 wagonów, po- 
większył produkcyę po pogłębieniu o ca. 1.20 m. na 12 
wagonów. 

Skrzywienie utworu wiertniczego. Od jednego z naszych 
korespondentów otrzymujemy bardzo ciekawy opis krzywienia 
się utworu wierconego płóczką. Wypadek ten zaszedł na kopalni 
„Silesia*, na granicy Śląska i Galicyi koło Dziedzic. Celem po- 
głębienia szybu wyciągowego wybito tam w głębokości 280 m. 
chodnik poziomy, wychodzący z istniejącego szybu wentylacyj- 
nego. W chodniku tym wyznaczono za pomocą bardzo dokładnych 
pomiarów punkt gdzie trafić miał po przybyciu rząpel (najniższy 
punkt) głębić się mającego szybu. Celem uniknięcia kosztownego 
i przeszkadzającego rodocie odwadniania szybu pompami w cza- 
sie roboty postanowiono najprzód odwiercić otwór z powierzchni 
który miał w oznaczonym punkcie trafić chodnik i odprowadzić 
w ten sposób wodę gromadzą się podczas głębienia szybu. Po 
odwieiceniu 280 m. pokazało się jednak, że otwór wyszedł 
z pionu. Skrzywienie było tak wielkie, iż spód otworu odszukano 
dopiero po bardzo długich i kosztownych robotach w odległości 
5.84 m. od wyznaczonego pomiarem miejsca. Przy głębieniu 
przesunięto tedy umyślnie szyb w ten sposób, aby otwór mieć 
jak najdłużej w czasie głębienia wewnątrz obmurowania szybu. 
Po pogłębieniu szybu do 200 m. otwór przesunął się od jednej 
ściany do przeciwległej ściany, aż zupełnie wyszedł po za ob- 
murowanie. Firma wiercąca broniła się zarzutem, że pomiary 
były niedokładnie przeprowadzone, po trzykrotnem jednakże 
ponowieniu pomiarów z największą skrupulatnością przekonano się, 
iż zboczenie od pionu wynosi 4%. 

Kopalnię „Brylant* w Borysławiu własność p. Terleckiego 
nabyli pp. Lifschiitz, Miernik i Dr. Segal. 

Producenten-Pipeline. Wie man uns mitteilt, hat der 
Landesverband der Rohól-Producenten die ehemal der Producenten 
Pipeline G. m. b. H. und der Premier Petroleum Gesellschaft 
gehórigen Pipe Anlagen iibernommen und mit der Ubernahme 
des Rohóles von den an diese Leitung angeschlossenen Gruben 
begonnen. 

Im Schachte „Luise*, der wie bekannt im Vormonate bei 
1522 Meter mit 8 Wagen fiindig geworden ist, ist die Production 
nach einer um cca, 1.20 M. vorgenommenen Vertiefung auf 12 
Wagen gestiegen. 

Kriimmung eines Bohrloches. Einer unserer Korrespon- 
denten teilt uns fiber eine merkwiirdige Kriimmung eines mit 
dem Wasserspiilbohr System gebohrten Bohrloches die nach- 
stehenden interessanten Einzelheiten mit: der Fórder Schacht 
„Silesia* an der schlesisch galicischen Grenze im Dziedzitzer 
Kreise sollte vertieft werden, zu welchem Zwecke man im einer 
Tiefe von 280 Meter einen wagrechten Stollen vom Luftzufiihr- 
schachte aus erbauen wollte. In diesem Stollen wurde nach 
wiederholten genauen Vermessungen ein Punkt fixiert, wo nach 
dem Durchschlagen die tiefste Stelle des zu vertiefenden 
Schachtes hinauskommen sollte. Um nun den Kostspieligen und 
die Arbeit stórenden Entwisserungsarbeiten mittelst Pumpen 
auszuweichen, hat man im Laufe der Arbeiten beschlossen, vor- 
erst von oben ein Loch zu bohren, das in der entsprechenden 
Stelle den Gang treffien und durch das sich ansammelnde 
Wasser abgezogen werden sollte. Nachdem nun 280 Meter abge- 
teuft waren, hat es sich gezeigt, dass die Ofinung von der 
Lotrichtung abgewichen ist und war die Kriimmung so stark, 
dass inan den Boden der Offinung erst nach kostspieligen und 
langwierigen Arbeiten in einer 5.84 M. Von dem eigentlichen 
Orte entfernten Stelle auifinden konnte. Bei der Vertiefung hat 
man nun den Schacht verschoben, um die Offnung móglichst 
wihrend der ganzen Dauer der Arbeit innerhalb der Ummaue- 
rung zu haben. Nach Vertiefung des Schachtes um 200 M. hat 
sich die Ofinung bis zur gegeniiberliegenden Wand und iiber 
den Bereich des Mauerwerkes hinaus verschoben. Die Bohrfirma 
hat entschieden bestritten, dass die Vermessungsarbeiten nicht 
durchgefiihrt waren, weitere 3. Vermessungen haben jedoch eine 
Abweichung des Lotes um 49”/, ergeben. 

