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Prenumerata dwutygodnika Ropa 
wynosi: w Austryi rocznie 20 kor., 
półrocznie 12 kor.; w Niemczech 

_ rocznie 20 Mk. „ półrocznie 12 Mk.; 
we wszystkich innych państwach 
Związku pocztowe b rocznie 30 
fr. półrocznie 16 — Numer 
pojedynczy 1 kor., 1 Mk., 2 fr. 
„ROPA* wychodzi każdego 10. 

i 20. w miesiącu. 
Przedruk wszystkich artykułów, 
tablic i notatek dozwolony tylko 
z wyraźnem powołaniem się 

na dwutygodnik „Ropa*. 
Cena inseratów według specyal- 
nej taryfy, którą na życzenie 

wysyłamy. 
Adres Redakcyi i Administracyi 

- Dwutygodnik „ROPA Borysław. 
Nr. Telefonu międzymiast. 126. 

ORGAN ZWIĄZKU TECH- NIKÓW — WIERTNICZYCH, 
PISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM _ PRZEMYSŁU 
„ NAFTOWEGO :- 

ORGAN DES VERRANDES 
DER ROKRTECKNIKER, 
ZENTSCHRIFT FUR DIE IN- 
TERESSEN D. GESAMTEN 
PETROLEUM - INDUSTRIE. 

Bezugspreis der Halbmonatschrift 
„Ropa*: in Osterreich 20 K. pro 
Jahr, 12 K. pro halb. Jahr; in 
Deutschland 20 Mk. pro Jahr, 
12 Mk. pro /, Jahr, fiir alle an- 
deren, dem Weltpostvereine an- 
gehórigen Lander pro Jahr Fr. 30, 

halbes Jahr Fr. 16. 
Einzelnummer 1K., 1 Mk., 2 Fr 
„ROPA* erscheint am 10. u. 25 

_ jeden Monates. 
Nachdruck sadmtlicher Artikel, 
Tabellen u. Notizen ist nur mit 

Quellenangabe gestattet. 
Insertionspteise nach speziellem 
Tarifi welchen wir iiber Verlan- 
gen den P. T. Interessenten um- 

gehend einsenden. 
Adresse d. Redakt. u. Administr. 

halbmonatschriit „Ropa” Borysław, 
Interurban. Telephon Nr. 126. 

Nr. 1-2. Tom Ill. 25. Stycznia 1912, —— Borysław — 25. Januar 1912. III. Band. Rok II. 

Galicyjskie Karpackie 
Naltowe Towarzystwo Akcyjne 

dawniej Bergheim 8 Mac Garvey. 
| ROK ZAŁOŻENIA 1883. 

Kopalnie i rafinerye nafty. 
Fabryka kotłów i narzędzi wiertniczych, 

odlewarnia żelaza w Gliniku-Maryampolskim. 
Filie: w Borysławiu i Tustanowicach. 

| Wyrób wszelkich maszyn i narzędzi wchodzących 
w zakres wiertnictwa i eksploatacyi nafty, kana- 

_©8]| dyjskim, linowo-żerdziowym, jak i każdym 
innym systemem. 

Kanadyjskie żurawie wiertnicze, ulep- 
szonej, lekkiej i ciężkiej konstrukcyi 
dla każdej głębokości, kołowroty, ma- 
szyny i kotły parowe, narzędzia wszel- 
kiego rodzaju, wieże wiertnicze, pompy 

parowe etc. etc. 
Specyalność: 

Świtiry ekscentryczne, Patent W. H. Mac Garvey. 
Purowe maszyny wiertnicze, wyciągi tłokowe 
gl 50—100 HP, przenośne żurawie wiertnicze. 

Cenniki i kosztorysy darmo i opłatnie. 
Adres dla telegramów: 

: do Wiednia: PETROLKARPATH, WIEN 
do Glinika Maryamp.: KARPATH, GLINIK MARYAMP. 

„do Borysławia: EKSCENTER, BORYSŁAW. 
Skład komisowy w Borysławiu I Mme MAREK SŁEMANN. 

ź Fuat i 3 

| 

a (ializische Karpathen-Petroletm: 
Aktiengeselischaił 

vormals Bergheim $ Mac Garvey. 
GEGRUNDET 1883. 

Rohólgruben u. Raffinerien, Bohrwerkzeuge- 
u. Maschinenfabriken, Eisengiesserei £ Kessel- 
schmiede in Glinik-Maryampolski, Galizien. 
Zweigwerke in Borysław u. Tustanowice, Gal. 
Erzeugung aller Artikel fiir Bohrzwecke und 
Petroleumgewinnung nach kanadischem u. jedem 
andern gebrduchlichen System und fiir kombi- 

nierte Seil- und Stangenbohrung. 
Verbesserte kanadische Bohrkrine, leich- 
ter und schwerer Konstruktion fiir alle 
Tiefen, Pumpeneinrichtungen, Dampi- 
kessel und -Maschinen, sowie Bohr- 
werkzeuge jeder Art, _ Bohrtiirme, 

Pumpen etc. etc. | 

| i Spezialitaten: | 
Exzentrische Rohrmejsel, Putent W. H. Mic Gurvey. 
Rohrdampimaschinen, Dumpifórderhuspeln, (ver- 
schledene Typen v. 50—100 KP) Fuhrhare Rohrkrdne. 
Preislisten u. Kosteniberschl. gratis u. franko. 

