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Nowina tłokowała cały czas z małemi przer- 

wami spowodowanemi brakiem miejsca, lub konie- 
cznemi naprawkami. Tłokuje z głębokości 1000 m. 
płyn nie opada. Przed Świętami poprawa była wi- 
doczna, po świętach jest gorzeji tak, pierwiej próbka 
wykazywała 509/, zanieczyszczenia, dnia 6/6 zaś 600/,. 
Po świętach za 48 godzin przybyło płynu 300 m. 
7/6 tłokowano z głębokości 700 m., zanieczyszcze- 
nia 20, a ropy 80%,, emulsya łatwiej się oddziela. 
Dnia 8/6 płyn nie opada, zanieczyszczenie mniejsze, 
bo 157, w czem 5 do 60%, wody, poprawa wido- 
czna. Dnia 30/5 zanieczyszczenie największe 5%, wody 
85'/, emulsyi, a tylko 10%/, czystej ropy. Dzisiaj sto- 
sunek ten jest na korzyść ropy niemal odwrotny, 
15% wody, 250/, emulsyi, i 60%, ropy, dalsze tło- 
kowanie z tej samej głębokości co wczoraj. | 

Annen zwożono i montowano kotły i paro- 
ciągi. 

> Tschuschima rurowała do 6/6 włącznie, za- 
rurowano do 1100 m. Dnia 8/6 przywieziono drugi 
kocioł i zaczęto montować kotły i parociągi, w szy- 
bie sieje czystą ropą z poza rur 4. Dzisiaj ropą nie 
sieje, dalsze montowanie kotłów w toku. 

Napoleon przez cały czas tłokował bez przer- 
wy z haspla. Dnia 3/6 płyn opadł, tłokowano z głę- 
bokości 1300 m., gazy silniejsze, ropy trochę więcej, 
zmiana na lepsze widoczna. Przez Święta nie tłoko- 
wano, płyn się podniósł 250 m., gazy silne lecz ro- 
py mniej. Dnia 8/6 znowu mała poprawa, tłokuje 
z głębokości 1100 m., tłok wynosi na zmianę, ropę 
lub wodę, najczęściej górą ropę, spodem czystą wodę. 
Oddano 5 cystern ropy do dnia 7/6. Dziś tłokuje 
z głębokości 1250 m., płynu ubyło, ropy więcej, ga- 
zy jednakowo, poprawa mała. 

Tadeusz-Alfa tłokuje cały czas bez przer- 
wy z haspla, przed świętami poprawa była wido- 
czna, gazy silniejsze, ropy więcej, lecz płyn słabo 
opada. Po świętach sytuacya gorsza, płynu nie uby- 
wa, gazy silne. Dnia 8/6 tłokowano z głębokości 
1100 m., do południa było stosunkowo dużo wody, 
od południa nieznaczny zwrot ku lepszemu, tłok wy- 
nosi na zmianę wodę lub ropę, przeważnie zaś górą 
ropę a spodem czystą wodę, gazy silne. Dziś tłokuje 
z tej samej głębokości, ropę trochę więcej, znowu 
poprawa. 

Trystan tłokuje z haspla słabo, a to dla braku 
pary. Przed świętami sytuacya lepsza. W niedzielę 
nie tłokowano, w poniedziałek 5/6 choć święto tło- 
kowano, za 24 godzin niedzielnej stójki przybyło 
płynu 300 m. tj. 500 m. od spodu, tłak wynosił 
40'/, ropy. Pogorszenie to przypisać należy temu, że 
w czasie świąt względnie w poniedziałek tylko ten 
jeden szyb w tej okolicy tłokował i ściągnął praw- 
dopodobnie wszystką wodę ze sąsiednich otworów. 
Wogóle po każdej stójce, w miarę przypływu wody 
sytuacya się pogarsza. Dnia 8/6 tłokowano do głę- 
bokości 1120 m. od wczoraj wody znacznie mniej, 
a i dziś jest lepiej, tłok od spodu rur wynosi pra- 
wie czystą ropę, kocioł przywieziono. 

Złotka. Tłokowano, zarurowano do 1300 m. 
ropa znacznie czyściejsza, zanieczyszczenie łatwo się 
oddziela, poprawa widoczna, gazy silniejsze, a nawet 
bardzo silne. Dnia 8/6 tłokowano z głębokości 1300 m. 
a więc ze spodu rur, płyn ubywa, względnie przy- 
pływ jego mniejszy aniżeli się wytłokowuje. Rzecz 
godna uwagi, że po każdej stójce próbka wykazuje 
większy procent emulsyi, a mały przybytek wody. 
Jest zmiana na lepsze, gdyż początkowo produkcya 
była mała, a nawet przed rurowaniem i tłokowaniem 

Fliissigkeit nicht. Von den Feiertagen war der Zu- 
stand besser, nach den Feiertagen hat er sich sicht- 
lich verschlimmert, da die Probe im ersten Falle 
507, Verunreinigung, am 6. Juni hingegen 60%, be- 
trug. Der Zufluss hat nach den Feiertagen in 48 
Stunden 300 M. betragen. Am 7. Juni wird in 700 M. 
Tiete gekolbt, die Verunreinigung betragt 20%, und 
scheidet sich die Emulsion leichter ab. Am 8. Juni 
bei gleicher Fliissigkeitshóhe etwas weniger Verun- 
reinigung — 15%/, davon 5-6%%, Wasser — somit eine 
merkliche Besserung. Am 30. Mai war die grósste 
Verunreinigung, u. zw. 50/, Wasser, 85%/, Emulsion 
und nur 109/, reines Wasser. Heute ist das Verhilt- 
nis tast umgekehrt, 60%, Rohól, 15%, Wasser und 
25'/, Emulsion und wird der Schacht in der gleichen 
Tieie gekolbt. 

Ann en. Der Kessel wurde zugefiihrt, montiert 
und die Dampfleitungen gelegt. 

Ischuschima wurde bis 6. Juni bis zu 
1100 M. Tiefe verrohrt. 

Am 8. Juni wurde der zweite Kessel zugefiihrt 
und montiert. Stiindige kleine Ausbriiche von hinter 
den 4" Róhren. 

Napoleon wird ununterbrochen gekolbt. Am 
3. Juni fdllt die Fliissigkeit, der Kolben wird bis 
1500 M. eingelassen, die Gase sind stirker etwas 
mehr Oel und ist eine merkliche Besserung zu kon- 
statieren. Wdhrend der Feiertage, da nicht gekolbt 
worden ist, stieg die Fliissigkeitssaule um 250 M. 
die Gase sind stark, jedoch weniger Rohól. Am 8. 
Juni, an welchem Tage bei 1100 M. Tiefe gekolbt 
wird, wieder eine kleine Besserung, der Kolben bringt 
abwechselnd Rohól und Wasser, meistens oben Oel, 
darunter reines Wasser. Bis zum 7. Juni wurden 5 
Zist. Oel iibergeben. Heute wird bei 1250 M. gekolbt, 
die Fliissigkeitssaule fallt, etwas mehr Oel, gleich 
starke Gase. Die Situation hat sich ein wenig ge- 
bessert. 

ladeusz-Alfa wird ununterbrochen gekolbt 
und war die Besserung vor den Feiertagen ersicht- 
lich, stirkere Gase, mehr Oel, doch fallt die Fliis- 
sigkeitssdule nur schwach. Nach den Feiertagen wird 
die Situation bedeutend schlechter, die Fliissigkeit 
bleibt stabil, starke Gase. Am8. Juni wird bei 1100 M 
gekolbt, bis Mittag verhaltnismassig viel Wasser, von 
Mittag an eine kleine Besserung, der Kolben bringt 
abwechselnd Rohól (von oben) und Wasser (von 
unten) heraus. Heute wird in der gleichen Tiefe ge- 
kolbt, die Besserung nimmt zu. 

Tristan wird nur wenig gekolbt, da es an 
Dampf mangelt. Vor den Feiertagen war die Situation, 
bedeutend besser. Am Sonntag wurde nicht gekolbt- 
am Montag hingegen wurde trotz des Feiertages ge- 
arbeitet und war wdhrend des sonntdgigen Stillstan- 
des um 300 M. d. i. bis 500 M. Fliissigkeit zuge- 
kommen, die 40%, Rohól enthielt. Dieses schlechte 
Resultat ist wohl nur darauf zuriickzufiihren, dass 
am Montag nur dieser eine Schacht gekolbt wurde, 
sodass wohl auch das Wasser der Nachbarschichte 
mit hinaułbefórdert wurde. Ueberhaupt ist nach jedem 
Stillstaade mehr Wasserzufluss zu beobachten. Am 
8. Juni wird 1120 M. Tiefe gekolbt, heute ist die 
Situation besser, der Kolben bringt von der Stelle, 
wo die Verrohrung aufhórt, fast reines Oel heraus. 

Zlotka wurde gekolbt und ist bis 1300 M. 
verrohrt. Das Rohól ist bedeutend reiner, die Ver- 
unreinigung lisst sich leichter abscheiden, die Bes- 
serung ist merklich, die Gase starker, zeitweise sogar 
sehr stark. 
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zupełnie jej nie było, obecnie zaś wynosi 6 cystern 
dziennie. Zanieczyszczenie się zmniejszyło znacznie 
i tak: 16/5 zaczęto tłokować, a próbka wykazywała 
7807, wody, 3%, emulsyi, 19%, ropy. — 27/5, 37% 
wody, 23%, emulsyi, 40%, ropy, — 29/5, 22%/, wo- 
dy, 18%/, emulsyi, 60%, ropy, — 31/5, 10%/, wody, 
350/, emulsyi, 55% ropy, — 3/6, 10%, wody, 20% 
emulsyi, 70%/, ropy, wreszcie 8/6, 10%, wody, 16% 
emulsyi, /4%/, ropy. Widzimy zatem, że początkowo 
wody było dużo, emulsyi nie wiele, ropy mało; 
w miarę tłokowania ubywa wody, a przybywa emul- 
syi i ropy, wreszcie stosunek ropy przeważa nad 
wodą i emulsyą, procent emulsyi opada, a szyb staje 
się produktywnym napowrót. Dziś tłokuje się stale 
od spodu rur z głębokości 1290 m. próbka wyka- 
zuje 10%, wody, 15%, emulsyi i 75%/, ropy; produ- 
kcya 6 cystern poprawa zatem znaczna. 

Józef tłokuje, ropa płynie tylko za tłokiem 
i to coraz słabiej, gazy słabną tak, że je 8/6 widać 
jedynie po tłoku, produkcya spada znacznie bo z 20 
do 25 cystern, na niespełna 12 cystern, zanieczysz- 
czenie wynosi od 5 do 20%, obecnie tłokują z głę- 
bokości 900 m. Spadek produkcyi i gazów tłuma- 
czyć można tem, że w jamie są dwa zasypane tło- 
ki przeszło 100 m. od spodu. Szyb ten biorąc lo- 
gicznie powinien właściwie wykazać poprawę tak 
samo jak i Złotka, choćby nie co do ilości produ- 
kcyi, że przynajmniej w stosunku zanieczyszczenia, 
a to ostatnie wzmogło się. W ogóle w tym otworze 
świdrowym pogorszenie jest widoczne, być bardzo 
może, że tylko czasowe, i w miarę intenzywnego tło- 
kowania, oraz z chwilą wydobywania obydwóch tło- 
ków z jamy, sytuacya i tutaj się polepszy. Dziś tło- 
kują z głębokości 850 do 900 m. zanieczyszczenie 
200%/,., Razem oddano 109 cysterna wraz z zapasem 
z maja. 

Streszczając pogląd na położenie w szybach 
po lewym brzegu Łoszenia widzimy że szyby: Ha- 
dwiga, Kismet, Nowina, Trystan, Napoleon, Ta- 
deusz-Alfa, Złotkai Józef tłokują już z hasplai wtych 
szybach spostrzega się polepszenie, jakkolwiek jesz- 
cze nieznaczne, lecz za to w miarę stójek sytuacya 
zaraz się pogarsza, a przypływ płynu (przeważnie 
wody) jest nawet bardzo znaczny, należałoby więc: 

a) Przyspieszyć tłokowanie w niedziele i święta 
bez przerwy. | 

b) Nakazać branie co 6 godzin próbek wprost 
ze szybu bez rozcieńczania ich benzyną, a to celem 
utrzymania dokładnej ewidencyi stosunku zanieczy- 
szczenia, względnie wody i emulsyi do ropy. 

c) Zalecić możliwe dzienne obliczanie wytłoko- 
wanego płynu, by w ten sposób mieć możność suma- 
rycznego obliczenia wytłokowanej wody we wszyst- 
kich szybach w miesiącu. 

d) Wreszcie licząc się z dość silnym przypły- 
wem wody, dla uspokojenia ogółu przedsięwziąć jak 
najprędzej zamknięcie wody, względnie usunięcie 
szkodliwego wpływu szybów: Wesoła Wdówka, 
Flora i Katherinen, a przynajmniej przygotować je 
do tego, jak to było uchwalone na ostatniem posie- 
dzeniu, bo chociaż wiele danych przemawia zatem, 
że wody z tych szybów nie napływa, to jednak pe- 
wności nie ma, i usunięcie możliwego złego jest ko- 
niecznie wskazane. 

W otworach: Jawa, Annen i Tschuschima ra- 
cyonalne tłokowanie rozpocznie się na pewno w przy- 
szłym tygodniu, a więc z tej strony Łoszenia będą 
wszystkie szyby odwadniać teren dokładnie, przy- 
pomnąć jeszcze tylko należy Nowinie zapuszczenie 
rur 4". 

Am 8. Mai wird bei 1300 M. Tiefe gekolbt, 
die Fliissigkeit nimmt ab, d. h. es wird mehr abge- 
zogen, als hinzukommt. Es ist auch erwdhnenswert, 
dass nach jedem Stillstande die Probe eine gróssere 
Emulsion und eine kleine Wasserzunahme ergibt. 
Es ist eine Wendung zum Bessern zu verzeichnen, 
da die Produktion, die heute 6 Zist. taglich betrdgt, 
anfangs sehr klein war. 

Die Verunreinigung ist stark gesunken, u. zw. 
betrug sie: am 16. Mai bei Beginn des Kolbens 789/, 
Wasser, 3%/, Emulsion, 19%, Wasser Rohól — 27. 
Mai: 370/, Wasser, 23%/, Emulsion, 40%/, Rohól — 29. 
Mai: 220/, Wasser, 18%/, Emulsion, 60%/, Rohól — 31. 
Mai: 10%/, Wasser, 35%/, Emulsion, 550%/, Rohól — 3. 
Jim: 1677, Wasset, 200%, . Emulsion,_ 70% kRohól, 
schliesslich am 8. Juni: 10%/, Wasser, 169/, Emulsion 
und 740% Rohól. Wir sehen, dass anfangs viel Was- 
ser, madssig Emulsion und sehr wenig Rohól vorhan- 
den war. lm Masse des Kolbens fallt das Wasser 
und die Emulsion und das Rohól steigt, sodass 
schliesslich der Rohólgehalt das Wasser und die 
Emulsion iibersteigt und der Schacht wieder produk- 
tiv wird. Heute wird stindig bei 1290 M. Tiefe ge- 
kolbt, die Probe ergibt 10%/, Wasser, 15%, Emulsion 
und 75% Rohól, die Produktion betrdgt 9 Zisternen, 
die Besserung ist also bedeutend. | 

Josef wird gekolbt, die Gase werden immer 
schwadcher, sodass diese zuweilen nur nach dem 
Kolben auftreten und fiel die Production von 25 auf 
cca. 12 Zisternen, wdhrend die Verunreinigung 5-20'/ 
betragt. Gegenwadrtig wird in einer Tiefe von 900 M. 
gekolbt. Der Riickgang der Produktion und das 
Schwinden der Gase kann damit erkldrt werden, 
dass sich im Bohrloche zwei Kolben verschiittet vor- 
finden. Dieser Schacht sollte analog wie Zlotka eine 
Besserung bezgl. der Verunreinigung aufweisen, wdh- 
rend dieserim Steigen begriilen ist. Es ist in diesem 
Schachte eine Wendung zum Schlechtern zu beobach- 
ten, die vielleicht nur zeitweise auftritt und im Masse 
des weiteren Kolbens sowie nach Herausziehen der 
beiden Kolben sich doch vielleicht bessern kann. 
Heute wird aus einer Tiefe von 850 bis 900 M. ge- 
kolbt und betrigt die Verunreinigung 20%. Es wur- 
den insgesamt 109 Zisternen inkl. des Maivorrates 
iibergeben. 

Die Beobachtung der Schdchte auf dem linken 
Ufer des Loszenibaches hat ergeben, dass die Gru- 
ben: Hadwiga, Kismet, Nowina, Tristan, Napoleon, 
Tadeusz-Alfa, Zlotka und Josef das Wasser mittelst 
der Haspel abziehen und eine, wenn auch nicht be- 
deutende Besserung aufweisen. Die Situation wird 
nach jedem Stilistande schlechter und ist der Was- 
serzufluss in einem solchen Falle bedeutend grósser, 
weshalb anzuordnen wdre, dass 

a). die Schdchte an Sonn- und Feiertagen stan- 
dig zu kolben sind, 

b). je 6 Stunden eine. Rohólprobe dem Bohr- 
loche zu entnehmen ist, die man ohne Beigabe von 
Benzin zu untersuchen hat, um auf diese Art eine 
genaue Evidenz iiber das Verhdltnis der Beimengun- 
gen zu ermóglichen, 

c). die tiglich gefórderte Fliissigkeit ist auszu- 
weisen, damit konstatiert werden kann, welche Men- 
gen im jeweiligen Monat zu Tage gefórdert worden 
sind. | 

d). Mit Riicksicht auf den ziemlich starken 
Wasserzufluss und auf die Beunruhigung, die alle 
interessierten Kreise ergriffen hat, ist das Wasser in 
den Schichten: Wesoła Wdówka, Flora und Kathe- 
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Nr. 7 

„Przechodzę do szybów na prawym brzegu Ło- 
szenia. 

Nordstern. Do dnia 8/6 rurowano i zapu- 
szczano 5" rury do 1371 m., poczem popołudniu 
zaczęto tłokować z głębokości 600 m. od góry. Tłok 
początkowo wynosił ropę, do godziny 4 popołu- 
dniu zczerpano 400 m. płynu do głębokości 1000 m. 
przyczem tłok wynosił już czystą ropę, od wczoraj 
wieczora do dzisiaj wynosi stale przeważnie ropę, 
teraz wierci bo zczerpał wodę, a łyżka ze spodu 
wynosi tylko ropę, niepodobna go zatem zmuszać 
do dalszego zczerpywania wody. 

Szujski. Dnia 3/6 zarurowano 6' rurami do 
1035 m. Ogólna głębokość szybu 1040 m. Do dziś 
wyrabia 7 metrów zasypu i zwierca klocek. 

Tade usz-Galicya rozszerza jamę i dopusz- 
cza rury. Przypływ wody nieznaczny i tylko po ka- 
żdym wybuchu silniejszy, wodę tę jednak łyżka 
zczerpuje łatwo. Dziś stan ten sam, przypływ mały, 
ropa na 20 sztang od góry. 

Karpaty Nr. 7. Do 2/6 do godziny 9 wie- 
czorem wiercono, i osiągnięto głębokość 1214.30 m. 
zarurowano 1210.42 m. poczem zaczęto tłokować 
z f" rur z bębna, i w niecałą dobę ściągnięto płyn 
tłokiem od rur dziurkowanych tj. do głębokości 680 m. 
Od tego czasu zaczęto dalej łyżkować płyn 6" łyżką 
z góry tj. z głębokości 680 m. Od tego czasu za- 
częto dalej łyżkować płyn 6' łyżką z góry tj. z głę- 
bokości 680 m., lecz płyn mimo intenzywnego 
zczerpywania nie ubywa. Wyłyżkowuje się go od 
jednej do półtora cysterny, a ponieważ tenże nie 
opada, przeto taki przypływ wody na dobę przyjąć 
należy. W miarę łyżkowania łyżka wynosi trochę 
więcej ropy, obecnie 60%, wody, a 40/, ropy, lecz 
jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż zczerpuje się ropę 
(płyn) z wierzchu. Rury 6" zwozi się i jest pewność, 
że w niedługim już czasie szyb ten będzie należycie 
ttokował wodę a tem samem racyonalnie przyczyni 
się do odwodnienia terenu. Dziś zczerpywano łyżką 
500 m., od góry w głębokości 1000 m., jest już czysta 
woda, górą ropa. 