Grube „Brylant* in Boryslaw Eigentum des Fierrn 
Terlecki, haben die Herren Lifschiitz, Miernik et Dr. Segal gekauit. 

Polski Kalendarz Naftowy 
na rok 1911 

wyszedł z druku nakładem i staraniem 
Związku Techników wiertniczych i za- 
wiera treść bardzo bogatą, licznymi ry- 

sunkami i tablicami ilustrowaną. 
Cena w oprawie K 6., z przesyłką K 6.45. 

Do nabycia, tylko za zaliczką lub 
poprzedniem nadesłaniem należytości 
w Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 

„wali 

Der polnische Naphtakalender 
ZOO fir das Jahr 1911 

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

Adressenverzeichnis und ist beim 
„Bohrtechniker-Verein in Borysław* 

a den Preis von 6.45 R (summt Porto) zu haben. 
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L. LIEBERMANNSBNN RE 
Rachunek Clearingu w pocztowej kasie oszczędności Nr. 71.969. Konto 

bankowe: Wiedeński Bank Związkowy. 

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

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

KLINGERY T. 
Płyty na pakunki, pierścienie, ramy, na najwyższe ciśnienie pary na- 

syconej i przegrzanej, wytrzymujące suche gorąco, kwasy etc. 
POMPY I INJEKTORY: 

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

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

Smary maszynowe i cylindrowe; smar Tovotte'a. 

"=". 

Dr. Leon Golohammer | 
Landes- und Gerichtsadvokaft 

Boryslaw 
Pańskag., Haus des H, W. Wixel. Telef, 270. 
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gatunki rur stalowych bez szwu 
dla parociągów, rurociągów wo- 
dnychigazowych, maszty stalowe 
dla światła i przeniesień Siły, 
asfaltowane i uszczelnione jutą 
stalowe rury wodociągowe itd., 
dalej jako specyalność dla prze- 
mysłu naftowego: rury wiertnicze 
bez szwu, rury pompowe, sztan- 
gi rurkowe, rury dla rurociągów 

ropnych (pipelines) i t. d. 

(GGE=22)6605: 9-865: dEZE=EDI 

znych rur spajanych tak wiertniczych 
i wszelkich innych gatunków. ( | 

Z walcowni SCHÓNBRUNSKIEJ na Szląsku 
austr. wszystkie rodzaje patentowanych żela- 

Vom Werk SCHOÓNBRUNN in 5sterr. Schlesien: 
alle Arten schmiedeiserner Patent geschweiss- 

ter Bohrrohre und sonstiger Rohrsorten. 

NZNIIEEEZD GS EIEZEEDIEIEZDG:9:84 || 

RJ | | 1: i EJ ustrydekie wakownie rur: Manneśmanna | Oestetreichische Mannesmannróhren- Werke | 
Towarzystwo z ogr. poręką (jesellschaft m. b. H. 