_'._ Telegramm-Adresse: 
fiir Wien: PETROLKARPATH, WIEN 

fir Glinik-Maryamp. : KARPATH, GLINIK MARYAMPOL. 
fiir Borysław : EXCENTER, BORYSŁAW. e 

fommissionsłager flir Borystaw : bel MARKUS SŁEMNAN. 
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każe, w BORYSŁAWIU "mew || | 
FuBrYKA narzędzi wiertniczych w Boryskiwiu wykonuje I mu nu składzie: 
Żurawie wiertnicze szczególnie silnej konstrukcyi, 
Zetdzie wiertnicze z najlepszego materyału, 
Świdry ekscentryczne patentu M. Longchamps'a, jakoteż wszelkie przybory do 

głębokich wierceń, -. 
Tłoki do wydobywania ropy patentu Mikucki, Krynicki, Żubr, | I 
Wyciągi tłokowe własnego systemu, > | 
Zbiorniki na ropę opałową, - | ł 
Gazowniki specyalnej konstrukcyj, | | 

"Mierniki na ropę, | 
| Ddlewy żelazne i metalowe, 
| Maprawa kotłów parowych. BĘ" Cenniki i kosztorysy na żądanie. 
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FILIE i SKŁADY: 

BORYSŁAW, TUSTANOWICE i LWÓW. 
Jako zastępca dla Galicyi i Bukowiny: | | 
Królewsko węslerskich hut żelaza, um BE || 

St. Ecydyjskiej fabryki lin drucianych, as || „Worthinśtona” fabryki pomp Barowych || 
|| 1 powietrznych, wau: a swych składach i sprzedaję po naj. |) sj] wszelkiego rodzaju i łączniki do tychże, liny stalowe druciane, pompy parowće Fi 
|] 1 powietrzne o najwyższych ciśnieniach. — Ponadto utrzymuję na składzie Hi | 
A o ©... i sprzedaję po cenach tańszych od konkurencyi: 

znakomite maszyny i kotły parowe i inne przybory dla urządzeń wiertniczych. 



Galicyjska fabryka narzędzi wiertniczych 

Porking, Mac Intosh 6 Z! JW 
BIURO CENTRALNE 
i FABRYKA STRYJ. 

Stacya kolejowa, 
Urząd pocztowy 
i telegr. w Stryju. 

Konto poczt. Kasy 
oszczędn. 21.576. 

Telegramy: 
„ŚWIDRY*, Stryj. [E] 

Nr. telefonu a 

FABRYKI UROCZNE 
w GALICJI: 

__ Borysław, 
telefon Nr. 16. 

- Tustanowice, 
telefon Nr. 9. 

Borysław-Wolanka, 
telefon Nr. 64. 

SPÓŁKA Z O. P. 
PRZEDTEM 

PERKINS, MAC INTOSH 4 PERKINS 
rok założenia 1885. 

Wykonują i dostarczają: 
MASZYNY, narzędzia i urządzenia służące do 

głębokich wierceń za naftą systemem kanadyj- 
skim linowym i płuczkowym. 

ŻURAWIE wiertnicze kanadyjskie z najświeższemi 
ulepszeniami, dostosowane do 
głębokości. 

SZKIELETY żurawi jakoteż wież wiertniczych 
w konstrukcyi żelaznej, łatwo rozbieralne. 

KOŁOWROTY parowe w różnych wielkościach 
'znanej „pierwszorzędnej jakości. (Obecnie 60 
kołowrotów w ruchu.) | 

rozmaitych 

POMPY parowe, kieraty pompowe i pompy ropne, 
jakoteż całe kompletne urządzenia do eksplo- 

_atacyi ropy. 
SPECYALNOŚĆ: Świdry ekscentryczne Patent 

Mac Garvey we wszelkich dymenzyach. 
NARZĘDZIA i przybory wiertnicze do systemów 

kanadyjskiego, linowego i płuczkowego. 

ŻERDZIE wiertnicze z żelaza osobliwego gatunku, 
sztangi ratunkowe z jednej sztuki wykute, bez 
spawki, w rozmaitych wymiarach i kalibrach, 
Śruby ratunkowe sprzężone, na łożyskach kul- 
kowych obracalne, poruszalne z zewnątrz wieży 

Fabryka w Anglii: 
Perkins, Mac Intosh 
Petroleum Tool € 
Boring Co. Limited, 

w St. Albans, 
Telegramy : 

BORING, St. Albans. 

Biuro: 
London, E. (. 
Bishopsgate 79. 

Telegramy: 

+ Piowezsinawaieziniyz 

Jeneralny zastępca 
dla Europy: 

Towarzystwo dla. 
handlu, przemysłu 

i roln. we Lwowie, 
ul. Romanowicza. 1. 