Jan Kanty VIIL., łyżkuje z bębna bez przerwy 
Za T2 godziny stójki świątecznej przybyło płynu na 
92 m. tj. z 5-ciu na 13-cie sztang. Dziś jest wody 
na 5 do 6 sztang od spodu, więc jej ubywa, nad 
wodą dość wysoki słup ropy. Wczoraj były dwa 
słabe wybuchy ropy za łyżką. 

Felicyan 2. Dopiero dnia 3/6 od godziny 6-tej 
rano po zaplombowaniu wahacza zaczęto tłokować 
z haspla i wytłokowano 30 sztang ropy, poczem 
tłok wynosił coraz więcej wody, tłokowano z głę- 
bokości 1200 m. w święta nie tłokowano i mierzono 
stan wody specyalną łyżką, która zapuszczona na 
15 i 12 sztang od spodu, wyszła pusta i nie wynio- 
sła płynu, gdyż go tam nie było. Zapuszczona na 
10 sztang od spodu, wyniosła wodę i trochę ropy, 
czyli że słup wody był 120 m., od spodu, przypły- 
wu zatem przez święta nie było, gdyż dnia 29/5 słup 
wody od spodu mierzył 17 sztang. Obecnie łyżkuje 
z rur dziurkowanych, dziś zaś ze spodu. Pomiar wo- 
dy wykazał dziś popołudniu słup wody na 91/, sztang 
od spodu tj. 110 m. 

Felicyan I łyżkuje wodę ze spodu 6 go- 
dzin dziennie, a 16 godzin rozszerza jamę lub tło- 
kuje, sytuacya niezmieniona, produkcya 2 cysterny na 
dobę. 

Piast prawie nie ma wody, sytuacya ta sa- 
ma, instrumentacya. 

Opeg 2 wierci, wody bardzo mało a tę zczer- 
puje codziennie łyżką. 

ROPA | > 254 | 
rinen unverziiglich abzusperren, oder aber es sind 
im Sinne der friiheren Beschliisse die nótigen Vor- 
bereitungen hiezu zu treffen. Es sprechen zwar viele 
Anzeichen dafiir, dass in diesen Schiichten das Was- 
ser nicht zutliesst, da wir jedoch keine positive Ge- 
wissheit dariiber haben, muss unbedingt etwas getan 
werden, um einem eventuell auftretenden Uebel vor- 
zubeugen. 

In den Schdchten Jawa, Annen und Tschuschima 
diirite man in der nachsten Woche intensiv zu kol- 
ben beginnen, sodass an dieser Seite des Loszeni- 
baches alle Schdchte das Terrain entwissern werden. 
Die Grube Nowina ist nachdriicklichst zum Einbauen 
der 4' Róhren aufzufordern. 

Ich iibergehe nunmehr zu den Schachten, die 
am linken Ufer des Loszenibaches liegen: 

Nordstern. Bis zum 8. Juni wurden bis zu 
einer Tiefe von 1371 M. die 5" Róhren eingebaut, 
worauł nachmittags in einer Tiefe von 600 M. ge- 
kolbt wurde. Anfangs brachte der Kolben Rohól her- 
aus und wurde bis 4 Uhr nachmittags cca. 400 M. 
Fliissigkeit, bis zu 1000 M. Tiefe gekolbt. Von 
gestern abends bis heute kolbte man vorwiegend 
reines Oel, nunmehr wird gebohrt. Da das Wasser 
abgezogen zu sein scheint, ist es iiberfliissig, auf 
ein weiteres Abziehen des Wassers zu drdngen. 

Szujski. Am 3. Juni waren 1035 M. mit 6' 
Róhren verrohrt. Die Gesamttiefe betrigt 1040 M. 
Heute wird Nachfall ausgearbeitet. 

ladeusz-Galicia bohrt nach und baut 
Róhren ein. Der Wasserzufluss ist unbedeutend und 
nur nach jedem Ausbruche etwas stdrker, welches 
Wasser jedoch leicht mit dem Lóffel abgezogen wird. 
Der Stand ist unverdndert, das Rohól reicht bis zu 
20 Stangen von oben. 

Karpath Nr. 7. Die bis zum 2. Juni 9 Uhr 
abends erreichte Tiefe betrug 1214.30 M. davon ver- 
rohrt 1210.42 M. worauf die Fliissigkeit bis zu den 
perłorierten Róhren, d. i. bis 680 M. abgezogen 
wurde. Die weitere Auslóffelung der Fliissigkeit mit 
einem 6" Lóffel blieb ohne Erfolg, die Fliissigkeits- 
sdule wurde nicht kleiner. Da tiglich 1-11/, Zisternen ge- 
kolbt werden, die Fliissigkeit nicht abnimmt, kann 
angenommen werden, dass sich der Zufluss auf die- 
ser Hóhe halt. Der Lóffel bringt allmahlich mehr 
Rohól heraus, gegenwartig 40% und 60% Wasser, 
was vollstandig erklarlich ist, da die Fliissigkeit von 
oben abgeschópft wird. Die 6" Róhren werden zuge- 
fiihrtt sodass damit gerechnet werden kann, dass in 
kiirzester Zeit man intensiv zu kolben beginnen wird. 
Heute wurden 800 M. abgelóffelt und ist in der Tiefe 
von 1000 M. reines Wasser, oben jedoch Oel. 

Jan Kanty VIII wird ununterbrochen vom 
Bohrkrahn aus gelóffelt. Nach einem 72 stiindigen 
Stillstande ist 92 M. Fliissigkeit zugekommen, d. h. 
also von 5 auf 13 Stangen. [Das Wasser, das abnimmt 
ist heute nur 5-6 Stangen von unten hoch, iiber dem 
Wasser eine ziemlich hohe Rohólsidule. Gestern wa- 
ren zwei schwache Ausbriiche. 

Felician 2. Erst nachdem der Balance plom- 
biert worden war, wurde am 3. Juni friih 6 Uhr aus 
einer Tiefe von 1200 M. mittelst Haspel zu kolben 
begonnen und cca. 30 Stangen Rohól zu Tage ge- 
fórdert; der Kolben brachte hernach immer mehr 
Wasser herauf. Wahrend der Feiertage wurde nicht 
gekolbt, der bis zu 15 und 12 Stangen von unten 
eingelassene Lóffel brachte nichts heraus. Der bis 
zu 10 Stangen von unten eingelassene Lófiel war 
mit Wasser und Rohól gefiillt, sodass die Wasser- 
sdule wohl cca. 120 M. hoch sein diirite, Es war 
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Felicya zczerpuje wodę prawie codziennie 
8 godzin, a 16 godzin wierci. Przypływ wody zczer- 
puje do rur dziurkowanych tj. do głębokości 800 m. 
Dziś bez zmiany, wybuchu nie było. 

Renata wierci, płyn mają zczerpywać do głę- 
bokości 450 m. z góry jest to przeważnie ropa, szyb 
zaczyna być produktywnym. Dziś płyn zczerpany 
41 sztang od góry tj. 470 m. | 

Eliseum wierci, słup wody 12 m. od spodu, 
ponad wodą do wierzchu ropa. 

Liwia. Dwa dni stójki z powodu montowa- 
nia haspla, płyn po 48 godzinach przybył na 150 m. 
tj. z głębokości 1100 do 950 m. Montują parociągi, 
jutro zaczną tłokować z haspla. Przypływ znacznie 
mniejszy. | An ni wczoraj zarzucono iłem aż 6" rury, obec- 
nie ubijają z wahacza, wody nie próbowano czer- 
pać, gdyż utworzyła się powała. 

Ze sprawozdania tego widzimy, że i w tych szy- 
bach sytuacya się poprawiła, a większy przypływ 
wody wykazują tylko szyby: Karpaty Nr. 7, Jan 
Kanty Nr. 8 i Felicyan Nr. 2, w tych więc szybach 
odwadnianie terenu tj. ttokowanie musi być intenzy- 
wne, a gdyby pierwsze dwa, tj. Karpaty i Jan Kanty 
tłokowały do tego z haspla, zczerpywanie zupełne 
przypływu wody ograniczałoby się najprawdopodo- 
bniej do 6 godzin dziennie, Ciekawe zapewne będą 
rezultaty tłokowania w szybach Szujski i Nordstern, 
o których to jedynie powiedzieć można, że wykazy- 
wały początkowo wielki przypływ wody. 

Komisya na razie stawia tylko jeden wniosek: 
Polecić pp. kierownikom szybów, szczególniej 

z lewego brzegu Łoszenia ażeby codziennie co 6 go- 
dzin badali z wirówki bez benzyny, stan i zawartość 
wytłoczonego płynu, a to na to, by mieć stałą i do- 
kładną ewidencyę zanieczyszczenia, oraz ażeby ile 
możności choćby w przybliżeniu zrobić sobie obraz 
wytłaczanego dziennie płynu, i módz na tej podsta- 
wie obliczyć ilość wytłokowanej wody. 

Równocześnie komisya wykonawcza przypo- 
mina poprzednio uchwalone, a niewykonane wnio- 
ski, z tą ze swej strony propozycyą, by odtąd wnio- 
ski przyjęte na posiedzeniu komitetu obowiązywały 
od chwili uchwalenia ich, co jest do przeprowadze- 
nia najpierw dlatego, że komitet nie uchwala rzeczy 
niemożliwych, a następnie i z tego powodu, że i tak 
teraz pp. kierownicy zagrożonych szybów są obo- 
wiązkowo obecni na posiedzeniach komitetu, słyszą 
uchwały, i nie będą mogli i nie potrzebują się tłu- 
maczyć tem, że tego lub owego polecenia nie otrzymali, 

1. Stałe i nieprzerwane bez względu na święta 
i niedziele tłokowanie wszystkich zawodnionych 
szybów. 

2. Przygotowanie szybów Wilhelma, Wesoła 
Wdówka i Flora do badania ich stanu ewentualnego 
zawodnienia. 

3. Przyjęcie nocnego kontrolora do tłokowania 
w myśl wniosku Pana Fabiańskiego. | 

4. Odniesienie się do Starostwa w Drohobyczu 
ido Związku producentów o urządzenie łapaczki na 
emulsyę po za terenem Tustanowic, względnie urzą- 
dzenie odpowiednego miejsca na spalenie odpadków 
ropnych. " 

Wreszcie Pan Włodarczy* 
mości komitetu, ż” **azek. ów zwrócił się 

;€ do wiado-- 

also in den Feiertagen kein Wasser zugekommen, 
da am 29. Mai die Wassersdule 17 Stangen hoch 
stand. Gegenwartig wird aus den perforierten Róhren 
gekolbt. Der heutige Wasserzustand betrug 9'/, Stan- 

"gen, somit 110 M. 
Felician I lóffelt 6 Stunden hindurch Was- 

ser und bohrt wahrend 16 Stunden nach. Die Situ- 
ation ist unverdndert, die Produktion betrdgt 2 Zist. 
per Tag. 

Piast hat fast gar kein Wasser und wird in- 
strumentiert. 

_Opeg 2 wird gebohrt. Das wenige Wasser 
wird taglich ausgelóffelt. RE 

Felicia lóffelt taglich 8 Stunden Wasser und 
bohrt wdhrend 16. Stunden. Das Wasser wird bis 
zu den perforierten Róhren abgezogen, d. i. bis 
700 M. Sonst unverdndert. | 

Renata wird gebohrt. Die Fliissigkeit wird 
bis 450 M. abgezogen, oben ist meist Rohól und 
beginnt der Schacht produktiv zu werden. Heute 
wurden 470 M. Fliissigkeit abgezogen. 

Eliseum wird gebohrt, die Wassersdule ist 
12 M. hoch, iiber dem Wasser bis hinauf Rohól. 

Liwia war 2 Tage ausser Betrieb, da die 
Haspel montiert worden ist. In 48 Stunden ist 150 M. 
d.i. bis 950 M. Wasser zugekommen. Es werden 
die Dampfleitungen montiert und wird morgen mit- 
telst der Faspel gekolbt werden. Der Zufluss ist 
bedeutend schwicher. 

Anni wurde gestern bis zu den 6' Róhren mit 
Lehm verklebt. Gegenwartig wird vom Bałance aus 
vernagelt. | | 

Wir ersehen aus dem Vorgesagten, dass sich 
auch hier die Situation gebessert hat und weisen 
nur die Schdchte: Karpath 7, Jan Kanty 7, und Feli- 
cian 2 Wasserzufluss auf; diese Schdchte miissen 
sonach intensiver arbeiten und wenn die Schachte 
Karpath und Jan Kanty das Wasser mittelst der Has- 
pel abziehen wiirden, wiirden 6 Stunden per Tag 
hinreichen, um das wahrend des Tages zufliessende 
Wasser abzuziehen. Das Kolben der Schdchte 
Nordstern und Szujski wird wohl interessante Re- 
sultate ergeben, da „diese Schdchte anfangs viel 
Wasser aufzuweisen hatten. 

Die Kommission stellt daher vorldufig den 
nachstehenden Antrag : 

Den Betriebsleitern ist zu empfehlen — insbe- 
sondere am linken Ufer des Loszenibaches alle 6 
Stunden eine Centrifugenprobe zu machen — jedoch 
ohne Benzin, den Stand und Gehalt der gefórderten 
Fliissigkeit zu untersuchen, um eine genaue Evidenz 
der Verunreinigungen zu haben und um ungefdhr 
das Quantum der tdglich gefórderten Fliissigkeit zu 
wissen, wonach man die gefórderten Mengen Was- 
sers berechnen kónnte. 

Gleichzeitig bringt die Exekutivkommission die 
bereits gełassten Beschliisse zur Kenntnis, die bisher 
nicht ausgefiihrt wurden und empfiehlt diesen Be- 
schliissen sotort nach Beschlussfassung volle Rechts- 
wirksamkeit zu verleihen. Die Auftrige kónnen um- 
somehr durchgefiihrt werden, als das Komitee nichts 
unmógliches verlangt und die Herren Betriebsleiter, 
die verpilichtet sind, den Sitzungen beizuwohnen, 
kónnen ja sofort von den Beschliissen Kenntnis 
nehmen, ] 
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do Niego za pośrednictwem P . Radcy Horszow- 
skiego, z żądaniem przesyłania Związkowi codzien- 
nych raportów komisyi wykonawczej a nadto pro- 
sił, by P. Włodarczyk ewentualnie raz na tydzień 
przyjeżdżał do Lwowa i przedstawiał Związkowi 
sytuacyę zagrożonych szybów. 

Wobec tego P. Włodarczyk uprasza komitet 
o oficyalie upoważnienie do uczynienia zadość temu 
żądaniu Związku, oraz o polecenie komuś przepisy- 
wania względnie odbijania na maszynie codziennych 
raportów, i rozsyłania ich codzień Urzędowi górni- 
czemu, P. dyrektorowi Meszarosowi, P. Inżynierowi 
Fabiańskiemu i Związkowi producentów. 

Nad wnioskiem komisyi wykonawczej, przypo- 
mnieniem jej co do wykonać się mających uchwał 
komitetu, oraz żądaniem Związku producentów wy- 
wiązuje się długa dyskusya, w której zabierają głos 
niemal wszyscy członkowie komitetu. 

Wszczególności P. Przewodniczący w sprawie 
wniosku komisyi wykonawczej, nie uważa za wska- 
zane wydawać takie polecenie, lecz zwraca się 
z prośbą do obecnych pp. kierowników zagrożo- 
nych kopalń, ażeby w interesie samej sprawy i dla 
dobra ogółu zechcieli poświęcić trochę czasu na bra- 
nie co 6 godzin próbek, i badanie ich stanu i za- 
wartości żwirówki bez benzyny. 

Dalej P. Przewodniczący oznajmia, że w spra- 
wie przypomnienia ad 1). wydał odnośnym kopal- 
niom polecenie tłokowania w niedziele i Święta bez 
przerwy. ś 

Co do przypomnienia ad 2). tj. sprawy przy- 
gotowania szybów do badania ich, to komitet po dy- 
skusyi przychodzi do przekonania, że na Florze nie 
da się nic zrobić, bo tam są rury urwane a zresztą 
tam nie rozchodzi się o wodę wierzchnią, o której 
można z wszelką pewnością przypuścić, że jest zam- 
kniętą, lecz o solankę, która dotąd sąsiadom nie 
szkodziła. 

Co do Wesołej Wdówki zaś to komitet stoi na 
tem stanowisku, że należy wpierw jak to już było 
uchwalone wezwać uprawnionych, by szyb ten upo- 
rządkowali, a dopiero jeżeli to nie poskutkuje, wtedy 
w drodze przymusowej zarządzi zbadanie szybu 
i w miarę wyniku nawet zabicie. 

Co do 4) w sprawie usunięcia emulsyi, po dy- 
skusyi komitet na wniosek p. Szczepanowskiego po- 
stanawia uprosić pp. Mikuckiego i Longchamps, ażeby 
udali się osobiście do Starostwa, celem przyspiesze- 
nia postawienia łapaczki na odpadki ropne. 

P. Przewodniczący zabiera głos w sprawie proś- 
by komisyi wykonawczej o polecenie komuś prze- 
pisywania codziennych raportów i odsyłania ich 
Urzędowi górniczemu i innym, i jest zdania, że na- 
leży tę czynność powierzyć za osobnem wynagro- 
dzeniem prowadzącemu protokoły p. Oczosalskiemu, 
na co się komitet zgadza. 

Po dyskusyi, co. do żądania Związku produ- 
centów komitet uchwala wniosek p. Szczepanowskiego. 

_ Odpowiedzieć Dvrekcyi ZWiązku producentów 
pisemnie tub wsinie (z poprawką P. Przawodniczą- 
cego, ustnie przez pp. Sulimirskiego i RUSSOCKi<<o), 
że komitet z całą gotowością będzie udzielał Związ- 
kowi odpisów codziennych raportów komisyi wyko- 
nawczej, i ciągle utrzymywał Związek au courant 
całej kwestyj wodnej, zarazem jednak zaznaczyć, że 

Diese Beschliisse sind: 
1). Die verwdsserten Schichte miissen ununter- 

brochen auch an Sonn- und Feiertagen gekolbt werden. 
2). Die Schichte Wilhelma, Wesoła Wdówka 

und Flora sind auf die Wasserhaltigkeit zu unter- 
suchen. 

3). Es ist im Sinne des Antrages des Herrn 
Ing. Fabiański ein Kontrollor fiir die Nacht zu en- 
gagieren. | 

4). Die Bezirkshauptmannschaft und der Ver- 
band der Rohól-Produzenten sind zu ersuchen, dass 
sie unverziiglich auf einem von Tustanowice entfernten 
lerrain geeignete Vorrichtungen treffen, um die 
Emulsion aufzufangen und die Rohólabfille zu ver- 
brennen. | 

Herr Włodarczyk teilt ferner mit, dass sich der 
Landesverband der Rohól-Produzenten durch Ver- 
mittlung des Herrn Finanzrates Horszowski an ihn 
gewendet habe, es móge dem Verbande: tagtdglich 
iiber die Arbeiten der Exekutiv-Kommission Bericht 
erstattet werden, oder aber es móge Herr Włodar- 
czyk einmal wóchentlich nach Lemberg kommen, um 
dort Bericht zu erstatten. 