WIEDEŃ, IX. Wźhringerstrasse 6—8. WIEN, IX. Wanhringerstrasse 6—8. 
Telefon Nr. 22840, 22334, 22830, 23066. Telephon Nr. 22840, 22834, 22830, 23066. 

=== Adres dla telegr.: MANNESROHR WIEDEŃ. == === —_ [Icelegramm-Adrcssc: MANNESROHR WIEN. === KU 

dostarczają z walcowni w KO- lieftern vom Werk KOMOTAU eż 
MOTAU w Czechach: wszystkie in Bóhmen: alle Arten nahtloser 7 

Rohre fiir Gas-, Dampf- und 
Wasserleitungen, Stahlrohrmaste 
fiir Beleuchtungs- und Kraft- 
iibertragungszwecke, asphaltierte 
u. jutierte Wasserleitungs-Stahl- 
muffenrohre etc. etc., ferner als 
Spezialfabrikate fiir den Petro- 
leum-Bohrbetrieb: nahtlose Bohr- 
rohre, Pumpenrohre, Gestinge- 
rohre, 

je 

—] 

Petroleumleitungsrohre A 
(pipelines) etc. | 

Z 
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Udziela kredytów przemysłowych 
we własnych obligacyach. 

Finansujc przedsiębiorstwa przemysłowe. 
Eskontujc i inkasuje weksle przemysłowe i kupieckie. 
Składa wadyai kaucye w gotówce, cfcktach i we własnych 

listach gwarancyjnych pod bardzo dogodnymi wa- 

długoterminowych 

Przyjmuje zlecenia giełdowe i udzicla informacyi co do 
korzystnej lokacyi kapitałów. 

Przyjmuje WKŁADKI na książeczki wkładkowe i na 

rentowy opłaca Bank z własnych funduszów. 
Wynajmuje za niską opłatą najnowszej konstrukcyi schow- 

ki depozytowe (Safe deposits) w stalowych kasach 
pancernych. 

Godziny kasowe od 9 rano do pół do 5 popoł. 
bez przerwy, 

i 
| 
I 

<=w|(KZEZSDJICZZEEZARB"'0:9:0Iin['$53::0 [(KZE=PICEEEEDII 
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-] LINE z i | 

— B ANK —| | 8 JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. $ 
| $ Skład wszelkich artykułów technicznych $ 

5 i elektrotechnicznych. 5 
P B / |] ) M Y SI 0W Y | z "IR w BORYSŁAWIU ul. WOLANEGKA. — — Telefon Mr. tól. < 

m | w Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANŻZ «w 
dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem | 8 iSka we Wiedniu dla Galicyi i Bukowiny. Utrzymuje © 

Ksiestwem Krakowskiem | w” w bogatym zapasić: Oliwy maszynowe i cylindrowe, tłuszcz a 
MMAM , , | 8 towott pasy z włosia wielbłądziego. Pakunki Wiktoria © 

trzeciego maja |. 19. | * Grafitowe i Asbestowc. Pomp „ narzędzia, armatury, puszki w We LWOWIE, Ulica 2 | |) 1 
Telef 1580 | 8 smarowe. Metal na panewki, blachy miedziane. © 

óó | w Specyalność pierścienie gumowe do tłokowania we 
" TT 6 wszystkich dymenzyach w największym wvborze, wszelkie © 

| (00) (NIIA ( (WINY a inc artykuły techniczne dla wszystkich gałęzi przemysłu 
i i i 8 zawsze na składzie. 8 

©) 10) 10) 10) 10) 40) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) 10) ($ 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
runkami. | , , Udziela poręki za kredyty podatkowe i cłowe. ! E I IQ5SZ NII n | h O [fe l 

Wydaje listy kredytowe na wszystkie miasta zagraniczne. 
Filie w Borysławiu i Tustanowicach. 