Telegramy : 

Towarzystwo handlowe, Lwów. 
Telefon Nr. 168. 

OLEBORERS, London. | 

Zastępstwa we wszystkich centrach przemysłu naftowego kraju i zagranicy. 

Eksportowe dostawy uskutecznione w znacznych rozmiarach do wszystkich prawie miejsc kuli ziemskiej, 
Znaczny zapas wyrobów posiadamy na składzie tak w naszej 
fabryce w Stryju jakoteż w magazynach Towarzystwa dla handlu, 

przemysłu i rolnictwa w Borysławiu i Tustanowicach. 

C. i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 
Fi 



Galizische Bohrwerkzeu$-Fabrik_ 

Paki, McIntosh 6 [i 
ZENTRALBUREAU 
% FABRIK, STRYJ. 

Bahn-, Post- G 
Telegraphen-Station 

Stryj. 

Postsparkassen- 
Konto Nr. 21.576. 

Telegramm-Adresse : 
„ŚWIDRY* Stryj. 

Telephon Nr. 7. 

ZWEIG-FARRIREN 
-M GALZIEN: 

___ Borysław, 
Telephon Nr. 16. 

_Tustanowice, 
Telephon Nr. 9. 

Boryslaw-Wolanka, 
Telephon Nr. 64. 

GESELLSCHAFT M. B. H. 
VORMALS 

PERKINS, MACINTOSH £ PERKINS 
gegriundet 1885. 
ŻŻŹZŹNEŻDCCLŁZZA 

Erzeugen und liefern: 
MASCHINEN, Werkzeuge u. komplette Einrichtun- 

gen fiir Tiefbohrungen nach kanadischem 
System fiir Seil und Spiilbohrung. 

| BOHRKRANE nach verbessertem kanadiachaj 
System und allerneuesten Konstruktionen aus- 
gefiihrt fiir entsprechende Tiefen. 

"TRANSPORTABLE und leicht montierbare Bohr- 
krine und Bohrturmgeriiste aus Prophileisen. 

DAMPFFÓRDERHASPEL fir Rohólgewinnung aus 
Bohrlóchern mittels Kolben in verschiedenen 
Gróssen in bekannter erstklassiger Qualitit, 
wovon iiber 60 Stiick im Betriebe. | 

DAMPFPUMPEN, Pumprigs und Rohólschacht- 
pumpen, wie auch komplette Einrichtungen 
von Rohólpumpanlagen. 

SPECIALITAT : Excentermeisel Patent Mac Garvey 
in allen Dimensionen. 

ii BOHRWERKZEUGE und Bohrutensilien fiir kana- 
disches System, Freifallseil und Spiilbohrung. 

BOHRSTANGEN vom Specialeisen, Rettungsstan- 
gen aus einem Stiick ohne Schweiss in ver- 
schiedenen Dimensionen und Kaliber. 

SICHERHEITSRETTUNGSSTANGEN, gekuppelt, 
an Kugellager laufend, zum Betreiben ausser- 
halb des Bohrturmes. 

i R. © BEŻ Fa 
1 OFIAR . 
t „Ę | 2 

Fabrik in England: 
Perkins, Mac Intosh, 
Petroleum Tool € 
Boring Co. Limited. 

St. Albans. 
| Telegramme : 

BORING, St. Albans. 

Bureau: |. 
London, E. (.. 
79, Bishopsgate. 

Telegramme: 
OLEBORERS, London. 

General - Vertreter 
liir Europa: 

Verein fiir Handel, 
Gewerbe S$ Acker- 
bau in Lemberg, 

Romanowiczgasse 1. 
Telegramm-Adresse : 

KANDELSVEREIM, Lemberg. 
| Telephon Nr. 168. 

Vertretungen in allen grósseren Stellen der Rohólindustrie im In- und Auslande. 
Exportlieferungen im bedeutenden Masse an alle Naphtagebiete des Erdreiches. 

_ Grosse Vorrate von allen Erzeugnissen in der Fabrik in Stryj 
lagernd, wie auch in Magazinen des Vereines fiir Handel, 

Gewerbe und Ackerbau in Borysław und Tustanowice. 

-[G 

| K. u. k. Hoflieferant A. H. Żupnik, Buchdruckerei, Drohobycz. 



Krajowy Związek Producentów Ropy. 
III. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie 
KRAJOWEGO ZWIĄZKU 
PRODUCENTÓW ROPY 
Stow. zarej. z ogr. poręką we Lwowie, 

odbędzie się w poniedziałek dnia 5. lutego 1912 
o godz. 10:30 przedpołudniem 

w sali posiedzeń Związku we Lwowie pl. Maryacki I. 7. 

PORZĄDEK DZIENNY: 
Odczytanie protokołu z ostatniego ogólnego Zgromadzenia. 
Ogólne sprawozdanie. 
Predłożenie bilansu za okres od 1/5 1910 do 30/4 1911. 
Sprawozdanie komisyi rewizyjnej. 
Przedłożenie wniosku o rozdział zysku. 
Wybór członków Rady nadzorczej. 
Wybór członków komisyi rewizyjnej. 