Herr Włodarczyk ersucht daher, ihm officiell 
zu gestatten, dem Ersuchen des Landesverbandes 
Folge zu Leisten, ferner, Jemand zu beauftragen die 
taglichen Rapporte umzuschreiben und dem Bergamte, 
dem Herrn Direktor Meszaros, dem Herrn Ing. Fa- 
biański und dem Landesverbande der Rohól-Produ- 
zenten einzusenden. 

Ueber diese Ausfiihrungen entspinnt sich eine 
lebhafte Debatte, in deren Verlauf der Vorsitzende 
erkldrt, er halte die Ausfiihrung dieser Tatigkeit nicht 
fiir notwendig. Er bittet vielmehr die Herren Betriebs- 
leiter im Interesse des allgemeinen Wohls, die Pro- 
ben fleissig jede 6 Stunden zu nehmen und auf de 
Centrifuge zu untersuchen. | 

Ferner teilt der Vorsitzende mit, dass er bereits 
den Auftrag erteilt habe, die Schdchte auch an Sonn- 
und Feiertagen zu entwissern. 
| Bezgl. der im Sinne des P. 2 zu treffenden 
Vorbereitungen gelangt das Komitee zur Ueberzeu- 
gung, dass sich auf Flora nichts tun lasse, da dort 
die Róhren gerissen sind und wir es dort nicht mit 
Oberwasser, das bestimmt gehórig abgesperrt ist, 
sondern mit Salzwasser zu tun haben, welches bisher 
fiir die Nachbarn nicht von Nachteil war. | 

Bezgl. Wesoła Wdówka miissen im Sinne de 
triiheren Beschliisse die Bevollmichtigten aufgefordert 
werden, den Schacht in Ordnung zu bringen und 
talis diesem Auftrag keine Folge geleistet werden 
sollte, wiirde man im Zwangswege den Schacht 
untersuchen und eventuell vernageln miissen. 

Ad. P. 4) werden iiber Antrag des Herrn Ing. 
Szczepanowski die Herren Longchamps und Mikucki 
ersucht, bei der Bezirkshauptmannschaft vorzuspre- 
chen, welche die nótigen Vorkehrungen treffen solle. 

Der Vorsitzende glaubt, vorschlagen zu kónnen, 
dass man die Ueberschreibung der Rapporte dem 
Herrn Oczesalski, der die Protokolle fiihrt, gegen 
eine separate Vergiitung iibergeben móge, was auch 
angenommen wird. 

Bezgl. des Verlangens des Landesverbandes 
der Rohól-Produzenten beschliesst das Komitee iiber 
Antrag des Herrn Szczepanowski: | 

Dem Landesverbande ist schriftlich oder miind- 
lich= >maE ch die Herren Sulimirski und 
Russocki) zu u.. das Ko* 'łee jst gerne bereit, 
dem Verbande * ED n der Rapportę 
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ze względu na wysokie koszta, jakie ta sprawa wo- 
góle za sobą pociąga, komitet uważa za wskazane, 
żeby Związek zechciał przyczynić się w stosunku 
10 szybów do całej akcyi, a to tembardziej, że tylko 
pewna grupa producentów z obu stron Łoszenia aż 
po potok Ponerlanka ponosi koszta odwadniania Tu- 
stanowic, słusznem by zatem było żeby Związek ze- 
chciał choć w części zastąpić innych producentów, 
którzy są jego członkami. 

Na tem posiedzenie o godzinie szóstej wieczo- 
rem zamknięto i protokół ukończono. 

einzusenden und ihn iiber den Stand der Verwads- 
serungen au courant zu halten, muss jedoch bemer- 
ken, dass mit Riicksicht auf die grossen Kosten der 
Aktion, der Verband sich im Verhdltnisse von 10 
Schichten an den Kosten beteiligen móge und dies 
umsomehr, als nur ein Teil der Produzenten die 
Kosten trage und es daher nur recht und billig ist, 
wenn der Verband in Vertretung anderer Produzenten 
die Aktion materiell unterstiitze. 

Hierauf wird die Sitzung um 6 Uhr abends 
geschlossen. 

REGULAMIN DLA WYDZIAŁU CENTRALNEGO ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNI- 
CZYCH W BORYSŁAWIU. 

A. Prawa i obowiązki Wydziału. 

$. 1. Do wydziału należy: 
a) reprezentowanie Tow. na zewnątrz, 
b) zawiadywanie funduszami Tow., 
c) wystawianie legitymacyi i przyjmowanie członków. 
d) mianowanie delegatów Tow. w miejscowościach, gdzie 

nie ma warunków do zawiązania odrębnej Sekcyi, 
e) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgroma- 

dzeń członków Tow., 
f) zawieszanie wydziałów sekcyjnych w ich czynnościach 

wówczas, gdy ich działalność okazała się bądź dla Tow. szkodli- 
wą, bądź w ten sposób opieszałą, iżby to tamowała prawidłowy 
rozwój Tow. W wypadkach podobnych ma Wydział centralny 
obowiązek zwołać Walne Zgrom. sekcyjne, celem przeprowadze- 
nia nowych wyborów. 

$. 2. Tylko Wydział centralny przyjmuje nowych członków 
i przydziela ich do poszczególnych sekcyi. 

$. 3. Wydział centr. obowiązany jest zawiadomić Wydziały 
sekcyjne o Ogólnem Wal. Zgrom. czł. Tow., z podaniem po- 
rządku dziennego, na ośm dni naprzód. Również obowiązkiem 
Wydz. centralnego jest zawiadomić Wydziały sekcyjne o treści 
wniosków mających być wniesionymi na Ogóln. Wal. Zgr. cz b; 

$. 4. Wydział centr. obowiązany jest umieszczać sprawo- 
zdania z każdego osobnego Walnego Zgromadzenia w najbliź- 
szym numerze czasop. „Ropa”. 

$.5. Wydział centr. obowiązany jest sporządzić przed 
Og. Zgr. Walnem czł. Tow. doroczne sprawozdanie obejmujące : 
a) wykaz dokładny czł. Tow., b) zamknięcie rachunkowe, c) treś- 
ciwy zarys z działalności Tow. za czas od ostatniego O. W. Zgr. 

O ile fundusze Tow. ńie pozwolą na wydrukowanie do- 
rocznego sprawozdania w ilości egz. odpowiadającej liczbie człon- 
ków Tow., sprawozdanie takie ma być sporządzonem przynaj- 
mniej w jednym egzemplarzu i takowy na ośm dni przed Og. 
W. Z. ma być wyłożony w lokalu Tow. celem dania możności 
członkom przeglądnięcia takowego. 

Egzemplarz ten ma być po O. W. Z. przechowany w ar- 
chiwum Tow. 

$. 6. Wydział centr. zatwierdza regulaminy obrad dla 
wszystkich komisyi Tow., przyczem każda kom. ma sięw dniach 
10 po wyborze ukonstytuować, wypracować nowy regulamin i ta- 
kowy przesłać do Wydz. centr. celem zatwierd., lub też kiero- 
wać się regulam. wypracowanym przez poprzednią komisyę, 
a przez Wydz. centr. jest zatwierdzonym. 

$. 7. Wydział składa się: z przewodniczącego, 2 zastęp- 
ców, Sekretarza, Skarbnika i 5 członków Wydziału razem 10 osób. 

$. 8. Posiedzenie jest ważnem tylko w obecności prezesa 
lub jego zastępcy i 4 członków Wydz. — razem musi być 
5 osób. 

$. 9. Uchwały wszystkie zapadają większością głosów. 
$. 10. Posiedzenia Wydz. są jawne, w razie potrzeby 

i uznania tajne. 
$. 11. Członkowie komisyi mają stale głos doradczy, inni 

członkowie za każdorazowem zezwoleniem wydziału. 
$. 12. Członek Wydziału, który 2 z rzędu posiedzenia 

opuścił, bez usprawiedliwienia przed posiedzeniem, lub przyję- 
tych obowiązków nie wypełnia, może być wykluczonym z Wy- 
działu. Wydział kooptuje na jego miejsce innego członka aż do 
najbliższego W. Zgr. czł. Tow. 

$. 13. Jeżeli Wydział wykluczy jakiego czło” , ovowiąza- 
ny jest o tem zawiadomić wszystkie se” - daniem powodu 
wykluczenia. 

$. 14. Zwyczajne posiedzenia Wydziału odbywają się 
w dnie stale określone, a do wiadomości wszystkich sekcyi 
i komisyi podane. 

Nadzwycz. posiedz. Wydz. odbywają się w miarę potrzeby 
a termin zwoływania takowych może być różnym. 

B. Prawa i obowiązki prezesa. 

1. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i posiedzeń Wydziału 
według własnego uznania, jakoteż w wypadkach statutem 
przewidz. 

2. Przewodniczenie na posiedzeniach Wydziału i W. Zgr. 
3. Przewodniczący ma prawo zawiesić w urzędowaniu 

każdego członka Wydziału za niewykonywanie przyjętych obo- 
wiązków, lup działania na szkodę Tow., z warunkiem zwołania 
posiedz. Wydziału w tej sprawie. 

4. Przewodniczący z <ś$ekretarzem reprezentują Tow. na 
zewnątrz. | 

5. Przewodniczący ma obowiązek wglądania w poszcze- 
gólne czynności członków wydziału, sekcyi i komisyi bądź to 
osobiście, bądź przez wyznaczonego przez siebie lub Wydział 
członka Wydziału. 

6. Przewodniczący odbiera listy i przekazy. 
7. Podpisuje listy z sekretarzem. 
8. Podpisuje asygnaty na wydać się mające pieniądze. 
9. Czuwa nad wykonaniem uchwał Wydziału. 

C. Prawa i obowiązki zastępcy przewdniczącego. 

1. Być pomocnym przewodniczącemu, a Ww nieobecności 
tegoż korzystanie z praw i obowiązków przewodniczącego. 

D. Obowiązki Sekretarza. 
1. Prowadzić protokół Walnych zebrań i posiedzeń 'Wy- 

działu w książkach na ten cel przeznaczonych. 
2. Prowadzić korespon. razem z przewodniczący m. 
3. Reprezentować Tow. razem z przewodniczącym. 

E. Obowiązki Skarbnika. 
1. Skarbnik prowadzi kasę, prowadzi książki kasowe, wy- 

daje kwity do odbioru pieniędzy. 
2. Wydaje pieniądze na asygnatę przewodniczącego. 
3. Układa roczne sprawozdanie kasowe na W. Zgr. 8 
4. Udziela komisyi szkontr., w każdej chwili, wszelkich 

wyjaśnień, książek, dowodów i gotówki do przeprowadzenia 
szkontrum. 

5. Przechowuje gotówkę. 

G. Obowiązki i prawa poszczególnych członków 
Wydziału. 

1. Stałe i regularne uczęszczanie na posiedz. Wydż., a to 
ze skutk. przewidz. w $. 12. : 

_2 Kazdy czł. Wydziału (jak i czł. Tow.) obowiązany jest 
o wszelkich niestosownych (niehonorowych) czynach czł. Tow. 
zawiadomić Wydział, który po rozpatrzeniu sprawy oddaje ją 
komisyi polubownej. 

|" w mame . d 
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ROZSPRZĘGĄCZ LINOWY NAPISAŁ INŻ. SELBSTTATIGE _SEIL-AUSKUPPELUNG 
ADAM MERMON. VON INGENIEUR ADAM MERMON. 

ały szereg wypadków wyjechania na koło lino- ine ganze Reihe von Ungliicksfillen im Bohrbe- 
we korony wieży wiertniczej przy tłokowaniu triebe sind auf die Nachliissigkeit beim Ausfah- 
windą parową, liczne z tego powodu stójki, ren mit dem Schmandlóffel oder Kolben bis an 

naprawy uszkodzonych części, die Turmkrone zuriickzufiihren. 
a co najważniejsze, pożary Abgesehen von den vielfachen 
stąd powstałe, spowodowały Reparaturen und Stilistinden, die 
bliższe zajęcie siętą sprawą dla 
zapobieżenia złemu. 

Jedyny do tychczas przy- 
rząd zabezpieczający, Samo- 
zamykający się wentyl 
parowy, sprzężony Z dzwon- 
kiem sygnałowym, okazał się 

sich dadurch ergeben, ist es 
| auch schon des ófteren selbst 

zu Branden gekommen und man 
sah sich daher veranlasst, diesem 
Ubelstande abzuhelfen. 

Die einzige bis jetzt be- 
> 

| ANYEŻ ń A 7 stehende Sicherheitsvorrichtung 

—LURNA w wielu wypadkach zawodnym, | NN gegen das zu hohe Ausfahren 
jużto wskutek wadliwej kon- NJ — mać|777 94 besteht in der Dampfdrosselklap- 
strukcyi, nieszczelności, jużto | = UJ pe welche durch den Taufen- 
wskutek nieodpowiedniego na- | zeiger betdtigt wird und mit der 
stawienia, tak, iż pomimo zam- Signalglocke verbunden ist. Diese 
knięcia dopływu pary w ruro- GŁ _ _ ŚB Vorrichtung jedoch biisst an Si- 
ciągu doprowadzającym głów- | ad cherheit viel durch die Unge- 
nym, ruchome części maszyn Ż ; nauigkeit des Apparates und 
i tłok, posiadając znaczną ener- Z die kinetische Energie der Ma- 
gię kinotyczną, a mając impuls Ac schine selbst ein, da diese im 
od pozostałej pary w przewo- 7 Momente der Dampfabsperrung 

nicht stehen bleibt sondern noch 
weiter lduft. In diesemFalle wire 
es angezeigt eine automatische 
Bremse, Luft oder Dampfbremse 
einzuschalten, welche durch den 

dach, nie zatrzymują się w od- 
powiedniem miejscu i powodują 
przerzut obciążnika przez koło 
linowe na koronie. W tym wy- 
padku wskazanem byłoby zasto- 
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sowanie automatycznego ha- | Seilwirbel betadtigt wird und den 
mulca, działającego pod ciśnie- sofortigen otilistand der Trom- 

połączonego "7. mihem = pasz DŻ wane die Auskuppelumg der ołączonego z ruchem pas- 
terki linowej w górnej części | Schwerstange vom Seil im Mo- 
wieży wiertniczej, przezco nastą- mente des Austahrens aus dem 
piioby dorażnE zatrzymanie bę- | | śeltict. ina Grossen Maga E ac 

na wyciągowego. | 
Drugim sposobem zapobie- . | 2 Gefahr, ist JEdo<H nicht ganz 

żenia złemu jest odłączenie ob- | sicher, da das Seil am Ende 
ciążnika od liny po wyjściu tłoka eine Verdickung haben soll (bis 
z utworu świdrowego; sposób jetzt Seilwirbel oder Stangen- 

mutfe), fiir die Verbindung mit 
der Schwerstange und Kolben, 
welche nach der Entkuppelung 
mit grosser Geschwindigkeit iiber 
die Seilrolle liuft und starke 
Stósse und Funken hervorrufen 
kann. 

Beiliegende Zeichnung stell- 

usuwający w znacznej mierze 
niebezpieczeństwo, jednak nie- 
absolutnie pewny. Lina bowiem 
musi posiadać pewne zgrubienie 
na końcu (dotychczas pasterka 
lub chociażby mufka sztangowa) 
dla połączenia z obciążnikiem 
i tłokiem, które przebiegając po 
rozłączeniu się ze znaczną chy- | | | te eine Lósung der vorherge- 
żością po kole linowem może | aCndEn AUSADE var. — Das 

ky ZeMA | MOWok m gdziy ma dułę | aj aissenć Eade ces Seiles ist . ZA i Ę . , 

Załączony rysunek przed- muiwdu zw Slakte rm U Cwi. eine Scheide a eingegossen, 
stawia jedno rozwiązanie po- o TT o welche oben abgesetzt ist. Diese 
wyższego zadania. Rozstrzępiony | | Scheide wird von einem 4—6 
koniec liny wyciągowej jest za- © Fm ©! łach der Ldnge nach geschlitz- 
lany ołowiem lub białym me- (0 a | k ten Futter e umklammert, wel- 
talem w pochwie a, która po- N UGI" 7 ches entsprechend dem Absatze 
siada odsadkę b. Pochwa ta | | der Scheide a angearbeitet ist 
wchodzi do uchwytu c, prze- >>| |-TOQTt = Q; L und das Halten sowie Loslas- 
ciętego wzdłuż osina 4 lub 6 sen der Scheide zu bewirken hat. 
części dla rozchylenia się uch- Durch einen streng aufgepassten 
wytu przy wejściu lub wyjściu Ring d wird das Futter zusam- 
pochwy; uchwyt bowiem jest mengehalten. Am unteren Ende 
wewnątrz górą wytoczony od- - des Futters e ist entwedereine 
powiednio do zewnętznej strony Mufie oder eine andere Verbin- 
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pochwy a i przez ciasne nasunięcie pierścienia 
d przytrzymuje pochwę. Uchwyt jest zakończony 
dołem mufą, lub urządzeniem werblotem i mufą dla 
połączenia z warsztatem tłokowym; w środku 
tego połączenia jest płytka e, przeszkadzająca 
zbytniemu opadnięciu pierścienia d. Pierścień ten ma 
być o tyle ciasno nasunięty na łapy uchwytu, aby 
przechodząc w rurach do góry nie mógł się zesunąć. 

Do dźwigarów korony jest przymocowana druga 
część przyrządu, składająca się z płyty f i dwu za- 
suw g, prowadzonych między dźwigarami i płytką 
h. Płyta f posiada otwór, przez który przechodzi 
uchwyt c, lecz nie przejdzie pierścień d. Przy przej- 
Ściu więc przez górny przyrząd wysuwa się pochwa 
a z uchwytu c, po zsunięciu się z niego pierście- 
nia d, zatrzymanego przez płytę f, i przechodzi przez 
koło linowe, równocześnie zaś uwolniony obciążnik 
zawiesza się występami k, na zasuwach g, które 
ściągane sprężynami i przylegają ściśle do uchwytu; 
unikamy w ten sposób opadnięcia warsztatu tłoko- 
wego na stół wiertniczy i możliwych stąd następstw. 
Cel ten można osiągnąć także w inny sposób, przy- 
mocowawszy pod płytą f rodzaj korony z klinami, 
na sposób korony klinowej po gładki drut sztan- 
gowy, odpowiednio dymenzyonowanej do pierście- 
nia d, tak że przy oswobodzeniu się liny kliny, na- 
ciskane sprężyną, przytrzymują zaraz pierścień i cały 
przyrząd. | 

O ile koniec liny z pochwą a nie wywoła 
groźniejszych uderzeń przy przeskoku przez koło li- 
nowe, o tyle cel jest osiągniętym, dlatego należy 
pochwę możliwie skromnie dymenzyonować, jednak 
bez uszczerbku dla należytego osadzenia tamże liny. 

Jako jeden z pomysłów w tym kierunku, a dą- 
żących do usunięcia nieszczęśliwych wypadków 
i ocalenia nietylko mienia właścicieli, ale może na- 
wet i życiarobotników, nie robię żadnych za- 
strzeżeń patentowych w tym kierunku, lecz 
podaję go do wiadomości ogółu dla wymiany 
myśli i opracowania dokładniejszego 
tego problemu. Sprawa jestaktualną ze względu 
na ilość szybów będących w tłokowaniu a nieusu- 
niętych dotychczas możliwości wypadków. 

Z TERENÓW NAFTOWYCH. 

Zaniechanie wierceń na Węgrzech. 
ędąc dokładnie poinformowanym o stosunkach 

naftowych na Węgrzech, jak również o wier- 
ceniach w Zboró (komitat Saros) upraszam o 

sprostowanie w imię prawdy notatki „Zaniechanie 
wierceń na Węgrzech* umieszczonego w Nr. 6 cza- 
sopisma „Ropa*. 