Telefon Nr. 120. K. Poczt. K. O. 
rachunck bieżący pod bardzo korzystnymi warunkami poleca : 
i wydaje książeczki czekowe. Kwoty do 5.000 K. , : 0. . ! 

h. : . ! . asy wiertnicze najlepsze akośc ania szybowe dziennic wypłaca się bez wypowiedzenia. Podatek Pasym Jepszej _ jakości, ubrania szybowce, 

łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 

drucianć 1 manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe 

maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. m [" 
Wydawca i odpowiedzialny redaktor FRANCISZEK BRUGOGER. Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 

C.i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 
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SPÓŁKA AKORDOWA 
F. BRUGGER, T. ŁASZCZ 

a |. PIERŚCIŃSKI 
Spółka z ograniczoną poręką [EB] Gesellschait m. b. Haftung. 

e =——=U BORYSŁAW. PP" 

Adres telegraficzny: 

Inż. PIERŚCIŃSKI 
— =) — 

Telefon Nr. 140. 

poleca się jako 

przedsiębiorstwo 

głębokich wierceń. 

Obejmuje techniczny 

zarząd kopalń nafto- 

wych za udział w pro- 

dukcyi. 
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Telegramm-Adresse: 

Inż. PIERŚCIŃSKI. 

Telephon Nr. 140. 

empfiehlit sich als 

Tiefbohr-Unterneh- 

mung. 

Ubernimmt die techni- 
sche Verwaltung der 

Naphtagruben gegen 
Produktions-Antell. 
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Aparaty szklanne i metalowe do prac laboratoryjnych 

L. H. ZELLER, LIPSK viz 
Urządzenia dla laboratoryów oraz budowa wszelkich 
HHH przyrządów dla nauki, techniki i 

Aparaty do badania smarów, olejów i Huszczów. 
Wiskozimetry. Termostaty. 

Zestawienia przyrządów dla. laboratoryów fabrycznych i zakładowych. 

Aparaty do badań techniczno-chemicznych i analitycznych. 
Instrumenta szklanne i termometry. 

APARATY DO BADAŃ KAŻDEGO RODZAJU. 
Wszelkie przyrządy dla elektrochemii i fizykochemii stosowanej. 

Aparaty do badania punktu zapulności, » Urzędownie oznaczone przykory miernicze. m Wagi precyzyjne, 
Referencye władz państwowych i miejskich oraz pierwszorzędnych firm. 

Znakomite miejsce zakupna dla odsprzedawców. 

| przemysłu. HER 
Instrumenty miernicze. 

le 

KOLBEN- 
KREISEL: : 
ROTIRENDE- 

rren 11864%0063464440403493416 
144000005423444244044494000- 

u. PRESS 

ŻERDZIE 
RATUNKOWE 

BARDZO DOBRE 

Wypożyczają po 
najtańszych ce- 

nach 

— INŻYNIER — 

ZEENKSK 

ślochdruc cgeblise u. ASSAULET YDP 
alle Zweche dordnius (ri ie l. de s ddergbde5. >: 

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

Bóle muzy 

= Z powodu ogólnego zainteresowania się terenami nafto- 
wymi w Bitkowie Mołotkowie, Maniawie, Pasiecznej i okolicy 
wydała firma „Dom Naftowy* Oskar Loewenherz i Ska. 

W w skali katastralnej 1: 2860, 
Borysławiu M lą E. Ę obejmującą pas terenów nafto- 

_|wych z uwzględnieniem sytuacyi wierconych szybów. 
© Cena 80 Kor., kolorowa 100 koron, na płótnie 20 koron 

drożej. 

* Durch das allgemein zu Tage tretende Interesse fiir die 
Naphtaterrains von Bitków, Mołotków, Maniawa, Pasieczna 
und Umgebung, hat sich die Firma „Naphtahaus*, Oskar 
Loewenherz $ Comp. in Borysław veranlasst gesehen, eine 
3 P EZ | A LKA RT = von diesen Oelfeldern 

unter Beriicksichtigung 
der im Bohren befindlichen Gruben im Masstabe 1: 2880 
herauszugeben. Preis 80 K., auf Leinwand aufgezogen 120 K: 



PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE [5] = TIEFBOHRUNTERNEHMUNG 

STANISŁAW PRUS SZCZEPANOWSKI 
DYPLOMOWANY INŻYNIER I DIPLOMIERTER INGENIEUR 

ADRES POCZTOWY [-] POST-ADRESSE : | 

Telefon: Borysław 54. WOLANKA—TUSTANOWICE. Telephon: Borysław 54. R 
WYKONUJE: UBERNIMMT: ! 