W myśl 8. 40. statutu uprawnieni do brania udziału 
w ogólnem Zgromadzeniu są wszyscy członkowie z taką ilością 

' głosów, jaka odpowiada ilości posiadanych przez nich udziałów. 
Jako upoważnienie do brania udziału w ogólnem Zgro- 

madzeniu i w głosowaniu służy osobna legitymacya lub ksią- 
żeczka udziałowa. 

Członkom Związku wolno dać się zastąpić w głosowaniu 
przez pełnomocników zaopatrzonych w szczególne pełno- 
mocnictwo. 

Pełnomocnikami mogą być tylko członkowie Związku. 
Instytucye i stowarzyszenia zastępują ich upełnomocnieni 

zastępcy. 
Na powyższe Zgromadzenie zaprasza P. T. Członków 

Prezydyum 
Rady nadzorczej Krajowego Związku Producentów Ropy 

Stow. zarej. z ogr. poręką 

Inż. Wacław Wolski mp. Dr. Izydor Kreisherg mp. 
Prezes. Sekretarz. 

AE LT o: 

Lwów, dnia 17. stycznia 1912. 
POWA 4 Aik GW WWE Gi 



Landesverband der Rohólproduzenten. 
Die dritte ordentliche 

(jeneral-Versammlung 
DES LANDESVERBANDES 
DER ROHOLPRODUZENTEN 

reg. Genossenschaft m. b. H. in Lemberg 
wird Montag am 5. Februar 1912 zZLL 

im Sitzungssaale des Landesverbandes in Lemberg 
Maryacki-Platz 7, stattfinden. 

TAGESORDNUNG: 
Verlesung des Protokolles der letzten (ieneralversammlung. 
Allgemeiner Bericht. 
Vorlage der Bilanz fiir die Geschdftsperiode vom 1/5 1910— 
30/4 1011. 
Bericht des Revisionskomitees. 
Antrag iiber die Gewinnverteilung. 
Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder. 
Wahl des Revisionskomitees. 

Im Sinne des $. 40 des Statutes sind zur Teilnahme an 
der Generalversammlung sadmtliche Mitglieder mit derjenigen 
Stimmenzahl berechtigt, welche der Anzahl der von ihnen ge- 
zeichneten Anteile entspricht. 

Als Legitimation fiir die Teilnanme an der (ieneralver- 
sammlung und Stimmenabgabe dient eine besondere Legiti- 
mationskarte oder das Anteilbiichel. 

Den Verbandsmitgliedern ist es gestattet, sich durch, mit 
spezieller Vollmacht ausgewiesene Bevollmadchtigte vertreten 
zu lassen. 

Als solche Bevollmichtigte kónnen nur Mitglieder des 
Verbandes auftreten. 

Institutionen, Gesellschaften und Genossenschaften werden 
in den (ieneralversammlungen durch ihre gesetzlichen Repra- 
sentanten vertreten. 

Zur obigen Generalversammlung werden die P. T. Mit- 
glieder durch das Pradsidium des Aufsichtsrates des Landes- 
verbandes der Rohólproduzenten reg. G. m. b. H. eingeladen. 
Ing. Venzel Wolski m. p. Dr. Isidor Krelsherg Mm. p. 

Prasident. Sekretar. 
Lemberg, den 17. Janner 1912. 

„IMS opo 
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Adres telegraficzny: 

Trapp, Wolanka. 

3 
przedsiębiotca = 

budowlany. — óŃ 

Tustanowice- | 
Wolanka. te 

Telefon Nr. 149. yć cd 

4 c; 

BIURO TECHNICZNE 

BRACIA STERN 
R 'w BORYSŁAWIU. 

==2 

Maszyny, narzędzia, żelazo i artykuły 
techniczne dla wszystkich gałęzi 

przemysłu naftowego. 
EA 

Telefon 172. 
ADRES TELEGR.: BRACIA STERN, BORYSŁAW. 

AWAAMA 
BAG JOLLFS 

skład żelaza, artykułów 
technicznych i elektro- 
[EJ technicznych. 

BORYSŁAW 
UL. KOŚCIUSZKI. 

Nr. TELEFONU 65. 

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

[| fach poczt. Nr. 109. 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. ||| 
I==i | = 

Jkład maszyn i artykułów, dla 
wszystkich gałęzi przemysłu 
Sell 8 Erdheim, Drohobycz 

filie w Borysławiu i Tustanowicach., 
Kotły, maszyny, rury pompowe, gazowe, łączniki, wentyle, 

| injektory, manometry, wodoskazy, liny druciane, manilowe, 
| narzędzia wiertnicze, pasy, smary, cegły i tuby kotkowe do 

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

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

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

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



Nr. Telefonu 49. 