Nie jest bowiem zgodnie z prawdą, jakoby . 
Francusko-węgierski Syndykat naftowy, który w miej- 
scowości Zboró wiercił kilka szybów zastanowił 
dalsze roboty, albowiem wiercenia te pozostały bez 
rezultatu. Nie prawda jest również, że Syndykat ten 
wydał na te wiercenia 160.000 koron. Prawdą jest na- 
tomiast, że Syndykat Francusko-węgierski żadnych 
wierceń w Zboró nie wykonał, nie ma sam żadnych 
terenów, nie mógł więc ani robót wiertniczych za- 
stanawiać, ani ponieść strat w kwocie 160.000 K. 
Prawdą jest dalej, że'». i *earska „Otto 
Brugger Wi | ży! 
poszuk: 
gazy 
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dung fiir das weitere Werkzeug hergestellt. Fiir 
den Ring d, welcher nur so gross sein dart, 
dass er bequem in die Rohre hineingeht ist ein 
Aufsatz e angebracht, auf welchem er bei der Aus- 
lósung stehen zu bleiben hat. Der zweite Teil 
der Vorrichtung ist an den Kronentrigern beles- 
tigt und besteht aus der Platte fund zwei Schiebern 
g, welche einer Fiihrung einerseits zwischen den Tra- 
gern und der Platte h andererseits haben, zwischen 
welchen das Futter e durchgeht wdhrend dessen 
der Ring d von der Platte f abgestreift wird. Die 
Scheide b macht sich durch den Seilzug aus dem 
Futter frei und geht iiber die Seilscheide, wadhrend 
das Futter e durch die beiden Schieber g, welche 
durch Federn i zusammengepresst werden, an der 
Kante k hadngen bleibt. Auf diese Weise verhin- 
dern wir das Herabfallen des Werkzeuges auf die 
Schliessbank und verhiiten auch dadurch die daraus 
entstehenden Folgen. Dasselbe kann man: auch 
dadurch erreichen, indem man unter der Platte f 
ein Art Keilfangkrone anbringt, welche entspre- 
chend dem Ringe d dimensionirt sein muss und 
die so funktionirt, dass beim frei werden des 
Seiles die Keile durch Federn gepresst sowohl den 
Ring els auch die Vorrichtung festhalten. Wird die 
Scheide a móglichst klein dimensionirt natiirlich nur 
so, dass dadurch die Seilbefestigung keinen Schaden 
erleidet, so miissłe bei normalem Verlauf ein gefdhrli- 
cher Schlag beim Ubergang iiber die Seilscheibe 
ausgesciilossen und der Zweck des Gianzen somit 
erricht sein. 

Diesen Gedanken iibergebe ich ohne Patentvor- 
behalt der Allgemeinheit und hoffe dadurch sowohl 
dem Leben der Arbeiter als auch dem Unterneh- 
mungskapital einen Dienst zu erweisen und eine 
Verbesserung dieses Problems anzuspornen. Die Sa- 
che ist aus dem Grunde aktuell, weil die meisten 
Schdchte kolben und gegen mógliche Ungliicksfalle 
genarńnter Art nicht gesichert sind. 

UBER NAPHTATERRAINS. 

Auigelassene Bohrungen in Ungarn. 
a ich iiber die in Ungarn und insbesondere iiber 
die in Zboró (Komitat Saros) vorgenommenen 
Bohrungen genau unterrichtet bin, ersuche ich 

Sie im Interesse der Wahrheit die in der letzterschie- 
nenen Nummer VI. Ihrer gesch. Zeitschriit veróffen- 
tlichte Notiz „Aufgelassane Bohrungen in Ungarn" 
wie nachstehend zu berichtigen : 

Es ist nicht richtig, als ob ein franzósisches 
Syndikat die in Zboró vorgenommenen Bohrungen 
mangels eines positiven. Resultates aufgelassen und 
fiir die Bohrung 160.000 Kronen verwendet hatte. 

Es entspricht vielmehr der Wahrheit, dass das 
franzósische Syndikat in Zboró iiberhaupt nicht ge- 
bohrt hat und demnach auch nicht den vorgenann- 
ten Betrag fiir diesen Zweck verwenden konnte. 

In Zboró hat eine Schweizer Firma „Otto Brug- 
ger £ Comp. eine Versuchsbohrung bis zu einer Tiefe 
von 950 M. ausgefiihrt und hat der Schacht starke 
Gase und schóne Olspuren aufgewiesen. 

NISZI | 
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się geolog Dr. Chesnais, jako pełnomocnik pewnej 
grupy francuskiej i zakupił terena te dla Francuzów, 
obowiązując wyżej wymienioną firmę do przyjęcia 
ceny kupna w akcyach tego Towarzystwa, i do akor-. 
dowego dalszego wiercenia, aż do zupełnego zre- 
alizowania interesu. 

_ Gdy jednak ta Spółka francuska z powodu na- 
głej śmierci swego głównego akcyonaryusza hr. de 
la Falaise w terminie warunków kupna nie wykonała, 
a zasiągnięte bliższe informacye nie dały dostate- 
cznej gwarancyi prędkiego załatwienia sprawy, po- 
stanowiono chwilowo zastanowić dalsze wiercenie 
do chwili wyjaśnienia sytuacyi, ewentualnie rozwią- 
zania kontraktu. 

Gdy jedno z tych ewentualności nastąpi, zo- 
stanie kopalnia w Zboró dalej w ruch puszczona, 
gdzie cały zmontowany kompletnie szyb wiertniczy, 
wszystkie rury i narzędzia, jak równieź część perso- 
nalu wiertniczego oczekuje dalszych dyspozycyi. 

W całej tej sprawie dziwnem jest tylko zacho- 
wanie się prasy węgierskiej; dla czego w kraju gdzie 
tak rząd krajowy jak i całe społeczeństwo wielką 
przykłada wagę do powstania rodzimego przemyslu 
naitowegó i zatrudnienia przy nim biednej ludności 
północnych komitatów — prasa tamtejsza sprawą 
tą wcale poważnie się nie zajmuje. Wystarczy to po- 
dać do jakiegoś małego komitatowego pisemka naj- 
dziwaczniejszą pogłoskę o nafcie, a zaraz wszystkie 
poważne pisma stołeczne powtarzają to, nie zadaw- 
szy sobie najmniejszego trudu nad sprawdzeniem tej 
wiadomości. Tak powstają dziwolągi, że np. przy 
budowie kolei w miejscowości X., przy kopaniu 
przekopu natrafiono na bogate żródła naftowe, że 
przy kopaniu studni w Y., wybuchła obfita ropa 
o której póżniej nic się więcej nie słyszy. Za to 
w innej miejscowości gdzie racyonalnie prowadzone 
poszukiwania, wykazują faktycznie ślady i gazy ro- 
pne, gdzie najprędzej ropę dowiercić by można — 
piszą że z powodu braku rezultatów wiercenia się 
zastanawa. Wiadomości te powstają zazwyczaj w pło- 
dnych w pomysły głowach rozmaitych spekulantów 
terenowych, którym jest bardzo na rękę, gdy pobo- 
żne ich życzenia dostają się przy pomocy w błąd 
wprowadzonej prasy jako fakty autentyczne do wia- 
domości interesującej się tem zagranicy. 

Podobne fałszywe wieści są jednak czasem 
bardzo szkodliwe, gdyż zniechęcają przemysłowców 
zagranicznych do interesów węgierskich, a rodzi- 
mych tamtejszych przemysłowców wcale nie ma. To 
jest też powodem, że całe południowe podkarpacie 
jest jeszcze zupełnie nie znane, podczas gdy w Ga- 
licyi przemysł naftowy tak pięknie się rozwija. 

Zboró przeszło już też swój kryzys, gdy w roku 
1908 w skutek niesumiennej napaści pewnych jedy- 
nostek w prasie węgierskiej (później naturalnie od- 
wołanych) zniszczono pierwszą węgierską spółkę 
naitową, która przy pomocy rządu węgierskiego miała 
terena te dokładnie zbadać. Dziś jednak akcya ta tak 
łatwo się nie uda, gdyż obecna Spółka szwajcarska 
zupełnie niezależna, jest finansowo dostatecznie silną 
i do dalszych wierceń niczyjej pomocy nie potrze- 
buje a zachętę do tego szuka, nie w artykułach 
dziennikarskich, lecz w opiniach geologów tej miary 
co proł. dr. Schmidt, Teleydi Roth, prof. dr. Zuber, 
Walter i inni, mając przytem i własne doświadczenie. 
na tym terenie. 3 : i” ik ZM 
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In jener Zeit ist als Bevollmachtiger einer fran- 
zósischen Gruppe der Geologe Herr Dr. Chesnais 
erschienen, der diese Terrains ankaufte, wobei er 
die oberwdhnte Firma zur Ubernahme des Kaufprei- 
ses in Aktien der Gesellschaft und zur Weiterbohrung 
im Akkordwege bis zur vollstindigen Realisierung 
des Geschdftes verpflichten wusste. der: Tod 
des (rafen de la Falaise, des Hauptaktionirs der 
tranzósischen Gruppe hatte zur Folge, dass die Ge- 
sellschait die Kaufbedingungen einzuhalten nicht in 
der Lage war, und da iiberdies die eingeholten In- 
tormationen ergaben, dass geniigende Garantien fiir 
eine rasche Abwickelung des Geschaftes nicht vor- 
handen waren, beschloss man die weiteren Arbeiten 
bis zur Kldrung der Situation einzustellen und even- 
tuell den Kaufvertrag zu lósen. 

Wenn eine dieser beiden Eventualitaiten eintre- 
ten wird, wird die Grube in Zboró, wo ein komplett 
montierter Bohrrig, Róhren, Bohrwerkzeuge vorhan- 
den sind, und noch ein Teildes Personals die wei- 
teren Dispositionen abwartet, wieder in Betrieb ge- 
setzt werden. 

In dieser ganzen Angelegenheit ist nur das Vor- 
gehen der ungarischen Presse wunderlich. In einem 
Lande, wo die Regierung alles daran setzt, um die 
heimische Industrie zu heben und der armen Bevól- 
kerung der nórdlichen Komitate Beschaftigung zu 
verschatien, wird diese Angelegenheit seitens der 
ungarischen Presse fórmlich negligiert. Es geniigt in 
irgendeinem noch so kleinen Komitatsblatte eine No- 
tiz iiber die Naphta zu veróffentlichen und sofort 
wird sie von den hauptstadtischen Blittern wieder- 
holt, die sich gar nicht die Miihe nehmen, den Inhalt 
zu iiberpriifen. Auf diese Weise entstehen die be- 
riinmten Seeschlangen, dass man z. B. beim Bau 
einer Eisenbahn im Orte X., wdhrend des Grabens 
aut reiche Rohólbrunnen gestossen sei, ferner dass 
man beim Aufwerfen eines Brunnens reiche Rohól- 
quellen entdeckt habe; von allen Dingen wird jedoch 
hernach nichts mehr berichtet. Dahingegen wird iiber 
Orte, in denen man tatsichlich rationell arbeitet und 
die Versuchsbohrungen schóne Resultate zeitigen, 
geschrieben, dass die Bohrungen mangels Erzielung 
guter Resultate eingestellt werden mussten. Diese 
Nachrichten werden meist von Terrain-Spekulanten 
verbreitet, die da wollen, dass ihre frommen Wiin- 
sche im Wege der Presse als autentische Tatsachen 
in das an Naphtageschaften interessierte auslindi- 
sche Publikum gelangen. 

Derartige Geriichte kónnen natiirlich fiir die In- 
dustrie schaddlich sein, da sie das auslindische Ka- 
pital abschrecken, wdhrend doch heimisches Kapital 
dort iiberhaupt nicht teilnimmt. Daran liegt es auch, 
dass das siidliche Karpathengebiet noch ganz un- 
erschlossen daliegt, wdhrend sich auf der anderen 
Seiten — in Galizien — die Rohólindustrie sehr schón 
entwickelt. 

Zboró hat bereits im |Jahre 1908 eine Krisis 
durchgemacht, als infolge verschiedener (spater re- 
socierter) Angriffe in der ungarischen Presse die 
erste ungarische (Giesellschaft, die auch der Staat 
unterstiitzt hat, ruiniert- worden ist. Heute wird eine 
solche Kampagne wohl nicht so leicht gelingen, da 
die Schweizer iiber geniigend Mittel vertiigen, voll- 
standig unabhdngig sind und keiner Hilfe bediirfen 
und die Ansno* + iterbohrtn sich nicht 
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_ ROPA. 
Mimo to jednakbyłoby bardzo wskazanem, aby 

fachowa prasa węgierska podawała ostrej cenzurze 
hadsyłane jej przez przygodnych korespondentów 
wiadomości z prowincyi i by lepiej informowała 
interesowane strony o wierceniach i ich rezultatach 
ha Węgrzech: 5 am e, INŻ. W, DUNKA DE SAJO: 

Gurjew: 

W maju b.r. odkryto a to w stepie nad morzem 
| Kaspijskieh w okolicy miasta Gurjew w Ro- 

Syi europejskiej nowe nadzwyczaj oblite tereny 
topodajne. Towarzystwo angielskie „The Ural 
Corporation Ltd." założyło tam w jesieni 1910 r. 
trzy szyby, oddalone po kilkadziesiąt wiorst 
od siebie a w tej samej odległości od miasta Gurjew. 
Towarzystwo chcąc wiercenie prowadzić systemem 
kanadyjskim, zaangażowało robotników w Borysławiu. 
Montowanie ze względu ogromnych odległości, braku 
wszelkich warstatów i t. d. postępowało nader po- 
wolnie tak, że z trzech założonych szybów dwa pu- 
szczono w ruch dopiero w marcu 1911 r. a jeden 
jeszcze do tej chwili nie rozpoczęty. 

Wiercono jedynie na 

Nr. 7. | 
ansehen und sich schliesslich auch eine eigene Mei- 
nung bilden. | 

_ Es wadre jedoch allenfalls wiinschenswert, dass 
die der ungarischen Presse seitens ihrer Korrespon- 

_denten zugehenden Nachrichten durchgesiebt werden, 
und dass sie iiber die Bohrungen in Ungarn und 
deren Resultate die Interessenten wahrheitsgetreuer 
informiere. ING. W. DUNKA DE SAJO. 

Aus Gurtjew wird uns geschrieben: 
m Mai sind in der Gegend der Stadt Gurjew, in 
der russischen Steppe am Kaspischen Meere neue 
rohólhaltige Terrains erschlossen worden. Eine 

englische Gesellschaft „The Ural Caspian Corpora- 
tion Ltd.* hat im Friihjahr des J. 1910 drei Schdchte, 
die von einander einige zehn Wiorst entiernt sind 
und die gleich weit von der Stadt Gurjew entiernt 
liegen, angelegt und mehrere Arbeiter aus Boryslaw 
engagiert. Infolqge der kolossalen Entiernungen, 
weiters mangels jedweder Werkstadtten, etc. sind die 
Montierungsarbeiten derart langsam vorgeschritten, 
dass 2 Schadchte erst im Mórz 1911 in bBetrieb ge- 
setzt werden konnten, wihrend der dritte heute noch 
nicht-im Betriebe ist. Es konnte nur gegen Tageslohn 

gebohrt werden, da es an 
dniówkę a to ze względu 
na brak ludzi, również ze 
względu na brak materyału 
opałowego, gdyż szyby 
popędzano motorami ro- 
pnemi, a ropę czerpano ze 
studni ręcznie kopanych 
przed laty w tychże oko- 
licach. 

Wiercenie było nad- 
zwyczaj łatwe, głównie iły 
solne to. tez sldż. w 
dniachroboczych osiągnięto 
głębokość 241 m. i dosta- 
no się w horyzont ropny. 
Ropa przyszła w rurach 
I2*. Ilości jej mie można 
było jednakże skontrolo- 
wać, ze względu na brak 
rezerwoarów i rurociągów. 
W przybliżeniu oceniano 
produkcyę na kilkaset wa- 
gonów. W przeciągu trzech 
dni step w około przed- 
stawiał "jezioro ropne. 
W szóstym dniu produkcyi 
szyb zapałił się, prawdo- 
podobnie wskutek nieo- 
strożności tubylczych robo- 
tników, pożar trwał jednak 
bardzo krótko, z ropą 
bowiem, podobnie jak w Rumunii wydobywało się 
masę piasku, i czy to rury się przetarły czy otwór 
zasypało, dość, że trzeciego dnia produkcya ustała 
i ogień zagasł. | 

Fotografia nasza przedstawia szyb w pierw- 
szym dniu produkcyi, a zdjęcia dokonał jeden z ro- 
botników galicyjskich. Robotnicy nasi powrócili już 
do kraju, ponieważ upały, brak wody słodkiej i liche 
pożywienie, obok przykrych stosunków z zarządem, 
mimo wysokich zarobków, uniemożliwiły im tamże 
pobyt. w 

Drugi szyb będący w ruchu doszedł do pia- 
skowców i został zastanowiony do czasu otworzenia 
lepszej komunikacyi. =» : 

Gurjew. 

Arbeitern mangelte und 
nicht geniigend Heizmaterial 
zum Speisen der Rohólmo- 
tore vorhanden war, wel- 
ches aus den schon vor 
Jahren gegrabenen Brun- 
nen geschópit wurde. |: 

Die Bohrung ging 
leicht von statten, da haupt- 
sachlich in Salztonen ge- 
bohrt wurde, sodass man 
schon in 40 Arbeitstagen 
eine Tiefe von 241 Meter 
erreichte und hiebei auf 
Rohól stiess. Die Produk- 
tion ist in den 12" Róhren 
aufgetreten und war so 
gross, dass nach 3 Tagen 
alles ringsumher in einen 
See verwandelt war. Es 
lisst sich nicht sagen wie 
gross die Produktion gewe- 
sen war, da weder Reser- 
voirs noch Bohrleitungen 
vorhanden waren. Am sech- 
sten Tage ist der Schacht 
hóchstwahrscheinlich in- 
folge Unvorsichtigkeit elnes 
hiesigen Arbeiters in Brand 
geraten, doch hat der Brand 
nicht lange angehalten, da 

mit dem Rohól — dhnlich wie dies in Rumadnien 
der Fall ist — sehr viel Sand heraufkommt, der das 
Bohrloch verstopite uad so dem Feuer die Rohólzu- 
fuhr abgeschnitten hat. Das Bild, das ein galizischer 
Arbeiter aufgenommen hat, stellt den Schacht in den 
ersten Tagen der Produktion vor. Die Arbeiter sind 
nun wieder nach Galizien zuriickgekehrt, da ihnen 
trotz des hohen Verdienstes der Mangel an Siiss- 
wasser, die grosse Hitze, die schlechte Nahrung 
und die fortwahrenden Zwistigkeiten mit der Ver- 
waltung die Existenz unmóglich gemacht hat. 

Der. zweiter Schacht, der bereits die Sandstein- 
verlagerung erreicht hat, ist bis zur [nstallierung 
besserer Verkehrsmittel eingestellt worden. 



Ner. ROPA 262 | 
WYKAZ PRODUKCYI ROPY BORYSŁAWIA I TUSTANOWIC ZA MIESIĄC MAJ 1911 
(W CTMTR.) — ROHOLPRODUKTIONSAUSWEIS VON BORYSLAW UND TUSTANOWICE 

PRO MONAT MAI 1911 (IN MTRCT.). 
KOPALNIA I I Razem |Firma KOPALNIA I qr. |Razem|Firma 

GRUBE "__ |Zusam |przetł. GRUBE "_ |Zusam|przetł. 