Wiercenie szybów z najdalej idącą gwarancyą | Tieibohrungen mit einer am weitesten gehenden 
głębokości i dymenzyi rur. | Garantie beziiglich der Tiefe und der Rohr- 

Odgważdżanie szybów zagwożdżonych. . dimension. 
Urządzenia i instalacye OE mecha- 3 R 

niczne i elektryczne. Entnagelung beschddigter UA | 
Eksploatowanie szybów nie mających wybu- Montage und Lieferung aller technischen Fin- 

chów, zapomocą patentowanych urządzeń. richtungen und Grubeneinrichtungen. «| * 
Zbiorniki ziemne na ropę. (Rekord: dwa zbior- | Erdreservoirbau (Rekord: Zwei Erdbehalter zu 

niki po 1000 cystern wykonane w 26 dniach 1000 Zisternen in 26 Tagen ausgefiihrt). 
roboczy ch). Ertorschung neuer Terrains eventuell mit eige- 

Badanie nowych terenów naftowych ewentu- a 
alnie z własnym udziałem. ner. Beteiligung. 

Finansowanie kopalń i spółek naftowych ewen- Finanzierung von Petroleumgruben u. Gesell- 

„ tualnie z własnym udziałem. schaften eventuell mit eigener Beteiligung. 

e 

: () 

MAGAZYN NOWOŚCI JĄ 
I PRZYBORÓW DO PODROZY 

POD FIRMĄ M 5% 

: NIA 

ESPENHAN i BECHTLOFF 
Ń we LWOWIE, ul. Akademicka 6. 
j/ [= POLECA Z FABRYK KRAJOWYCH, FRANCUSKICH I ANGIELSKICH i 8 7 

A PŁASZCZE GUM. i ULSTRY NIEPRZEMAKALNE PLEDY, KOCYKI i DERKI ANG. i KRAJ. 
PELERYNY LODENOWE i GUMOWE. - - - - KUFRY, TORBY i NECESERY DO PODRÓŻY. 
KRAWATY W OLBRZYMIM WYBORZE. - - - - SZELKI, SKARPETKI i POŃCZOCHY. 
BIELIZNĘ: BIAŁĄ LKOŁOROWIA SZOS Ser" SPINKI WSZELKIEGO RODZAJU. - 
OBUWIE RĘCZNEGO WYROBU. - - ŻA LASKI, PARASOLE i PARASOLKI DAMSKIE. 
PERFUMERYĘ ANGIELSKĄ i FRANC USKĄ. - - PAPIEROŚNICE. PUGILARESY. PORTFELE i t. p. 
KAPELUSZE ZNANEJ FABRYKI WŁOSKIEJ - - KAŁOSZE-PEFERSDURSKIE > 00070050 5 ł 
„BORSALINO'* ANGIELSKIE i FRANCUSKIE. - - ZEFIRY ANGIELSKIE NA BIELIZNĘ - '*.- =. = 
CZAPKI DO PODRÓŻY i SPORTOWE. - - - - RAKIETY i PIŁKI DO TENNISA - / 
RĘKAWICZKI DAMSKIE i MĘSKIE -- - - - - I WOGÓLE WSZELKIE NOWOŚCI Z DZIEDZINY 

- z fabryk angielskich i francuskich. - - - A MODY, SPORTU I KONFEKCYI. Ę 
WYŁĄCZNE ZASTĘPSTWO 

słynnego obuwia angielskiego firmy „Barratt 8 Co. Ltd.'* na całą Galicyę. y 
Towar pierwszorzędnej jakości. V Ceny umiarkowane. 