Jilbecrnerca Mutter, Dorysław. 
Firmy utrzymuje w hosutym zapasie: Wszelkie 

urtykuy techniczne i elektrotechniczne, 
SPECY ALNO ŚCI „. TŁOCZNIE PAROWE, MASZYNY PAROWE. — DYNAMOMASZYNY 

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

DOWEGO SPECYALNIE DO TŁOKOWANIA TKANE. 

[m Ceny tanie, obsługa szybka. © 

Nr. Telefonu 49. 

ję L LIEBERMANN BORYSŁAW. 
—= TELEFON 21. == 

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

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

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

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

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

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

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

Smary maszyis:owe i cylindrowe; smar Tovotte'a. 

EB" 

alfons Gosteowski 
I WÓW, Pasaż Hausmana Nr. 1. 

Telefon Nr. 1059 

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

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

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

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

RK ETEN 

PATENTY 
wyjednywa wc wszystkich państwach 

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

rzecznik państwowy. 

Wiedeń, VII., Lindengasse 2. 

SZM + 

(Telefon 5682). 

| 
| 
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necro poneieppowiewai 

JEĘEZNIENDZ ASS E 

DMUND POSTĘPSKI 
INŻYNIER ELEKTROTECHNIK, 

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

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

Konsulent 1 sądownie zaprzysiężony 
rzeczoznawca w dziale elektryczności. 

LWÓW BORYSŁAW 
Chrzanowskiej 11. a. Hotel Centralny. 

zane | OZN ZZL ŁŁLLLLŁCZ CLŻ) 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
cliasz Ńlinrgohoffer 

Filie w Borysławiu i Tustanowicach. 
Telefon Nr. 120. — K. Poczt. K. O. 

poleca: 
Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania szybowe, 

łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 

druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe 

maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. == 
I 3 s 

PATENTE 
in allen Staaten besorgt 

SŁ Ritter v Dzbański 
Ingenieur u. beeid. Patentanwalt. 

Wien VII., Lindengasse 2. Tel. 5662. 
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HANDEL ŻŻŹŻ 
ORGAN-ZWIAZK 
TECHNIKOW: 
WIERTNICZYCH [TECHNIKE 

Nr, 1-2. Tom III. 25. Stycznia 1912. — Borysław — 25. Januar 1912. III. Bańd. Rok II. 

Z DOSWIADCZEŃ RUMUŃSKIEJ USTAWY 
KONTYNGENTOWEJ. 

W „Revista Petrolului* czytamy w Nr. 18. 
artykuł mogący zająć naszych P. T. Czytelników 
ze względu na walki rafineryjne u nas i uwagi autora 
o skutkach, jakie wywołała w Rumunii ustawa za- 
prowadzająca tam przymusowy kontyngent rafineryi. 

Z artykułu podajemy wyciąg a z treści jego 
widocznem jest, że ustawowe regulowanie Spraw 
przemysłowych tylko korzyści przemysłowi przynieść 
może w przeciwieństwie do prywatnych trustów 
i kartelów, które choć stanowią chwilowo może 
i pewnego rodzaju korzyść dla przemysłu, na stałe 
jednak są bardzo niebezpieczną formą organizacy! 
kapitalistycznych. 

„Ustawa kontyngentująca sprzedaż nafty w Ru- 
munii kończy 1. kwietnia 1912 czwarty rok -swego 
istnienia. Ustawa ta wchodząc w życie zastała prze- 
mysł rafineryjny wewnętrzny w stanie zupełnego 
rozstroju, miała zaś na celu unormować warunki 
i metody w przemyśle tym do tej pory stosowane. 

Pomimo pierwotnego niezadowolenia rafineryi 
średnich i małych, obecnie nikt nie może zapoznać 
korzyści ustawowego kontyngentowania dla tego 
przemysłu i lata ostatnie są okresem uspokojenia 
w przemyśle naftowym. 

Jakkolwiek kontyngentowanie nie miało wielkiego 
wpływu na rozwój wielkich rafineryi, które nie mogą 
uważać za podstawę swoich interesów ograniczonego 

"AUS DEN ERFAHRUNGEN DER RUMA- 
NISCHEN INDUSTRIE. 

Im Nr. 18 der rumdnischen „Revista Petrolului* 
finden wir einen Artikel, welcher fiir unsere P. T. 
Leser vom Interesse sein diirfte, weil in demselben 
die Folgen, welche ein richtiges Gesetz fiir das Wohl 
der Petroleumindustrie haben kann, auf Grund der 
Eriahrungen dargestellt werden. 

„ln dem Artikel wird auf die Gegensaitze hin- 
gewiesen, welche zwischen der gesetzlichen Regelung 
der industriellen Fragen und der privaten Regelung 
in der Form von Truste oder Kartelle bestehen; es 
ist zwar nicht zu leugnen, dass sogar diese letzte 
Formen momentane Hilfe der notleidenden Industrie 
bringen kónnen, sie sind aber im Prinzip als gefdhr- 
liche Auswiichse der kapitalistiischen Organisation 
zu betrachten. 