I. Transport: Z przeniesienia 134 76|189247 

Alois ATI — 6 21| 6 21 Karpaty pr. wł. 1.1366 701362 84/729 54 
Alfred „|T.| 90 62] 96 63]187 25 Ks. Sapieha . |EJ128 50[151 55|280 05 
Banzay „[D| — | 16 O2] 16 02 MON 64000 .-MP.T2-00]58578F50:-48 
Eleonora . „[JT]| — | 10 96] 10 96 Niagara . . .|T.|148 00147 001295 00 
Felicyan ER 0a 4 26| 4 26 Br. Popper I... .|T.| 61 00| 66 99]127 99 
Faust „FP — 3.02] «3 02 Br. Popper IL.. .|[T.| 73 00| 71 99l144 99 
Galicia I. . „|T. 41 16) 55 19| 96 35 SE WE 6 > HDI —-4610.71510 71 
Hannashall „.[|P.| 21 69] 46 75) 68 44 Tomasz . . [TJ 70 00] 85 00[155 00 
Hermann . „KPĄ' 9 3914-10 22] 19:G1 lomasz-Łaszcz .|T.| 7 00] 8 00 15 00 
Hansagliick ABA 5-43] 5-84): 10:97 Władysław IL. .|T.| 48 00| 78 00l126 00 
Java . .|T| 28 14 — | 28 11 Wygoda „[T.| 9 00] 5 00| 14 00 
Jadwiga ,|E|--6 13] — ord3 Wisła JED 5 00] 5.00 
Kujawy „KT.| —: 122 91! 22 91 Williams . SE .4T.| 8 00] 48 00! 56 00 
Louise „(IE — | 70 27] 70 27 Zbyszko-Jagienka .|B.| — 529] 5 29/275020 
Ludwik „|B] 29 22) — |29 22 
Liliom „[|P.| — | 63 63] 63 63 
Marya PERO NOP |TT0OD 11-99 IV. Lewakowski: 
Marya Teresa. .|T.|107 31155 801263 11 
Mina „JE — | 15 87] 15 87 Agata -[P.] 18 00] 37 00| 55 00 
Nafta II. . | L.J100 52]114 83|215 35 Cecylia [ET —' 2 12 60] 12 00 
Ottylia |D.| 17 17] 18 45| 35 62 Dziunia .|T.| 32 00l 62 00l 94 00 
Opeg „|Ff —- 1115 471115. 47 Ernestyna .|T.| 6 00| 6 00] 12 00 
Simonshall =. E ER 2-91] -2 94 Emilia „[T.| — 6 00| 6 00 
Śląsko |. „JE -——*-|'34 58] 34:58 Emil: |. IT] — | 200] 2 00 
Stephanie „MA 1 96] 1 96 Fanto IV. „IEF 3-005 = 3 00 
Tarasiewicz PE = 3 00] 3 00 Fanto VI. . -|T.| 4 00] 24 00| 28 00 
Tadeusz . „[T.|156 53] 95 041251 57 Fanto VII. -|T.| 28 00] 23 O0| 51 00 
Wittig i Ska . |B.| 31 85] 16 01) 47 86 Fanto VIII. -[T.| 65 00| 72 001137 00 
Wilhelm a | 6 ARE 3-824] 3-82 Fanto X. . „|T.| 11 00] 14 00| 25 00 
William „|| 500] 1 95| 6 951165348 Hilda -|E127 00] — H27 06 

Hucuł -[T.| 9 00] 15 OO| 24 00 
Hala . PARĄ PE 9 00! 9 00 

Il. Galicya: Hermes "TEJ — 3 001 3 00 
Ignacy „[T.| — | 10 oo| 10 00 Galicya pr. wł. .|B.| 11 70] 40 55| 52 25 Jakób ATA" =2e | 1262001606 

Sobieski . „ |B.| 34 55|100 46|135 01 Kometa „[P]| 500] 200] 7 00 
Ural . |B'| 6 33] 45 40| 51 73|238 99 Klara .[T.| — | 34 00] 34 00 

Mamcia . STDE 1* 00] *-1 00 
Maksymilian RISE "1 800 8 00 

Ill. Karpaty: Mukden -|E.| 83 00]258 00/291 00 
Oleum - [T.] 28 00| 36 00] 64 00 

Austrya VII. . [E.] 23 01] 21 99] 45 00 Parnes - [L.| 19 00] 26 00| 45 00 
Austrya IX. „|| — [11 00] 11 00 Phónix |. 42 00| 46 00] 88 00 
Długosz-Łaszcz .|T.| 34 00| 40 O1| 74 01 Rozwadów . [P.| 24 00| 36 00] 60 .00 
Elgin .|F.] 10 00] 77 84| 87 84 Rosa . s|E == 4 00] 4 00 
Felicyanl. . . .|T.| 41 00] 23 00|-64 00 Sycylia - |[F.| 26 00]-32 00] 58 00 
Gal. Ska. naft. IV. . |T.| 83 00| 89 991172 90 Stella [|] — | 600| 6 00 
Gal. Ska. naft. I. .|T.| 10 00] 26 00| 36 00 Teresia |. - [L.] 12 00] 10 OO| 22 00 
Gwiazda . „[T.| 5 00| 9 38] 14 38 Triumph I. - |[T.| 21 00] 23: 00| 44 00 
GEOTE "10 —.4BB.| 9 00] 10 14] 19.14 Triumph I. . .|T.| 66 00l 68 001134 00 
Gal. ska. dla ekspl.r.|T.| — 250| 2 50 Teodora Wanda .|T.| 5 00l 5 00l 10 00 
Izabella . -.]|T.| 31 00] 38 99| 69 99 Urycz-Feuerstein .|T.| 48 00| 41 00| 89 00 
Katarzyna „ [T.| 62 00| 76 001138 00 Urycz Schreier I. . |T| 2 00] 8 00] 10 00 

Do przeniesienia 134 76|189247 Do przeniesienia 157900/464267 
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KOPALNIA | 1. |Nazem|Firma KOPALNIA . | q. |Xazem|Firma 

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

Z przeniesienia 157900)469267 Z przeniesienia 112400|/788774 

Urycz Schreier III. , |T.| 9 00] 2200-31-00 Nowina . „[T.|--16 DO); 7 00-23 00 
Virgo ŚLCSYRZEGA | 1. FE. 4 00] 4 00 ODESCU „IT.| 4 00] 14 00) 18 00 
Wilno T.| 16 00] 24 00] 40 00 Tristan >(P.| = 16 00) 16 00 
Złotka T.| 17 00] 7 OO| 24 OO Tomasz „IB.| — 900] 9 00 
Zuzia pk 7] JOPOĘ TOZOGPEOOSĘ Wiktor „(T.| 21 00] 25 00] 46 00 

Wacław SPESE 0 DUR=>= 6 00 
V. Petrolea: Zgoda _IB.I 22 00/ 29 00] 51 001129700 

Eugeniusz EB = 3 98] .3 98 VIII. Thurn-Taxis: 
Frania -([B|-; 7. 63E91 31] 35 04 
Louise „(Tj —. | 24 14] 24 14 Bohemia . AF 45 12]. 10-91]: 26: 03 
Mukden |. [T.] 32 94] 14 43] 47 37 Banzay „IT| — | 28 41] 28 41 
Nafta VII. A dk kę 589] 5 89 Dośka svpAczącjd, 4 79 
Nala Wa 270%, JPALOUG: O2ZIŁOJZ52)217 93 Emil . » FE. -2 88105 95P- 72340 
Nafta (Abazya) -.|T. 28 82] 29 15] 57 .97 Eleonora . „PSE ZSFTSYI0FIS 30 
Opeg l; . PET = 0] 7172] 7772 Ella: ROEE OBEC 4 03 
Rockefeller „[T.| 91 60f118 10209 70 Elsa . <jkadkIk 3100-21 
Sarmacya „[r.| 7 98] — 7 98,685 03 Emilie „[T.| 9:98] 18 93] 28 91 

Hermes „JD — 2 98] 2 98 
VI. Pipeline: | Kujawy „|T.] 70 33] 44 82]115 15 

Liliom . [T.|164 09]108 82272 91 
Albert 401 GADA ZE AO5'04-0GH 16 55 Louise (11-25 00K0OS ZZĄPD2R07 
Borysławski II. .|B.| 16 34] 12 29] 28 63 Milla :-|-[:]78740F 5-00] 14 29 
Berta Koalko "* EADR| EOS ZUJ PD DAL Marya „ [T.| 32 58] 33 88| 66 46 
Blochówka „ |B.] 47 83]353 17|101 00 Mamcia >| Ealc-3-09--5-0558574 
Felicyan . |BEo>ASZT SZ DOFET"Z7 Ogeg hca „|T.| 80 94] — | 80 94 
Garfunkel |B.| 89 54] 71 74161 28 Posejdon . [FE] 5] 10 397 10238 
Jeanetta „ |B.| 37 72] 42 34] 60 06 Sląsko -|F]sTh 55] AFO7N TZ 62 
Kamilla „IB] 3 41] — 3 41 Virgo i JE] — 1 09] 1 09 
Ludwik 4BĄ > —— IZA G2:[1 Wełdzirz . „TEZ 915 — 3 91/957 39 
Leo |B.| 51 97] 51 O2]102 99 
Mickiewicz „|B.] — 6 44! 6 44 IX. Braganca: 
Natan „ |B.| 23 20] 17 80] 41 00 
Oskar > |B 27.57]-31: 3SE.00500 Fortuna T.| — 62859020 
Olga . -IDI 300] — 3 55 Lesław T.| — 2 99] 2 99 
Ratoczyn . SIBI 20-25] -60:85-51:20 Nowina . BASE 297| 297 
Schadchter „|B.| — | 13 08] 13 08 Posejdon . 1|->D90P >= 5 98 
Wittig i Ska. „|B.| — | 23 89] 23 89 JTadeu$z . *.---5-73|-0-1T0l5 TEDZRS5 A 
Zbyszko-Jagienka . |B.| 16 64] — | 16 64]866 44 a; 

X. Premier: 

VII. Magazynowe: Borak I. [T.|127 00j127 00/254 00 
Derczyce: „|T.| 18 00] 15 00] 33 00 

Bitum „ [F.| 47 O0| 43 00] 90 00 Eilden V. . aa EE7 |-15-00|- 13: 00 
Banzay „[T.| —. | 19 00] 19 00 Hubicze . |T.| 43 00] 42 00] 85 00 
Erdólwerke „ [T.| 42 00] 54 00] 96 00 Johanna . |T.| 84 00| 92 00176 00/561 00 
Feniks „|B.| — | 10 OO] 10 00 
Kazimierz |B.| 34 00] 41 OOj 75 00 XI. Montan: 
Gal. Kasa oszcz. . |B.| 19 OO) 17 OO| 36 00) 
Koppel II. |B. 00075500 DEFUO Mały Jasienicki .|B.| 17 01] 16 28] 33 20 
Litwa „ [r.|104 00]130 00]234 00 Port Artur _.- --|B.| 5 09] 6-90] 1-99 
Mukden . .. .[IT.|450 OO| 40 00/490 00 Rokach-Sussmann . |B.| 2 06] — 2 06 
Montan (Gliński) .|[T.| 20 00] 43 00] 63 00 Swiatowid „|B.| — 8 68| 8 68| 56 02 

Do przeniesienia 112400|788774 Razem 10.79.26 

Ogólna produkcya w maju wynosiła. Gesamtproduktion im Mai betrug: 10.789,26, 
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WYKAZ WŁAŚCICIELI UDZIAŁÓW „BRUTTO*.— AUSWEIS DER NAFTABRUTTOINHABER. 

(UZUPEŁNIENIA). (ERGANZUNGEN). 

Clay l. Bitum. 

Graulich Izak, Drohowyże 1— Y Ing. Klaudyusz Angermann, Boguchwała . 1.5009 R 
Lifschiitz Szymon, Lwów, Jagiellońska . 0.50 , Imre Pirnitzer, Drohobycz ; „A000, 
Lówenheck Jakób, Lwów, Trybunalska . 0.50 ,, Else Kohn, Gleiwitz, Bahnstrasse 12. 4 0DDO<5 
Sochor August, Lwów, 29. Listopada 70. 1.— , Ida Perle, Breslau, Schwertstr 6. . 3: A00007 
Eliasz Schldfrig, Lwów, Sykstuska 24. . 0.50 , Frederik Grdffe, Brukselia, 81. Avenue 
Tustanowski Fedio Drohobycz, z. H. der Brugman i 2AUOEZ; 

Waisenkassa |. 30.10 4, Charles Leys, Brukselia, Alliance 12. ROROR A 
Bauer Heinrich, Lwów Teatralna . A OWE Emilia Wiksel, Borysław . S00 2.1, 433% 
Goldstein et Comp., Drohobycz . 8-025, Eliasz Schlafrig, Lwów |. ś . 1.000; 
jolles Lipa, Drohobycz . 2 PES Jakób Lówenheck, Lwów . "PWIOFZ 
Kralupet Mineralólraffinerie, Praga SZEF Moses i Róża Wiksel, Drohobycz . 0400, 
Losch Leopold, Wien L., Wipplingerstr. 25. 1.50 , Katarzyna Waliszko, Krosno A 06001 159% 
Łapajówker Fryderyk, Lwów, Pasaż Aleksander Tarlecki, Borysław . SZUWACE 

Hausmanna 8. . AOI Kraluper Mineralól-Raffinerie, Praga - *RO0O0 
Pelz Józef, Drohobycz, Korożel . SZAOOW Gal. Montan Naphta Akt. (ies., Lwów, 
Samuelly Dr. Albert, Lwów, Krasickich 10. 1.— , Akademicka 10. .- 0.500, 
Tustanowska Fesia, Tustanowice BREE r :IABR Nafta Renten Genossenschaft, Lwów 
Tustanowska Katarzyna, Tustanowice . 1.— , z. H. des H. Heinrich Bard . 1.000 , 
Spitzmann Arnold, Drohobycz PEMUDOS Izak Rappaport, Drohobycz | > OGDGOŻY 
Buchsbaum Simon, Borysław Ri RC Abraham Rothbaum, Borysław |. - "OAOB3 
B. Karliner, Gleiwitz 703 , Paulina Zahn, Halle a/ Saale Reichstr. 18. 1.000 

Razem . .. Aktien-Ges. fiir Treuhandinteressen, 
Zusammen. . 21-— % Berlin, Litzenburgerstr. 28. . 3.000 , 

Rafinerya hr. Skrzyńskiego,. Libusza "2000 3 
RAZA ZI 5 Cecylia Zusammen. ... 2% % 

Schulim Schreier, Drohobycz s: ADS M. W. Oberlander, Dodosie 3:29:00 8 Barbara. 
lgnatz Gartenberg sen., Wiedeń |. PZEBUD s, 
Kriss et Singer, Kołomyja BSDO0 = Tustanowscy Jan i Katarzyna, Tustanowice 4.000 9, 
Józef Hulles, Drohobycz . a ALOGKCCZ Tustanowska Fesia, Tustanowice o "ZEDO ZS 
Spadkob. Józefa Schreiera, Drohobycz . 2.35 , Spadk. śp. Tustanowskiego Teodora 
Marceli Schreier, Wiedeń . 2220 AX, Tustanowice | SD 0 AA 
Jetti Schreier, Drohobycz . SZARO 2 Swieżawski Czesław, Lwów i 2n000. 2, 
Jakób Schreier, Drohobycz : za dŁBÓA 4, Dr. Bilitz Mikołaj, Lwów . RZ40B02), 

Razem .. . Dr. Witkowski Kazimierz, Lwów . > *LUBO > 
WARAKARGŃ 20.— %, Ustrzycki Włodzimierz, Czelatyce > EADODSZ 

i Kraus Gabryel, Lwów . - ABOBĘ 
Frankel Aleksander, Wiedeń A SEŁKBUCE 

Parcele : 2384. Frankel Feiwel, Lwów —. | 0.500 
Marusia Bohdan, Kraków <;=D:900-, 
Akc. Tow. dla przem. naft., Borysław . 0.500 , 

Berthold. Bester Salomon, Borysław 0.500 > 
Duczyński Zygmunt, Lwów 0 * 

Bernhard Goldstei iedeń 0 9 Hr. Cetner Andrzej, Lwów . | <P.OUU >, Imre Pirnitzer, bróobyc - Et fo Hr. Wodziccy Maurycy i Marya, Kraków 0.500 ,, 
Philip Trapp, Borysław |. 0:55, Pella Kazimierz, Wolanka . ! > OSUUĘŻ 
Berthold Goldberg, Wien, IX. Hórlg. 0055 Dr. Tiegermann Maurycy Drohobycz „2-0 S0B-> 
Kraluper Mineralól-Raffinerie Praga 100. Kiczales Emil, Lwów +..0,250 
Gedelie Horowitz, Sanok . | BSE Oberldnder Bernard, Drohohycz . 9.250, 
Marthin Słowik, Lwów, Grunwaldzka 8.. 0.5 , Seelinger Abraham, Borysław — . "02308 
Deutsche Naphta A. G., Berlin 10: Messer Leizor, Wolanka . 34:0:25033, 
Czeslaw Swieżawski, Lwów, Żulińskiego 15 1.5 , Razem EB 
Abraham Festing, Szwajowiec p. Probóżna 1.0 , Zusammen . . 40 
Izydor Lindenbaum, Lwów | Ra 

Maze 25 00— 0 Parcele grunt.: 2433, 2435, 2436/1, 2436/2 
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W KWESTY! PŁUCZKI NAPISAŁ INŻ. 
JULIAN FABIAŃSKI. 

otatka p. Alberta Fauck'a zamieszczona w Nr. 5. 
N „Ropy* nadaje się do dyskusyi. 

Hipoteza autora tycząca się pochodzenia 
wody wydaje mi się nieprawdopodobną. Bez kwe- 
styi musiały zawalić się próżnie powstałe wskutek 
wydobycia setek tysięcy wagonów ropy i zmniejsze- 
nia ciśnienia gazu, skutku tego jednak nie wyobra- 
żam sobie zbyt tragicznie, bo próżnie po ropie to 
nie komory o ogromnej pojemności, lecz kompleks 
większych i mniejszych szczelin i pęknięć. Sumary- 
czna pojemność tych szczelin nie stoi bynajmniej 
w prostym stosunku do ilości wydobytej ropy, lecz 
jest znacznie mniejsza, zawarta bowiem tam ropa 
była silnie skomprymowana, a dalej wielka, a może 
większa część tego materyału była wciśnięta w pory 
piaskowca. Zawalenie szczelin w głębokości tysiąc 
kilkaset metrów spowodowało istotnie pewne obni- 
żenie warstw leżących bezpośrednio nad niemi, 
powstały bez kwestyi pęknięcia, ale trudno wyobra- 
zić sobie, by te zaburzenia mogły dojść niemal aż 
do powierzchni. Efekt obniżania warstw słabł ku 
górze i zapewne doszedł do zera już w jakich kilku- 
dziesięciu metrach ponad kawernami. W Tustano- 
wicach kończy się szuter zawierający wodę w kilku- 
nastu, miejscami w kilkudziesięciu metrach, po nim 
przebija świder kilkaset metrów plastycznych solnych 
ków. Innych wód prócz tych oraz wgłębnych gnia- 
zdowych solanek nie znamy. Obniżenie dolnych 
warstw nie mogło stanowczo poruszyć iłów, a gdyby 
to nawet przypuścić, nastąpiłoby w takim razie nie 
otwarcie, ale przeciwnie jeszcze lepsze zamknięcie 
wód szutrowych, bo plastyczne iły osuwając się 
byłyby przyległy jeszcze dokładniej do rur. 

Zdaniem autora jedynie płuczka jest w stanie 
konstatować istnienie szczelin suchych albo prowa- 
dzących wodę, natomiast przy suchej metodzie ucho- 
dzą te szczeliny uwagi wiertnika. To zapatrywanie 
jest stanowczo błędne. Ja twierdzę, że można kon- 
statować szczeliny wiodące wodę tylko wtedy, gdy 
się wierci sucho. O suchych szczelinach nie mówię, 
bo pozna się je natychmiast bez względu na metodę 
wiercenia, gdyż przy nawierceniu ich ucieka nagle 
woda z otworu. 