Das Gesetz, welches den Verschleiss von Petro- 
leum in Rumanien kontingentiert, beendigt am 1. April 
1912 das vierte Jahr seines Bestehens. 

Beim Inselebentreten dieses Gesetzes befand sich 
die auf den Inlandsbedari berechnete Raffinerieindu- 
strie in dem Zustande der vollstindigen Desorganisa- 
tion und das (jesetz sollte eben die Verhaltnisse und 
Methoden dieser Industrie autoritativ ordnen. 

Trotz der urspriinglichen Unzufriedenheit der 
mittleren und kleineren Raffinerien, werden jetzt die 
Vorteile der. gesetzlichen Kontingentierung allgemein 
anerkannt und die letzten Jahre bilden schon die 



(2 ROPA Nr 1-2 | 
pola zbytu na rynku wewnętrznym, to wywarło ono 
wpływ bardzo dodatni na rafinerye małe i średnie, 
ponieważ ochroniło je przed nierówną walką, po- 
mogło im pod pewnymi względami do rozwoju dla 
tego, że były one od samego początku swego prze- 
znaczone na potrzeby wewnętrzne i nie miały tych 
urządzeń i stosunków, których wymaga koniecznie 
przemysł obliczony na eksport. 

I rzeczywiście rafinerye średnie, które w chwili 
wchodzenia w życie ustawy chyliły się do zupełnego 
upadku, dzięki tej małej pomocy, którą doznały, 
mogły nie tylko się podnieść ale nawet utrzymać 
I rozwijać w pewnej mierze. 

Rafinerye te powiększyły swoje urządzenia 
otrzymawszy większy i stały kontyngent, niektóre 
z nich nawetzaczęły produkować na eksport a z tego 
już widoczne jest dodatnie działanie ustawy. — 
Wielkie rafinerye odniosły także poważne korzyści 
przez usunięcie praktyk handlowych niekorzystnych 
i nermowanie ceny w granicach maximum i minimum, 
przez co powstał wspólny interes dla wszystkich 
rafineryi. | 

Ustawę w obec tego uważać można za abso- 
lutną konieczność całego przemysłu naftowego 
a wady jakie ma, opierają się głównie na stałości 
stosunku jaki przyznaje współczynnikowi produkcyi 
normującemu rodzaje kategoryi rafineryi. W rzeczy 
samej nie może być mowy o ustalaniu pewnych 
norm na zawsze, ponieważ wchodzą w grę takie 
czynniki, które muszą podlegać. zmianie i tutaj pań- 
stwo powinno wkraczać na podstawie ustawy, re- 
gulując dodatkowo stosunek od czasu do czasu. 

Biorąc n. p. pod uwagę, że rafinerya duża 
rozwija się w stosunku względnie większym jak mała 
lub średnia, państwo ma mieć zadanie za pomocą 
zarządzeń odpowiednich, ten stosunek regulować 
uwzględniając wszystkie zachodzące okoliczności. 

W interesie kraju zwłaszcza leży aby przedsię- 
biorstwa małe i średnie będące przeważnie w rękach 
krajowców nie znajdowały się w położeniu nie- 
korzystniejszem jak wielkie przedsiębiorstwa firm 
opartych 0 zagraniczny kapitał, ponieważ uwzglę- 
dniając ich słabość ekonomiczną może państwo 
wkroczyć w sposób przewidziany ustawą i dać im 
możność rozwoju, przez co w danym momencie 
przy sprzyjających okolicznościach zostać może 
które z nich tym punktem środkowym, koło którego 
zgromadzi się nowy przypływ obcego kapitału po- 
chodzącego z nowych źródeł. 

Dla kraju przypływ obcego kapitału jest zawsze 
bardzo pożądany, lepiej jednak jest, jeśli ten kapitał 
nie jest jednolity a ó ile możności nawet nie pokrewny 
sobie, ponieważ w ten sposób unika się koncentracyi 
w jednych rękach, która jest zawsze niebezpieczną. — 
Strony ujemne takiej koncentracyi pismo nasze (Re- 
vista) często podnosiło a niezawisłość przemysłu 
naltowego na rynkach zagranicznych musi być stałą 

Periode der normalen Verhaltnisse und der normalen 
Entwickelung. 

Obzwar die Kontingentierung keinen bedeuten- 
den Einfluss auf die Entwickelung der grossen Raf- 
finerien ausgeiibt hat, weil eben diese grossen Anstal- 
ten das begrenzte inlindische Absatzgebiet als 
Geschaftsbasis nicht betrachten kónnen, so war die- 
selbe von eminenter Bedeutung fiir kleine - und 
mittiere Raffinerien durch Schutz vor dem unegalen 
Kampf und durch die Hilfe zur Entwickelung. 

Die kleinen und mittleren Raffinerien waren von 
Anfang an auf den Absatz im lInlande angewiesen 
und sie konnten deswegen nicht solche Einrichtungen 
und Konexionen haben, welche das Exportgeschiit 
unbedingt haben muss. | 

Richtig auch, die mittleren und kleinen Raffine- 
rien, welchen beim Inslebentreten des Kontingentie- 
rungsgesetzes, fast der gdnzliche Verfall drohte, durch 
die kleine Hilfe, welche ihnen das Gesetz geboten 
hat, konnten nicht nur sich etwas erholen, sondern 
sogar aufleben und aufbliihen. 

Sie haben ihre Einrichtungen vergróssert, weil 
sie grósseres Kontingent erhalten haben, manche 
haben sogar angefangen fiir Export zu produzieren 
und daraus schon sieht man deutlich die giinstige 
Wirkung des Gesetzes. 

Die grossen Raffinerien sind auch nicht leer 
ausgegangen durch Beseitigung der unfairen Handels- 
methoden und durch das Festsetzen der minimalen 
und maximalen Preisen, wodurch auch das gemein- 
same Interesse fiir alle Raffinerien geschafifen wurde. 

Das Gesetz darf daher als absolute Notwendig- 
keit der ganzen Industrie betrachtet werden und die 
Fehler, welche es doch noch hat, basieren hauptsidch- 
lich auf der Konstanten des Verhaltnisses, welches 
dieses (jesetz dem Koefizienten der Produktion, 
der verschiedene Klassen der Raffinerien normiert, 
zugebilligt hat. 

Man kann nie fixe Normen fiir die ganze Zu- 
kunit schaffen, es muss mit Faktoren gerechnet wer- 
den, welche leicht variieren kónnen und in solchen 
Fallen eben soll der Staat autoritativ eingreifen und 
dieses Verhdltnis von Zeit zu Zeit einer Korrektur 
unterziehen. 

Wenn z. B. beriicksichtigt wird, dass eine gros- 
se Ralimeie SIch m raseherem Fempo' als eme 
mittlere oder ganz kleine entwickeln kann, so ist es 
eben die Aufgabe des Staates durch passende Mass- 
regel dieses Verhdltnis unter Beriicksichtigung aller 
einschligigen Momente zu regulieren. 

Im Interesse des Landes liegt es, dass kleine 
und mittlere Unternehmungen, welche sich meisten- 
teils in autochtonen Hadnden befinden, nicht ungiin- 
stiger gestellt werden, wie die grossen Unternehmun- 
gen, welche durchwegs dem fremden Kapital angehóren, 
denn wenn der Staat auf die im Ciesetze vorge- 
sehene Art eingreift und unter Briicksichtigung ihrer 
ókonomischen Schwache, ihnen die Entwickelungs- 
móglichkeit sichert, kann einst von diesen schwachen 
Unternehmungen in gegebenen Momente ein Mittel- 
punkt werden, um welchen sich ein neuer aus an- 
deren (Quellen kommender Zufluss des fremden 
Kapitals ansammeln kann. 

Fiir das Land ist der Zufluss des fremden 
Kapitals immer wiinschenswert, es ist aber besser 
fiir das Land, wenn dieses Kapital nicht einheitlich 
und wo móglich sogar untereinander fremd ist, denn 
nur auf diese Art kann man die unter allen Umstidn- 
den schidliche Konzentration in einer Hand verhiiten. 
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troską tych, których los przemysłu zajmuje, nieza- 
wisłość zaś tę możemy w ten sposób uzyskać, jeśli 
unikniemy wszystkiego coby mogło faworyzować 
koncentracye prywatne i tworzenie trustów niebez- 
piecznych często nawet dla żywotnych interesów 
całego kraju." 

Wywody powyższe O tyle przedstawiają i dla 
nas zasadnicze znaczenie, że stwierdzają na podsta- 
wie czteroletniego doświadczenia, że ingerencya 
państwa objawiająca się w drodze ustawy nie 
potrzebuje przyjmować formy monopolowej zwłaszcza 
monopolu produkcyi lub sprzedaży I z nim połączonych 
stron ujemnych i dla ogółu niesympatycznych. 

Rola państwa ograniczyć się może tylko do 
pilnowania, czy ustawa jest należycie wykonywana, 
do stosowania jej W myśl intencyi ustawodawcy wy- 
nikających z potrzeb przemysłu przy uwzględnianiu 
ogólnych interesów kraju, nie potrzebuje zaś narażać 
państwa na wkłady pieniężne i na stawanie się 
przedsiębiorcą prywatnym. 

Tylko brak ustawy spowodować może konie- 
czności pieniężnej pomocy i jak w naszym przemyśle 
krajowym, nawet ZMUSZA rząd do prowadzenia 
w własnem przedsiębiorstwie przemysłu fabrycznego 
(odbenzyniarnia); jestto jednak tylko paliatyw, Śro- 
dek połowiczny, który ant państwu ani przemysłowi 
tak produkcyi surowca jak rafineryjnemu stałych 
korzyści przynieść nie może, niedobry zaś dla tego, 
że wciąga rząd w sierę interesów prywatnych i każe 
mu być przedsiębiorcą tam, gdzie ma być tylko objek- 
tywnym stróżem porządku publicznego. 