Wiercąc za ropą metodą kanadyjską, wogóle 
sucho, trzyma rozsądny wiertacz paręset, a już co 
najwyżej kilkaset metrów wody w otworze. Przy 
nawierceniu wodnej szczeliny: musi podnieść się na- 
gle woda w otworze. Taki objaw nie ujdzie nigdy 
uwagi, a nawet falowanie płynu w otworze spowo- 
dowane gazem nie zmyli wiertacza o ile stara się 
obserwować stan słupa wody. Inaczej jest przy 
płuczce, gdzie otwór zawsze pełen wody, a więc 
gdzie ciśnienie w otworze wynosi przy głębokich 
wierceniach sto i więcej atmosfer. W takich warun- 
kach nie może przy nawierceniu wodnej szczeliny 

DAS WASSERSPULBOHRSYSTEM VON ING. 
JULIAN FABIAŃSKI. 

ie von Herrn Albert Fauck im Heft Nr. 5 dieser 
Zeitschrift veróffentlichte Notiż ist wohl wert, einer 
eingehenden Besprechung unterzogen zu werden. 
Die Hypothese, die der Verfasser der Notiz iiber 

die Ursachen des Wasserauftretens anfiihrt, scheint 
mir etwas unwahrscheinlich, denn, wenn auch die 
Hohlrdume, denen der Rohólinhalt entzogen wurde 
und die nun unter vermindertem Gasdrucke stehen, 
ohne Zweifel zusammengestiirzt sind, so kónnen die 
Folgen doch nicht gar so katastrophal sein, da diese 
Raume nicht kawernen von gewaltiger einheitlicher 
Grósse darstellen, sondern vielmehr einen Komplex 
von mehr oder weniger grossen Adern bilden. Die 
Summe des Fassungsraumes dieser Adern steht auch 
nicht in geradem Verhdltnis zum. entzogenen Inhalt, 
sie ist vielmehr bedeutend kleiner, da das darin vor- 
handen gewesene Ol sich in einem stark kompri- 
mierten Zustand befand, wabrend iiberdies ein grosser 
— vielleicht sogar der gróssere — Teil der Substanz 
erst unter grossen Druck in die Poren des Sand- 
steines eingedrungen ist. 

Das vorerwahnte in einer Tiefe von iiber 1000 M. 
stattgełundene Einstiirzenjhat sicherlich ein Sichden- 
ken der unmittelbar dariiberliegenden Schichten zur 
Folge gęhabt, es ist aber schwer anzunehmen, dass 
diese Zerstórungen auch das unmittelbar unter der 
Erdobertliche liegende Erdreich in Mitleidenschaft 
gezogen haben. Die destruktive Wirkung hat sich 
vielmehr nach oben hin abgeschwacht und hat sich 
schon einige zehn Meter oberhalb der Kawernen ganz 
verloren. Die Schottererde hórt in Tustanowice in 
einigen, stellenweise in einigen zehn Metern Tiefe 
ganz auf, worauf Salztone folgen und das Bestehen 
anderen Wassers — ausser dem Salzhaltigen Tiefen- 
wasser — ist unsunbekannt. Die Salztone konnten 
durch das Senken der unteren Schichten absolut 
nicht beriihrt werden und, wenn dies sogar der Fall 
gewesen wdre, wdre das Wasser bestimmt nicht 
durchgebrochen, sondern es ware vielmehr das Grund- 
wasser noch besser abgesperrt worden, da sich die 
in Bewegung geratenen Salztone noch mehr an die 
Róhren angeschmiegt hatten. 

Der Verfasser ist der Ansicht, dass nur durch 
das Wasserspiilbohrsystem das. Bestehen trockener 
oder wasserfiihrender Adern festgestellt werden kann, 
wdhrend diese bei der Bohrung mit anderen Systemen 
der Beobachtung entzogen werden. Diese eine 
Anschauung scheint mir unbedingt unrichtig. Ich be- 
haupte hingegen, dass man die wasserfiihrenden Adern 
nur in der Trockenbohrung konstantieren kann; die 
trockenen Adern kommen nicht in Betracht, da sie 
ohne Riicksicht auf das angewandte Bohrsystem so- 
fort bemerkt werden miissen, denn sobald man auf 
solche Schichten stosst, fliesst das Wasser durch sie 

hinweg. | 
Jeder umsichtige Bohrmeister hadlt bei der Ka- 

nadischen oder bei sonst einer Trockenbohrung das 
Bohrloch mehrere Hundert Meter hoch mit Wasser 
angefillt, dessen Spiegel beim Anbohren eines was- 
sertiinrenden Gesteins sofort steigen muss. Dies 
entgeht nie der Aufmerksamkeit und kann den Bohr- 
meister auch die durch die Gase hervorgerutene 
Wellenbewegung der Fliissigkeit nicht irreleiten, wenn 
er bemiiht ist, die Wassersdule genau |im Auge 
zu halten. Ganz anders ist es bei der Wasserspiil- 
bohrung, wo das Bohrloch stindig unter Wasser 
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zajść żedna zmiana w otworze, bo wielkie ciśnienie 
nie pozwoli wodzie płynącej dostać się do otworu, 
takiej więc szczeliny płuczka nie skonstatuje. 

Specyalnie dla Tustanowic jest kwestya wo- 
dnych szczelin obojętna, bo ich nie ma wcale. 
Wogóle prócz wód szutrowych i głębiej spotykanych 
mniej lub więcej silnych gniazdowych solanek nie 
spotyka się ani piaskowców ani szczelin prowadzą- 
cych wodę. Zapiski żurnali, że tu i ówdzie napotkano 
poniżej zamknięcia wody wodne piaskowce wyma- 
gają jeszcze potwierdzenia, gdyż możebne, że były 
to wody szutrowe przeciekające niżej z powodu 
niedokładnego zamknięcia. | 

W tym terenie nie są jednak rzadkością suche 
szczeliny i już dlatego samego powinno być zakazane 
używanie płuczki. Widzieliśmy wiercenia wykony- 
wane dawniej w Borysławiu i Tustanowicach. Ba- 
seny na wodę zrobione w szutrze, z nich woda albo 
uciekała albo się do nich z szutru przedostawała 
a to wykluczało kontrolę wody używanej do płuczki. 
Żaden aparat nie był wyposażony w narzędzia do 
chwilowego wiercenia na sucho. Cóż więc się działo, 
gdy napotkano szczelinę? Iłoczono wodę tak długo, 
aż ją ona wypełniła. Ile wtłoczono wody o tem nikt 
nie miał pojęcia, zwłaszcza, gdy brano wodę wprost 
z potoka. Natłoczoną w szczeliny wodę ciągnął za 
sobą Świder aż do ropy i w ten sposób płuczka 
zawadniała teren. 

Drugim błędem płuczki jest trudność konstato- 
wania nawierconej ropy, a skutkiem tego często 
przewiercanie tejże. Słup wody stu i więcej atmoster 
nie pozwala nawierconej ropie wybić się do góry, 
prąd wody wynosi wprawdzie ślady, ale na nie nie 
zawsze się zważa, czekając pojawienia się lepszych 
a tymczasem z konieczności posuwa się rury i za- 
myka nieświadomie nawierconą ropę. Zimna woda 
wciskając się w szczeliny i pory piaskowca ostudza 
też ropę parafinową, wskutek tego zaklejają się ściany 
otworu, tamując przypływ ropy. Przy pojawieniu się 
każdego najmniejszego śladu ropy, należałoby przer- 
wać wiercenie, i ściągnąć wodę, a to znowu naj- 
częściej niebezpieczne, bo grozi chwyceniem rur, 
nieraz już ostatniej dymenzyt. 

Wreszcie ostatni argument przeciw płuczce, 
tam, gdzie używa się krótkiego wzniosu (bez nożyc) 
jak przy Ekspresie, a tym jest niczem nie dający się 
zbić fakt, że dziury wypadają krzywo i to do tego 
stopnia krzywo, że głębsze wiercenie, pompowanie 
lub tłokowanie stają się wprost niemożliwe. W tej 
kwestyi pisałem wiele w r. 1907 i ciekawych odsy- 
łam do „Nafty i „Petroleum*. 

Zawadnianie terenu, trudność konstatowania 
nawierconej ropy, a w konsekwencyi łatwość prze- 
wiercenia jej, w dodatku wykonywanie krzywych 
dziur, to chyba dostateczne powody dlaczego nie 
przyjęła się płuczka w przemyśle naftowym. Kto raz 
tylko miał do czynienia z krzywymi otworami wier- 

steht und wo der Druck — bei Erreichung grósserer 
Tiefen, mehrere 100 Atmosphdren betrdgt. In diesem 
Falle dndert sich bei Anbohrung einer Wasserader 
der Zustand im Bohrloche nicht, da der grosse Druck 
das Eindringen des mit der Ader fliessenden Wassers 
in das Bohrloch verfindert, sodass diese Adern beim 
Wasserspiilbohrsystem nie konstatiert werden kónnen. 
Speziell fiir Tustanowice kommen die wasserfiihren- 
den Adern nicht in Betracht, da solche hier gar nicht 
existieren. Man begegnet hier ausser dem Grund- 
wasser und dem sich in mehr oder weni- 
ger grossen Hóhlen aufhalten den salzhaltigen Tiefen- 
wasser, weder einem wasserfiihrenden Sandstein 
noch einer wasserfiihrenden Ader. Die in den Bohr- 
journalen enthaltenen Aufzeichnungen iiber das Vor- 
kommen von wasserfiihrenden Sandsteinen unter- 
halb der wasserabsperrendenden Stelle bedarfen noch 
einer bestimmten Bestatigung, da es ja móglich ist, 
dass hier Schotterwasser autgetreten war, welches 
durch die nicht gehórig abgesperrten Schichten durch- 
gebrochen ist. 

Dieses Gebiet ist jedoch nicht arm an Wasser- 
adern, weshalb die Anwendung der Wasserspiilboh- 
rung unbedingt verboten sein sollte. Wir haben ja 
Gelegenheit gehabt die Resultate der Wasserspiil- 
bohrungen in Boryslaw und Tustanowice zu beo- 
bachten. Es wurden Bassins in den Schotter gegra- 
ben, die von Wasser verlassen wurden oder in wel- 
che das Wasser eingedrungen ist, was natiirlich 
eine Kontrolle iiber das zur Bohrung angewandte 
Wasser umóglich gemacht hat. Keine Anlage war mit 
einer zursofortigen Vornahme einer Trockenbohrung 
geeigneten Bohreinrichtung versehen. Was war nun 
die Folge davon? Es wurde solange Wasser in die 
Ader gepumpt, bis diese ganz ausgefiillt war, und 
niemand war in der Lage die Menge des eingepump- 
ten Wassers anzugeben, insbesondere dann, wenn 
(das Wasser direkt dem Bache entnommen wurde. 
Das in die Ader eingepumpte Wasser folgte dem 
Bohrmeisel bis in den Rohólhorizont und das Ter- 
rain wurde auf diese Weise verwadssert. 

Ein weiterer erheblicher Mangel des Wasser- 
spiilbohrsystems liegt darin, dass man einen ange- 
bohrten Oelhorizont leicht iibersehen kann, da das 
unter einem Drucke von 100 und sogar mehr Atmo- 
sphdren stehende Wasser das Steigen des Rohóles 
hemmt; es tauchen wohl im Wasser Olspuren auf, 
die man jedoch meist — eine gróssere Poduktion 
erwartend — unbeachtet ldsst, der Notwendigkeit 
gehorchend weitere Róhren einbaut und so das Ol 
verrohrt. Das in die Adern und in die Poren des 
Sandsteines eindringende kalte Wasser verdichtet 
das paraffinhaltige Rohól, und verursacht eine Staung 
der dichten Substanz, die dem Rohól den Weg nach 
aufwarts sperrt. Die Bohrung sollte daher bei den 
geringsten Anzeichen von Ol unterbrochen und das 
Wasser abgezogen werden, was aber andererseits 
ein Festwerden und Zusammendriicken der Róhren 
zur Folge haben kann. 

Als letztes und absolut nicht zu widerlegendes 
Argument gegen die Wasserspiilbohrung und insbe- 
sondere gegen das Expressystem fiihre ich die oft 
erhdrtete Tatsache an, dass die Bohrlócher krumm 
ausfallen und zwar bis zu einem Grade krumm, 
dass eine weitere Vertiefung, ein Pumpen und Kol- 
ben geradezu ausgeschlossen erscheint. Ich habe 
iiber diese Frage bereits im Jahre 1907 geschrieben 
und verweise hiebei auf die Zeitschriften „Nałta” und 
„Petroleum*. 
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conymi płuczką, ten z pewnością 'na zawsze wyrzekł 
się podobnych prób. Na dziewięć otworów wierco- 
nych Expressem w Borysławiu i Tustanowicach było 
dziewięć krzywych, z tych tylko niektóre dotarły do 
pierwszej ropy a żaden do głębszej. 

Nie należę do tych, którzy poza metodą kana- 
dyjską nie chcą widzieć żadnego innego systemu 
wiercenia, dopatruję się niejednej wady w metodzie 
kanadyjskiej, jednak muszę przyznać, że ze wszyst- 
kich ten system jeszcze najlepiej dał się dostosować 
do warunków tektonicznych Karpat jak i do właści- 
wości ropy. Uznaję zalety systemu płuczkowego 
wogóle a Expressu w szczególe przy wieceniach 
w innych celach, jak przy poszukiwawczych wier- 
ceniach węgla. Do konstatowania węgla jest jedyna 
odwrotna płuczka, ale też tam jest obojętnem czy się 
nawierci wodę czy nie, bo zawodnienie terenu nie 
wypiera węgla, a krzywe wykonanie otworu jest osta- 
tecznie podrzędną rzeczą, gdyż po skonstatowaniu 
węgla ukończony otwór świdrowy przestaje mieć 
wartość, w przeciwieństwie do otworów dla ropy, 
które przez kilka lub kilkanaście lat musiały służyć 
do eksploatacyi. 

Gdyby wszystkie otwory, jak tego chciał 
p. Fauck w swej notatce, były wiercone płu- 
czką, bylibyśmy rzeczywiście uniknęli 
wodnej katastrofy w Tustanowicach, bo 
— żaden otwór nie byłby dotarł do ropy. 

Krynica w lipcu 1911. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE. 
Sprawozdanie miesięczne. 

Targ na ropę stał w ubiegłym miesiącu pod 
wpływem dwóch czynników, które przyczyniły się 
do dalszej podwyżki cen. Ceny wskutek przedosta- 
nia się wody do pewnej ilości produkujących szy- 
bów, przez co produkcya znacznie spadła, osiągnęły 
wysokości 3.25 do 3.30 kor. za 100 kg. Zdawało się 
wobec tego, że w dalszej zwyżce cen nastanie chwi- 
lowa stagnacya, mimo że wielu niezawodowych na- 
bywców zawarło znaczniejsze — w stosunku do 
całej produkcyi — umowy. Ta okoliczność powo- 
duje czasem dalszą prawie automatyczną zwyżkę 
cen, które chwilowo stają się zawisłe od wielu 
jednostek i tendencya ta często nawet po nabyciu 
towaru trwa dalej, z drugiej zaś strony może stać 
się powodem zniżki cen, jeżeli ta grupa jest mate- 
ryalnie za słabą i musi mniej albo więcej prędko 
ulegać wpływom silniejszym. BER 

Nagłe zalanie szybu „Józef”, którego produkcya 
spadła poniżej 20 cystern dziennie i spowodowane 
przez to pesymistyczne zapatrywanie na przyszłe 
ukształtowanie się stosunków produkcyjnych, spo- 

Alle diese angefiihrten Folgen des Wasserspiil- 
bohrsystems, wie Verwasserung des Terrains, die 
schwierige Konstatierung des Rohólvorkommens und 
die in Konsequenz dessen wahrscheinliche Móglich- 
keit, den Rohólhorizont unbeachtet zu lassen und 
schliesslich die Kriimmungen, das sind die Ursachen 
dass dieses System in der Naphta-Industrie keinen 
Anklang gefunden hat. Wem auch nur ein einziges 
mal ein krummes Bohrloch zu schaffen gegeben 
hat, der wird niemals mehr eine ihnliche Probe 
vornehmen. 

Von den in Boryslaw und Tustanowige mitdem 
Expressystem gebohrten "9 Sonden waren . .. 
9 krumm, von denen nur einige wenige den ersten 
Rohólhorizont erreichten; zu einem tieferen Horizon- 
te konnte man jedoch in keiner dieser Sonden ge- 
langen. PI | 

Ich gehóre nicht zu denen, die ausser dem ka- 
nadischen System kein anderes Bohrsystem gelten 
lassen wollen, ich sehe sehr wohl die dem kanadi- 
schen System anhaltenden Fehler, glaube aber, dass 
fiir die geologische Struktur der Karpathen und fiir 
das hier vorkommende Rohól nur das kanadische 
System geeignet ist, wahrend fiir Bohrungen nach 
Kohle ich die Vorteile des Wasserspiilbohrsystems 
und insbesondere des Expressystems entschieden 
anerkennen muss. z: 

Fiir Bohrungen nach Kohle ist nur das umge- 
kehrt wirkende Wasserspiilbohrsystem geeignet, da 
es hier gleichgiltig istt ob Wasser angebohrt oder 
nicht, dass doch die Kohle nicht verdrdngt und ist 
ein krummes Bohrloch von geringer Bedeutung, 
denn nach Erzielung des angestrebten Resultates 
verliert das Bohrloch jedweden Wert, wahrend cine 
Rohólsonde fiir eine vieljihrige Exploitation be- 
stimmt ist. | | 

Wenn nun alle Bohrlócher, wie dies Herr Fauck 
gewiinscht hat, mit dem Spiilbohrsystem gehohrt 
worden wdren, wdren wir gewiss der Wasserkala- 
mitit entgangen, wir hadtten aber auch niemals den 
Rohólhorizont erreicht. 

Krynica, im Juli 1911. 
————---- 

HANDELSNĄCHRICHTEN. 
Monatsbericht. 

Der Rohólmarkt im abgelaufenen : Monate 
stand unter dem Einflusse zweier Faktoren, die der 
steigenden Tendenz des Preises eine weitere Auf- 
wdrtsbewegung gaben. Die Preise waren infolge des 
Eindringens von Wasser in eine Anzahl produktiver 
Schichte, wodurch die Produktion stark zuriickge- 
gangen war, bis auf 3.25—3.30 per 100 Kg. gestiegen 
Es schien nunmehr, dass in der weiteren Steigerung 

"ein momentaner Stillstand eintreten werde, trotz dem 
zahlreiche nicht berułfsmdssige Kdufer — dem 
Gesamtquantum nach — gróssere Engagements 
eingegangen waren. I[ieser Umstand bildet zuweilen 
die Ursache, dass sich der Preis — fiir Augenblicke 
von dem Willen Einzelner abhdngig gemacht — fast 
automatisch — ólter sogar bald nach Erstehung der 
Ware — weiterbewegt, kann aber andererseits auch 
die Ursache eines Preisriickganges bilden, wenn 
diese Gruppe materiell zu schwach ist und stdrkeren 
Einfliissen mehr oder weinger rasch weichen muss. 

Der plótzliche Wassereinbruch im Schachte 
„Josef”, dessen Produktion auf unter 20 Zisternen 
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wodowały znaczną zwyżkę cen do 3.45 i 3.50 Kr.; 
tendencya zwyżkowa została oprócz tego podsyconą 
przez większy popyt poszczególnych wielkich spe- 
kulantów i właścicieli rałineryi, którzy w pierwszej 
chwili pojawienia się niepokojących wieści wyzyskali 
spodziewaną w najbliższym czasie większą zniżkę 
produkcyi i oprócz tego wskutek większego prawdo- 
podobieństwa dojścia do skutku kartelu chcieli za- 
pewnić sobie posiadanie znaczniejszych zapasów. 
Przecież surowy materyał (ropa) ma w czasie karte- 
lowym zawsze większą wartość, która naturalnie 
ciągle jeszcze idzie w górę, jeżeli zachodzą w do- 
datku okoliczność, wpływające niekorzystnie na pro- 
dukcyę ropy. Te przyczyny sprawiły więc, że ceny 
znacznie poszły w górę i tendencya ogólna stała się 
barazo silną, a w konsekwencyi tego pewna większa 
rafinerya węgierska zakupiła na lwowskim i wiedeń- 
skim targu kilka tysięcy cystern (2—3000 wagonów). 

W międzyczasie ceny doszły do 3.56 3.58 Kr., 
spadły jednak znowu na 3.53—3.54 Kr., ponieważ 
rokowania kartelowe przeciągnęły się, a ostateczne 
dojście kartelu do skutku napotkało na nowe tru- 
dności. Uniknięcie dalszej zniżki cen należy przy- 
pisać tylko tej okoliczności, że mimo to wierzono 
w dojście kartelu do skutku, a obok tego było tylko 
bardzo mało gotowych zapasów do dyspozycyi. 

Ostateczne zakończenie układów o zawarcie 
kartelu tylko dlatego napotkało na przeszkody, po- 
nieważ rafinerye, a specyalnie jedna węgierska, które 
nie są w eksporcie interesowane, nie chciały nic 
opuścić ze swego kontyngentu dla wyrównania 
eksportu i cen krajowych — pierwsze są z natury 
rzeczy znacznie niższe, względnie chciały osiągnąć 
odpowiednią rekompensatę za zmniejszony zysk. Za- 
warcie kartelu leży głównie w interesie właścicieli 
rafineryi, ponieważ postępujące polepszenie się Sy- 
tuacyi producentów, uwarunkowane obecnymi sto- 
sunkami produkcyi i innemi okolicznościami, nie 
ulegnie prawdopodobnie w znacznej mierze wpły- 
wowi dojścia kartelu do skutku. Rafinerzy wiedzą 
doskonale, że rząd na wypadek rozbicia się dalszych 
układów będzie musiał bezwarunkowo cofnąć swe 
zarządzenia przeciw „Vacuum, które to zarządzenia 
wydane zostały właśnie dlatego, aby pomóc pracu- 
jącemu wtedy z wielkiemi stratami przemysłowi rali- 
nerskiemu i dać mu sposobność — mając zabezpie- 
czenie przeciw rujnującej taktyce Amerykanów — 
do przeprowadzenia sanacyi swych stosunków. Gdyby 
rafinerye nie wykorzystały nadającej się im sposo- 
bności, rząd nie miałby już obowiązku chronić prze- 
mysł rodzimy, który dla mniejszych korzyści poświęca 
większe. 

W ciągu układów kartelowych cena nafty pod- 
wyższoną została na 26.50 Kr. z mniejsca załadowa- 
nia Bogumin. Układy kartelowe są w pełnym toku 
i w najbliższych dniach ma nastąpić ostateczna de- 
cyzya. Między innymi poddano pod dyskusyę wnio- 
sek, aby zawarto umowę na 5 lat z prawem wypo- 
wiedzenia z końcem grudnia, gdyby przypuszczenia 
co do układów z rafineryami zagranicznemi albo 
inne ważne warunki nie miały szans urzeczywistnie- 
nia się. Wogóle istnieje zamiar zawarcia kartelu 
najwyżej do tego terminu, w którym kończy się 
umowa zawarta z odbenzyniarnią. 

Powyższe względy powodowały ostatecznie 
rafinerye do zredukowania swych wzajemnych żądań 
co ułatwiło dojście do porozumienia. Te rafinerye, 
który dotąd trzymały się zdala od przystąpienia do 
umowy, zgłosiły swe przystąpienie, co umożebniło 

per Tag gesunken war und die dadurch bedingte 
pessimistische Anschauung auf die kiinitige Cestal- 
tung der Produktionsverhdltńisse bewirkten eine 
starke Preissteigerung bis 3.45 und K. 3.50, die 
steigende Tendenz wurde iiberdies noch verstdrkt 
durch die gróssere Nachtirage einzelner Grosspeku- 
lanten und der Raffineure, welche im ersten Augen- 
blicke des Auftretens der beunruhigenden Nach- 
richten den fiir die nadchste Zukunit erwarteten 
orósseren Produktionsriickgang eskomptierten und 
iiberdies infolge der grossen Wahrscheinlichkeit fiir 
den Abschluss des Kartells sich in den Besitz grós- 
serer Vorradte setzen wollten. Das Rohmaterial hat 
ja in Kartellzeiten immer erhóhten Wert, der sich 
natiirlich noch bedeutend steigert, wenn Verhdltnisse 
hinzukommen, die auf die Produktion des Roh- 
materials nachteiligen Einfluss ausiiben. Diese Wech- 
selwirkung war es also, die zur Folge hatte, dass 
die Preise stark anzogen und die allgemeine Tendenz 
sehr fest wurde und hat auch eine gróssere unga- 
rische Raffinerie in Konsequeńz dessen sich einige 
Tausend Zisternen (2—3000 Wagen) auf dem Lem- 
berger und Wiener Markte eingedeckt. 

Der Preis hatte unterdessen die Hóhe von 
K. 3.56 — 3.58 erreicht, flaute indes wieder auf 
K. 3.53—3.54 ab, weil sich die Kartellverhandlungen 
in die Liinge zogen und dem endgiltigen Abschlusse 
des Kartells neue Schwierigkeiten begegneten. Dass 
ein weiterer Riickgang nicht zu verzeichnen war, ist 
nur darauf zuriickzufiihren, dass man ja doch an 
den Abschluss des Kartellis glaubt und iiberdies sehr 
wenig disponible Vorrdte vorhanden sind. 

Der endgiltige Abschluss der Kartellver- 
handlungen wurde hauptsachlich deshalb gestórt, 
weil jene Raffinerien — insbesondere eine ungarische 
Raffinerie die an dem Export nicht interessiert sind, 
von ihrem Kontingente zum Ausgleich der Export — 
und Inlandspreise — die ersteren sind naturgemdss 
bedeutend niedriger — nichts beitragen, respektive 
eine entsprechende Rekompensation fiir den vermin- 
derten Gewinn erzielen wollten. Der Abschluss des 
Kartells liegt hauptsachlich im Interesse der Raffineure, 
denn die durch die heutigen Produktionsverhaltnisse 
und andere Umstdnde fiir jeden Fall bedingte fort- 
schreitende Besserung der Lage der Produzenten, 
diirfte durch den Kartellabschluss wesentlich nicht 
beeinflusst werden. Die Raffineure wissen es ja ganz 
genau, dass die Regierung, falls die weiteren Ver- 
handlungen scheitern sollten, die Massregeln gegen 
die Vacuum unbegingt zuriickziehen miisste, welche 
Massregeln eben um ergriifien wurden, um der 
damals mit grossen Verlusten arbeitenden Raffinerie- 
Industrie aufzuhelien und ihr Gelegenheit zu geben 
gesichert gegen die vernichtende Tatigkeit der Ame- 
rikaner — sich zu sanieren. 

Es bestiinde demnach fiir die Regierung in dem 
Falle, als die Raffinerien die ihnen dargebotene Ge- 
legenheit nicht beniitzen wollten, keine Pflicht mehr, 
eine heimische Industrie zu schiitzen, die um gerin- 
ger Vorteile willen, gróssere fallen lisst. [m Laufe der 
Kartellverhandlungen ist auch der Leuchtpetroleum- 
Preis auf 26.50 Frachtbasis Oderberg erhóht worden. 
Die Kartellverhandlungen sind im vollem Zuge und 
diirften die nichsten Tage die Entscheidung bringen. 
Es wurde u. a. ein dahingehender Vorschlag zur 
Diskussion gestellt, dass ein Vertrag auf 5 Jahre 
geschlossen werde, der mit Ende Dezember gekiin- 
digt werden kann, wenn sich die Voraussetzungen 
bei der Verhandlungen mit den ausldndischen Raffi- 
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wyrównanie głównych różnic. Kartel wobec tego 
w najbliższych dniach zostanie zawarty i jeszcze 
przed początkiem ogólnych feryi wejdzie w życie. 
W konsekwencyi tych wiadomości cena ropy osią- 
gnęła znowu pierwotny poziom 3.55—3.56 K. za 
lipiec i wedle pewnych informacyi także cena naity 
pójdzie w górę o 2—3 K. na cetnarze, co jest dal- 
szym dowodem, że zawarcie kartelu jest bliskie. 
Po podpisaniu umowy przez wielkie rafinerye za- 
czną się układy z właścicielami małych fabryk, które 
zapewne w niedługim czasie wydadzą pozytywne 
rezultaty, poczem wdroży się rokowania z „Vacuum 
Oil Company* i „Limanową* o przystąpienie do 
kartelu. 

Wedle niepotwierdzonych dotąd pogłosek ma 
także Krajowy Związek producentów ropy w naj- 
bliższym czasie podwyższyć zaliczkę na 3 K. za 
100 kg. Co w każdym razie musiałby zrobić ze względu 
na kartel zawarty definitywnie i na dłuższy czas oraz 
ze względu na zmniejszoną produkcyę 60 cena ropy 
pójdzie w górę daleko ponad obecny poziom, a 
Związek będzie musiał w przybliżeniu tej cenie do- 
trzymać kroku. Nastąpi to tembardziej, jeżeli sto- 
sunki uregulowane tak w produkcyi jak i w prze- 
myśle rafinerskim z natury rzeczy wykluczą takie 
spadki cen, jakie w ostatnich latach z powodu złych 
stosunków w obydwu gałęziach panowały. eoh., 

Produkcya ropy w Rumunii. W uzupełnieniu 
naszego doniesienia w ostatnim numerze (6) naszego 
pisma donosi nam nasz korespondent jeszcze na- 
stępujące szczegóły: 

W miesiącu maju było 
w wierceniu 

w dystrykcie Prassowa 211 
w eksploatacyi 

687 szybów 
| Ę Dambovita 14 SED 

h Buzeu 16 RCR 
» Bacau 10 BZ 

Produkcya wynosiła: 
kwiecień maj 

w dystrykcie Prassowa . 100059 107448 ton 
sA Dambovita 5064 7414 , 
A Buzeu 5088 JOY, 
8 Bacau 2085 20335, 

razem 112296 122874 ton 
Produkcya w maju była tem samem około 

10500 ton większą niż w kwietniu. W rafineryach 
przerobiono około 111000 ton. 

Odkrycie ropy na wyspie Borneo. W spra- 
wozdaniu rocznem „Koninklijke Nederlandsche Pe- 
troleum Matschappij* czytamy: 

Na wyspie Borneo dowierciło to towarzystwo 
jeden szyb do 520 m. i otrzymało produkcyę 1000 
ton dziennie. Cała dotychczasowa na wyspie Tara- 
kau uzyskana produkcya wynosi 209000 ton a w mie- 
siącu marcu znaleziono przy głębokości 1000 stóp 
szyb z 300 tonami. 

Towarzystwo udziela 28%, dywidendy a prócz 
tego przenosi na nowy rachunek około 308.000 hol. 
guldenów. 

Towarzystwo naitowe Italo-Romano. To to- 
warzystwo, które rozporządza akc. kapitałem 15 mi- 
lilonów franków, zamyka rok bilansowy 1910 stratą 
6 milionów franków. Produkcya majowa tego Towa- 
rzystwa wyniosła ogółem 34 cystern. Towarzystwo 
mą w Campeni 3 szyby w maszynowem, 4 W rę- 
cznem wierceniu a 19 szybów we własnym zarzą- 
dzie, zastanowiono 5 poruszanych maszynowo i 30 
szybów w ruchu ręcznym. 

nerien oder andere wichtige Vorbedingungen nicht 
erfiillen sollten. Es besteht iiberhaupt die Absicht, 
das Kartell hóchstens bis zu jener Zeit abzuschlies- 
sen, in welcher der mit der Entbenzinierungsanstalt 
bestehende Vertrag zu Ende laut. 

Die vorerwdhnten Erwadgungen haben die Raf- 
finerien doch veranlasst ihre gegenseitigen Anspriiche 
zu reduzieren, wodurch eine Verstindigung erleich- 
tert wurde. Diejenigen Raffinerien, die bisher dem 
Abschlusse tern gestanden sind, haben ihren Beitritt 
angemeldet, sodass es móglich war die hauptsich- 
lichen Differenzen beizulegen. Das Kartell diirfte 
demnach in den ndchsten Tagen doch zustande 
kommen und noch vor Beginn der allgemeinen Ferien 
in Wirksamkeit treten. Der Rohólpreis hat in Kon- 
sequenz dieser Nachrichten wieder das friihere 
Niveau — 3:55—3:56 per Juli — erreicht und diirfte 
verbiirgten Nachrichten zufolge, auch der Petroleum- 
preis um 2—3 Kronen per %/, Kg steigen, was wohl 
ein weiterer Beweis dafiir ist, dass der Abschluss 
des Kartells nahe bevorsteht. Nach Fertigung des 
Ubereinkommens seitens der grossen Raffinerien wird 
mit den Besitzern der kleinen Anlagen verhandelt 
werden, die wohl bald ein positives Resultat ergeben 
diiriten, worauf mit der „Vacuum Oil Company* und 
der Limanowa wegen Beitrittes zum Kartell in Ver- 
handlung getreten werden wird. Unverbiirgten Nach- 
richten zufolge soll auch der Landesverband der 
Rohólproduzenten in der nichsten Zeit den Vorschuss 
auf K 3— per 100 Kg. erhóhen, wozu er sich ohnehin 
wiirde verstehen miissen, denn ein definitiv und auf 
lingere Zeit hinaus abgeschlossenes Kartell wird — 
begiinstigt durch die verringerte Produktion — den 
Rohólpreis weit iiber das jetzige Niveau hinaus stei- 
gen machen, mit welchem Preise der Landesverband 
wird wohl ungefdihren Schritt halten mussen. Und 
dies umsomehr, wenn die sowohl in der Produktion 
als auch in der Raffinier-Industrie konsolidierten 
Verhaltnisse naturgemdss derartige Preisstiirze, wie 
sie in den letzten Jahren, wo geradezu desolate 
Zustinde in beiden Lagern geherrscht haben, aus- 
schliessen werden. eni. 

Rohoól-Produktion in Rumanien. In Ergdnzung 
unserer Mitteilungen in der letzten Nummer (6) unse- 
rer Zeitschrift teilt uns unser Korrespondent noch 
die nachstehenden Details mit: 

Es waren im Monate Mai 
in Bohrung in Exploitation 

im Distrikt Prassowa 211 687 Schadchte 
a Dambovita 14 16 - 
Ż Buzeu 16 32 ź 

Bacau 10 82 2 
Die Produktion betrug: 

April Mai 
im Distrikt Prassova 100059 107448 Tonnen 

ss. = Lambóvita —-. 5004 1414 2 
> Buzeu 5088 5679 ; 

Bacau 2085 2333 4 5) 

_" insgesamt 112296 122874 Tonnen 
„. Die Produktion im Mai war somit um cca 10500 

Tonnen grósser als im April. 
In den Raffinerien wurden cca 111000 Tonnen 

verarbeitet. i 
Rohólvorkommen auf der Insel Borneo. Wir 

entnehmen dem ]Jahresberichte der „Koniklijke Ne- 
derlandsche Petroleum Matschappij*: 

Auf der Insel Borneo hat diese Gesellschaft ei- 
nen Schacht bis 520 Meter niedergebracht und eine 
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"W sprawozdaniu angielskiego konsula Mr. Ergot 
Mac Donnel czytamy, iż w roku 1910 w rumuńskim 
przemyśle ropnym brały udział Austro-Węgry z ka- 
pitałem 120.000 funtów, Niemcy 5.400.000, Francya 
1.600.000, Niederlandy 2.240,000 i Anglia 1.280.000 
funtów. Rumunia sama brała udział z 2 milionami 
funtów. Ogólna produkcya za 1910 wyniosła 1,352.289 
ton w wartości 1,893.204 funtów. 

Z Rosyi. Ogólna produkcya terenów ropnych 
w Qrosny wynosiła od stycznia do marca włącznie 
18,936,151 pudów, z czego w samym marcu wydo- 
było 6,535.390 pudów. | | 

Z Anglii. Jak nam donoszą z Londynu, towa- 
rzystwo „Ratoczyn (Galicia) Oil Company Limited*, 
zostało 31. maja br. wciągnięte w rejestr handlowy. 

Siedziba towarzystwa: London Wall E-C Salis- 
bury House. Towarzystwo rozporządza kapitałem 
akcyjnym w sumie 100.000 funtów. Dyrektorami zo- 
stali mianowani: panowie P. G.H.Carvill, L. R. Da- 
vies. i--F.-F.-Dalglish. 

Kronika kaukazka. 
Wybuchy na wyspie Czelekenie. („Nieftianoje 

Dieło* z 1. czerwca 1911). 10. majast.st. na wyspie Cze- 
lekenie w ucząstku [sa-Beka Hadżyńskiego przyszły 
znowu: bardzo silne wybuchy ropy. 

Ekspedycya na Kubań. „Nowoje Wremia* do- 
nosi, że dzięki staraniom komitetu geologicznego u- 
dają się do kubańskiego okręgu naiftowo-przemysło- 
wego cztery ekspedycye. Ogólny kierunek robotami 
polecono starszemu geologowi K. Bogdanowiczowi, 
który wraz ze swymi pomocnikami ma przeprowa- 
dzić badania w okręgach błagowieszczeńskim i ta- 
tarskim. 0 

Naita w okręgu Uralskim. Dnia 15. maja o- 
trzymało „Nieftianoje Dieło* telegram od swego ko- 
respondenta z Gurjewa p. Polańskiego, w którym 
donosi, że na: terenie Dos-Sor przyszły z głębokości 
116 sążni wybuchy ropy, które w przeciągu pierw- 
szej doby dały do miliona pudów (160 wagonów).W cią- 
gu następnej doby szyb się zapalił. Miasto Gurjew 
leży nad rzeką Uralem 16 wiorst od ujścia. Tereny 
naftowe położone są na wschód od rzeki i ciągną 
się na przestrzeni przeszło 200 wiorst w oddaleniu 
120 wiorst od miasta Gurjewa na zachodzie, na 
wschodzie zaś 60 wiorst od zatoki „Cesarewicz'. 

O tychże wybuchach: pisze „Utro Rossji* co 
następuje: - ] | 

W kopalni nafty spadkobierców Stachiejewa na 
gurjewskich terenach naftowych przyszły silne wy- 
buchy ropy, które dały już do miliona pudów. Po- 
nieważ tereny oddalone są o 200 wiorst od miasta 
Gurjewa i o 70 wiorst od morza, które w tem miej- 
scu wskutek płytkości nie pozwala zaprowadzić że- 
glugi, zamierzają więc przeprowadzić rurociąg do 
jakiejkolwiek zatoki. 

Z przeprowadzeniem tego rurociągu nafta gur- 
jewska będzie miała dostęp na nadwołżańskie rynki. 

Z powodu ogólnego zainteresowania, jakie te 
wybuchy wzbudziły Rada zjazdu przemysłowców 
naftowych w Baku wyprawiła na miejsce specyal- 
nego delegata. 

Produktion von 1000 Tonnen per Tag erhalten. Die 
gesamte bis heute auf der Insel Tarakau gewonnene 
Produktion betragt 209.000 Tonnen und ist im Mo- 
nate Marz ein Schacht bei 1000 Fuss Tiefe mit 300 
Tonnen fiindig geworden. | 

Die Gesellschaft bringt eine 28%/, Dividende zur 
Ausschiittung und trdgt iiberdies cca. 308.000 holl. 
Gulden auf neue Rechnung vor. 

Petroleum Gesellschaft Italo-Romana. Diese 
Gesellschaft, die iiber ein Akt. Kapital von 15 Millio- 
nen Francs verfiigt schliesst das Bilanzjahr 1910 mit 
einem Verlust von cca 6 Millionen Francs ab. Die 
Mai-Produktion dieser Gesellschait hat im Ganzen 
34 Zisternen betragen. Die Gesellschalt hat in Cam- 
peni 3 Schaichte in maschineller, 4 in Handbohrung, 
und 18 Schadchte im Pliingerbetrieb, 5 maschinell be- 
triebene und 30 Schachte in Handbetrieb sind ein- 
gestellt. ct 

Dem Berichte des englischen Consuls, Mr. Ergot 
Mac Donnel entnehmen wir, dass sich im Jahre 
1910 an der Rumdnischen Rohól-Industrie Osterreich- 
Ungarn mit einem Kapital von 120.000 Pfund, Deutsch- 
land mit 5,400.000, Frankreich mit 1,600.000, die Nie- 
derlande mit 1,240.000 und England mit 1,280,000 
Pfund beteiligt haben. Rumdnien selbst participierte 
mit 2 Millionen Pfuad. Die Gesamtproduktion per 
1910 betrug 1,352.289 Tonnen im Werte von 1,893.204 
Pifund. | 

Aus Russland. Die Gesamtproduktion der Ol- 
felder von Grosny betrug vom Jdnner bis inkl. Marz 
18,936.151 Pud, wovon im Monate Marz allein 
6,535.390 Pud gełórdert wurden. 

Aus England. Wie man uns aus London mit- 
teilt, ist am 31. Mai a. c. die Gesellschaft „„Ratoczyn 
(Galicia) Oil Company Limited" in das Handelsre- 
gister eingetragen worden. 

Sitz der Gesellschaft: London Wall E-C. Salis- 
bury House. Die Gesellschaft verfiigt iiber ein Aktien- 
Kapital von 100.000 Pfund. Zu Direktoren wurden 
ernanńt die Herren P. G. H. Carvilli L. R. Davies 
und FE. F. DalgHSh. 

Aus Kaukasien. 

Rohólausbriiche auf der [nsel-Tscheleken. 
(„Nieftianoje Dieło* v. 1. Juni 1911). Am 10. Mai a. 
St. sind in Isa-Beka wieder sehrstarke Rohólausbrii- 
che aufgetreten. 

Expedition nach Kuban. Die „Nowoje Wremia* 
teilt mit, dass Dank den Bestrebungen des geologi- 
schen Komitees 4 Expeditionen in das Naftagebiet 
von Kuban abgehen werden; mit der Leitung der 
Arbeiten wurde der bekannte Geologe K. Bogdano- 
wicz betraut, welcher mit seinen Gehilfen die Ter- 
rtains in den tatarischen Bezirken und im Kreise 
von Blagowieszczenski zu untersuchen hat. 

Rohólvorkommen im Ural. Herr Polański, der 
Berichterstatter des „Nieftianoje Dieło* telegrafiert 
aus Gurjew unter dem 15 Mai an sein Blatt, dass 
man in Dos-Sor in einer Tiefe von 116 Klafter auf 
einen Rohólhorizont gestossen ist, dessen Produk- 
tion bei 1.000,000 Pud (160 Wagen) am ersten Ta- 
ge betragen hat. Am nichsten Tage ist der Schacht 
niedergebrannt. Die Stadt Gurjew legt am Ural-Flu- 
Sse, 16 Werst vor dessen Miindung. Die Naftałelder 
liegen an der Westseite des Flusses, ziehen sich 200 
Wiorst hin und sind nach Westen hin 120 Wiorst 
von der Stadt und nach Osten hin 60 Wiorst von 
der Insel „Cesarewitsch* entfernt. Rie 
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Nr. 7 ROPA ę Zd: | 
Uber diese Ausbriiche schreibt das Blatt 

„Utro Rossji*: Aut den, den Erben des H. Stachie- 
jewa gehórigen Gruben sind Ausbriiche aufgetreten, 
die beinahe eine Million Pud geliefert haben. Da die- 
se Gruben 200 Wiorst von Gurjew und 70 Wiorst.. 
vom Meere entfernt liegen, das an dieser Stelle we- 
gen der geringen Tiefe nicht befahren werden kann, 
beabsichtigt man bis zu irgendeiner hiezu geeigne- 

ten Insel eine Rohrleitung zu legen. Das Ol von 
Gurjewo wird hiedurch auf die grossen Markte ge- 
laagen kónnen. | | 

Das grosse Interesse, das diesen Ausbriichen 
entgegengebracht wird, hat den Nafta-Industriellen 
Rat von Baku veranlasst einen Delegierten an 
Ort und Stelle zu entsenden. 

ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁU ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTN. W BORYSŁAWIU. 
| (VEREINSNACHRICHTEN). 

Protokół posiedzenia Wydziału Związku Te- 
chników Wiertniczych z dnia 30. czerwca 1911. 

Na porządku dziennym: 1) Odczytanie proto- 
kołu, 2) Wpływy, 3) Sprawozdania: a) Redakcyi Kalen- 
darza Naftowego, b) Komisyi Monografii Naftowej, 
c) Atlasu narzędzi wiertniczych, d) Regulaminu dla 
dozorców, 4) Stacya geologiczna, 5) Przyjęcie no- 
wych członków, 6) Wnioski i interpelacye. Początek 
o godzinie 7!/, wieczorem. Przewodniczy kol. Hen- 
drich. Obecnych 11 Kol. Protokół i wpływy odczy- 
tano i przyjęto do wiadomości. W sprawie odpo- 
wiedzi na notatkę inż. Faucka (Nr. 5 „Ropy”), u- 
chwalono na najbliższem posiedzeniu przeprowa- 
dzić zasadniczą dyskusyę, na temat użyteczności sy- 
stemu płuczkowego na nowych terenach. Sprawo- 
zdania wszystkich Komisyi przyjęto do wiadomości. 
W sprawie zaniedbania ze strony Izby pracodawców - 
otwarcia Stacyi Geologicznej uchwalono wystoso- 
wać odpowiednie zapytanie w „Ropie* oraz prosić 
kol. Bruggera, aby sprawę tę w Izbie przypomniał. 
Przyjęto na członka p. inż. Juliana Fabiańskiego. 
Uchwalono zwrócić się do Towarzystwa wzajem. 
ubezpieczeń z przedstawieniem konieczności wybu- 
dowania przez Towarzystwo szeregu gromozwodów 
na obszarze Tustanowic i Borysławia, celem tem sku- 
teczniejszej ochrony tych miejscowości od: pożarów 
tak często nawiedzających nasze kopalnie, a powo- 
dowanych uderzeniami piorunów. Na tem posiedzenie 
zamkięto. 

Protokół posiedzenia Wydziału Związku Te- 
chników Wiertniczych z dnia 6. lipca 1911. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie protokołu, 
2) Sprawozdania: a) Redakcyi Kalendarza Naftowego, 
b) Komisyi Monografii, c) Atlasu narzędzi, d) Regu- 
laminu dla dozorców, 3) Wiercenie płuczką na no- 
wych terenach. Początek posiedzenia o godz. 7!/, 
wieczór. Obecnych 22 Kol. Przewodniczy kol. Kru- 
szewski. Protokół z poprzedniego posiedzenia przy- 
jęto do wiadomości. Imieniem Redakcyi Kalendarza 
Naftowego wnosi kol. Klaften, aby tego wydawni- 
ctwa w tym roku nie robić, albowiem włynie ono ze 
względu na anonse szkodliwie na „Ropęć*, której 
całą pieczołowitość poświęcić powinniśmy. 

Ponieważ zaś działalność Związku na polu wy- 
dawniczem wobec wydania „Ropy*, „Atlasu*, współ- 
pracownictwa w Monografii i t. d. jest: bardzo oży- 
wioną i świadczy o wielkiej żywotności Związku 
— należy tedy wydanie Kalendarza odłożyć na rok 
następny. Po przeprowadzeniu bardzo obszernej 
i wyczerpującej dyskusyi uchwalono wniosek o wy- 
danie Kalendarza zreasumować i na rok 1912 Kal. 
nie wydawać. W sprawie wierceń płuczką na no- 
wych terenach wygłosił referat kol, Swierczewski. 
Referat oraz przebieg dyskusyi, niezwykle wyczerpu- 
jąco prowadzonej podamy w najbliższym numerze 
„Ropy* tem bardziej, że dyskusyę z powodu spó- 
źnionej pory przerwano i odroczono do następnego 
posiedzenia. Na tem posiedzenie zamknięto. 

ORZECZENIE : PATENTOWE UDZIELONE: 
Z BIURA RZECZNIKA PATENTOWEGO 
INŻYNIERA STANISŁAWA DZBAŃSKIEGO, 

WIEDEŃ VII/2, LINDENGASSE 2. 
Następujące zgłoszenia patentów zostały wyłożone wc. k. 

austryjackim urzędzie patentowym: 
Dnia 15. czerwca 1911. 

KI. 5a. Michalik Stanisław, inż. w Campinie (Rumunia). 
Przyrząd do automatycznego obracania swidra przy wierceniu 
linowem. 

KI. 5a. Koepe Fryderyk, dyr. w Bochum. Sposób głębienia 
szybów. 

KI. 23c. The New Oil Refining Process Lmtd. firma 
w Londynie. Sposób otrzymywania z ropnych węglowodorów 
lotnego paliwa dla motorów wybuchowych. wa 

KI. 23c. Roesch. E.-J.; dziennikarz, Londyn. Sposób prze- 
róbki mieszanin”węglowodorów, 

„< KI. 24b. Ginzel Antoni, przemysłowiec w Reichenbergu. 
Ri > płynnego paliwa w zastosowanie do hut szkla- 
NYCH LA m 

KI. 38 d. Krojanker G., kupiec w Berlinie. Sposób "wydo- 
bywania wysoko bitumicznych oleji z teru i t. p., i zastosowanie 
tychże do impregnowania drzewa. 

PATENTBERICHT MITGETEILT VOM 
PATENTANWALTSBUREAU ING. STANI- 
SLAUS RITTER VON DZBAŃSKI, WIEN VII/2, 

LINDENGASSE 2. 
Nachstehende Patentanmeldungen wurden beim k. k. ósterr: 

Patentamt ausgelegt: | 
Einspruchsfrist zwei Monate vom Tage der erfolgten Be- 

kanntmachung. 
Am. 15. Juni 1911. i 

KI. 5a. Michalik Stanislaw, Ingenieur ią Campina (Ru- 
manien). „Selsbttatige Meiselumsetzvorrichtung ffir Seilbohrung*. 

KI. 5a. Koepe Friedrich, Direktor in Bochum.: „Verfahren 
zum /bteufen von Schichten*. | cę 

28 c. The New Oil Refining Process Limited, Firma in 
London. „Verfahren zur Gewinnung eines fliichtigen Betriebs- 
mittels fiir Explosionsmotore aus Petróleumkohlęnwasserstoffen*. 

KI. 23c. Roesch Eugen Jacques, Journalist in London. 
„Vertahren zur Behandlung von Kohlenwasserstoffgemengen*, 

KI. 24b. Ginzel Anton, Geschiftsmann in Reichenberg. 
„Feuerung fiir fliisige Brennstoffe fiir Glasschmelzofen u. dgl.* 

KI. 8d. Krojanker Georg, Kaufmann in Berlin. „Ver- 
iahren zur Gewinnung hochbitumenhaltiger Ole aus Teer u. dgl. 
und Anwendung derselben zur Holzimprignierung *. | 
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DROHOBYCZ narzędzi wiertniczych | werkzengfabrik 
Filie: w Borysławiu i Tustanowicach. gS. N ą del e s IK K at7 H 

Pp.O:'L.E GA ( | 

swe składy bogato zaopatrzone w artykuły techniczne, | | "FR 
elektrotechniczne dla wszelkich gałęzi przemysłu, tudzież hr BORYSŁAW. 

przybory dla przemysłu naftowego i głębokich wierceń. | _ Telefon 58. | 

JAKO SPECYALNOŚĆ POLECA: Re tobi | 
1) żelazo na żerdzi wiertnicze Austryackiego-Alpińskiegó | p Ją SEZ | 

Tow. górniczego, SWOJE WYROBY NAJ- IHRE ERZEUGNISSE. ©) 
2) kompletne urządzenia rafineryi i kotły lokomobilowe, LEPSZEJ JAKOŚĆL. BESTER QUALITAT. ER 

tudzież innych systemów z fabryk tow. akc. hut żelaza | : | 
ZÓPTAU i STEFANAU, | we Specyalność: Specialitiit : | 

3) maszyny do głębokich wierceń i wyciągowe firmy 
EMIL TWERDY, MASZYNY DOBYWCZE, || FÓRDERHASPEL - ANLA-- 

4) dynamomaszyny i przybory elektrycz. Austr. Zakładów - ZAWSZE GOTOWE NA Ę ERN SIEMENS i ŚCHUCKERT, OWE . NA | GEN, STETS LAGERND, 
5) armatury i suwaki dla pary i wody firmy TEUDLOFF | | - SKŁADZIE MONTUJEMY BINNEN 3 WOCHEN | 

i DITTKICH, ANGNEA Digv GORNARARŻ W PRZECIĄGU 3 TYGO- | AUF DER GRUBE -FER- Gi 
6) pompy parowe lirmy TANGYE t POJ : ę > 

WORKS BIRMINGHAM, M DNI NA KOPALNI. _ TIG MONTIERT . fi 
7) motory ropne, gazowe i benzynowe najnowszych . ń 5 ) SRiemów, : > Ż i ; Najlepsze referencye, Beste Referenzen. 
8) kompletne urządzenia warsztatów mechanicznych, cenniki i kosztorysy Preisliste auf Ver- 

jakoto: młoty parowe, tokarnie i t. d., firmy E. DANIA ; : ; 
i Ska. we Wiedniu. | na żądanie. langen. | 

| > B JE EA cero PR! r zwcceracczRAA ZZ e A A ZĘ SR "SE —==[A 

BIURO TECHNICZNE | ERĄ : 
BRACIA STERN EISIG: JÓLLFS 

w BORYSŁAWIU. ac skład żelaza, artykułów 
Maszyny, narzędzia, żelazo i artykuły techniczny ch i elektro- 

techniczne dla wszystkich gałęzi EZ] technicznych. 
przemysłu Ss, O. | BORYSŁAW 

UL. KOŚCIUSZKI. 
Telefon 172. . 

ADRES TELEGR.: BRACIA STERN, BORYSŁAW. Nr. TELEFONU 65. 

Wydawca i odpowiedzialny redaktor FRANCISZEK BRUGGER. Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 

G.i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. | 3. 
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ADMINISTRATION : WIEN XV/I, PFEIFERG. 3. 
TELEPHON Nr. 3700. 

IDSZAXGCLUBNI. M2EGZALICHU DOLU mm 

Biuro techniczne — ; 
ia toryedowania i odyważdżania szybów 

3 Inżynier Stanisław Libelt 
z Borysław. 

Doc. Dr. Michał Seńkowski 
: Kraków, ulica Radziwiłłowska Nr. 4. oo zacz zera 

Alfons Gostkowski 
LWÓW, Pasaż Hausmana Nr. 1. 

Telefon Nr. 1059 

' przez wysokie c. k. Namiestn. mianowany i zaprzysiężony | 

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

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

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

4.1 SIDSZZOVN 00-000 GHIISTSZECIHIORZCLGI "A 

Julian Krynicki 
rządowo - upoważniony inżynier 

budowy maszyn, Borysław 
Telefon Nr. 202. 

j Wykonuje wszystkie roboty techniczne w zakres 
wiertnictwa wchodzące, instalacye gazowe, 
budowę zbiorników ziemnych, montaże urządzeń 

| warsztatowych, roboty betonowe, obliczenia 
| terenów naftowych oraz podejmuje się akordów 

wiertniczych ewentualnie z osobistym udziałem. 
+ Bi0:09-00700509- 0040050050 :GJIIDRZOSIINORZON 

IDOCUI DEI XPEL 

- 

[EDMUND POSTEPSKI | 
INŻYNIER ELEKTROTECHNIK, 

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

uznany rzeczoznawca dla spraw elektrycznych 
— w kopalniach naftowych i woskowych. — | 

==] 

rzeczoznawca w dziale elektryczności. 
Konsulent i sądownie zaprzysiężony 

LWÓW BORYSŁAW | 
Chrzanowskiej 11. a. Hotel Centralny. 

| ===] (fi ik l JEJ] 

Dr. Leon Golohammer 
Landes- und Gerichtsadvokat 

Boryslaw 
Pańskag., Haus des H, W. Wixel. Telef, 270. 

Ż | |= O] ZŻŻŻŹNCLSCCC O (00 

Roman Gierszyński i Ska 
Fabryka narzędzi i instrumentów wiertniczych 

w TUSTANOWICACH 
| fach poczt. Nr. 159. Borysław. Telefon 159. | 

[ Wykonuje wszelkie roboty kopalniane jako to: 
kompletne żurawie wiertnicze najnowszego syste- 
mu, kompletne urządzenia wyciągowe (hasple) 
Wypożyczalnia instrumentów wiertniczych oraz żerdzi ratunkowych. 

Roboty wykonuje w najkrótszym terminie 
i po cenach bardzo przystępnych. 

Dostawę uskutecznia się własnymi końmi. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE = TIEFBOHRUNTERNEHMUNG == 

STANISŁAW PRUS SZCZEPANOWSKI 
DYPLOMOWANY INŻYNIER 

ADRES POCZTOWY 

Telefon: Borysław 54. 

WYKONUJE: 
Wiercenie szybów z najdalej idącą gwarancyą 

głębokości i dymenzyi rur. 
Odgważdżanie szybów zagwożdżonych. 
Urządzenia i instalacye kopalniane, mecha- 

niczne i elektryczne. 
Eksploatowanie szybów nie mających wybu- 

chów, zapomocą patentowanych urządzeń. 
Zbiorniki ziemne na ropę. (Rekord: dwa zbior- 

WOÓLANKA—TUSTANOWICE. 

DIPLOMIERTER INGENIEUR 
POST-ADRESSE : 

Telephon: Borysław 54. 

UBERNIMMT: 
Tieibohrungen mit einer am weitesten gehenden 

Garantie beziiglich der Tiefe und der Rohr- 
dimension. 

Entnagelung beschddigter Schadchte. 
Montage und Lieferung aller technischen Ein- 

richtungen und Grubeneinrichtungen. 
Erdreservoirbau (Rekord: Zwei Erdbehdlter zu 

niki po 1000 cystern wykonane w 26 dniach 
roboczych). 

Badanie nowych terenów naftowych ewentu- 
alnie z własnym udziałem. 

Finansowanie kopalń i spółek naftowych ewen- 
tualnie z własnym udziałem. 

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

ner Beteiligung. 
Finanzierung von Petroleumgruben u. Gesell- 

schaften eventuell mit eigener Beteiligung. 

NOWO OTWORZONY PIERWSZORZĘDNY 

MAGAZYN NOWOŚCI 
I PRZYBORÓW DO PODRÓŻY 

POD FIRMĄ 

BOPFENIAN | BECELLEGZE 
we LWOWIE, ul. Akademicka 6. 
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i POLECA Z FABRYK KRAJOWYCH, FRANCUSKICH I ANGIELSKICH i 

PŁASZCZE GUM. i ULSTRY NIEPRZEMAKALNE PLEDY, KOCYKI i DERKI ANG. i KRAJ. 
PELERYNY LODENOWE i GUMOWE. -3- KUFRY, TORBY i NECESERY DO PODRÓŻY. - 
KRAWATY W OLBRZYMIM WYBORZE. - SZELKI, SKARPETKI i POŃCZOCHY. - 
BIELIZNĘ BIAŁĄ i KOŁOROWĄ. SPINKI WSZELKIEGO RODZAJU. - - - - - - 
OBUWIE RĘCZNEGO WYROBU. - LASKI, PARASOLE i PARASOLKI DAMSKIE. 
PERFUMERYĘ ANGIELSKĄ i FRANCUSKĄ. PAPIEROSNICE. PUGILARESY. PORTFELE i t. p. 
KAPELUSZE ZNANEJ FABRYKI WŁOSKIEJ KALOSZE PETERSBURSKIE. - - - - - - - - 
„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. MODY, SPORTU I KONFEKCYI. 

WYŁĄCZNE ZASTĘPSTWO 
słynnego obuwia angielskiego firmy ,,Barratt 8% Co. Ltd.** na całą Galicyę. 

Towar pierwszorzędnej jakości. V Ceny umiarkowane. 
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