Dla przedsiębiorstw fabrycznych danego prze- 
mysłu, taki zakres działania państwa ze środkami, 
które mu stoją do dyspozycyi, stwarza konkurenta 
za pieniądze, które same jako objekta podatkowe 
płacą. 

Ustawa i tylko ustawa, jak to widzimy w Ru- 
munii, może regulować stosunki danego przemysłu 
z korzyścią dla niego i dla interesów ogólnych. 

Dr. W. Szujski. 

Die Schattenseiten solcher Konzentration hat 
unser Blatt (Revista) sehr oit hervorgehoben und 
es muss auch die Unabhdngigkeit der Naphtaindu- 
strie auf den auslindischen Markten stets im Auge 
sein bei diesen Faktoren, fiir welche das Wohl der 
Industrie vom Interesse ist, es ist aber diese Un- 
abhingigkeit nur dann zu erreichen, wenn wir alles 
verhiiten werden, was die Privatkonzentrationen und 
die Bildung der Truste fórdern kónnte. 

Nicht nur die interessen der Industrie, die vita- 
len Interessen des Landes Ssogar, leiden unter Ein- 
fluss der Truste und Kartelle*. 

Obige Ausfiihrungen der „Revista* sind fiir 
unsere Industrie von prinzipieller Bedeutung, well 
sie stellen auf Grund einer vierjdhrigen Erfahrung 
fest, dass die Ingerenz des Staates insoferne sie sich 
in Form eines (iesetzes kundgibt, braucht nicht die 
Form eines Monopols anzunehmen, eine Form, wel- 
che speziell bei einem Produktionsmonopol durch 
die vielen Nachteile ungiinstig ist und ausserdem 
sich der allgemeinen Unpopularitat erfreut. 

Die Aufgabe des Staates kann sich nur darauf 
beschranken, dass er zu kontrollieren hat, ob das 
Gesetz richtig ausgeiibt wird, er soll weiter kontrol- 
lieren, ob es wird gemass den Wiinschen des Gesetz- 
gebers, welche den Bediirinissen der Industrie unter 
der Beriicksichtigung der allgemeinen Landesinteres- 
sen entsprechen, ausgeiibt, es soll aber dem Staate 
keine finanzielle Opfer aufbiirden und aus ihm keinen 
Privatunternehmer machen. 

Nur der Mangel eines Uesetzes kann die Not- 
wendigkeit der finanziellen Hilfe nach sich ziehen 
und wie bei uns, zwingt er die Regierung zur Griin- 
dung und Fiihrung in eigenem Regie eines Fabriks- 
unternehmens (Entbenzinierungsanstalt in Drohobycz). 

Diese Massregel bildet aber nur ein Paliativ- 
mittel, welches weder fiir die Rohól noch fiir die 
Raffinerieindustrie einen dauernden Nutzen bringen 
kann und dieses Mittel ist deswegen nicht am Platze, 
weil es die Regierung in Privatinteressenzirkel hin- 
einzieht, und da wo diese als objektiver Hiiter der 
offentlichen Ordnung auftreten soll, pragt sie ihm den 
Stempel eines Geschdftskonkurrenten ein. 

Fiir die Fabriksunternehmungen der Branche 
schafft eine derartige Methode einen priviligierten Ne- 
benbuhler, welchen sie noch dazu mit ihrem Steuer- 
Gelde erhalten miissen. 

Wie wir sehen im Artikel der „Revista* kann 
nur ein Gesetz die Verhdltnisse der Industrie zum 
Wohl derselben und des Landes ordnen. 

Dr. W. Szujski, 

Tom |. 

Administracya nasza poleca 

Biblioteki Dwutygodnika „Ropa: 
Przepisy górniczo-policyjne 

dla kopalń oleju ziemnego w Galicyi z dnia 24. czerwca 1911 L. 3000. 

Cena 1 Korona. 
Do nabycia w Administracyi „Ropy* w Borysławiu. 
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KILKA UWAG O MIERZENIU ILOŚCI GAZU. 

NAPISAŁ NADINŻ. KAROL BAUER. 
Wobec rozpoczęcia w ostatnich czasach racyo- 

nalnej gospodarki gazami ropnymi, które obecnie zu- 
żywa się nie tylko na kopalniach lecz i poza niemi 
często w znacznych odległościach, wynikła potrzeba 
tak u producenta gazu jak i odbiorcy stworzenia 
sobie możliwie dokładnego obrazu tak produkcyi 
jak i konsumcyi gazu co znaczy, że gaz z otworu 
wiertniczego wydobywany jakoteż ilości gazu na 
miejscu użycia muszą być mierzone. 

Za miarę służy jednostka objętości, zwyczajnie 
metr kubiczny a sposoby mierzenia według ich wła- 
Ściwości dzielą się na dwie grupy: 

l. Mierzenie objętości bezpośrednie, 
il. Mierzenie szybkości przypływu. 
I. Mierzenie bezpośrednie objętości odbywa się 

na przykład w ten sposób, że gaz dostaje się do na- 
czynia o znanej pojemności, wówczas notuje się za- 
równo temperaturę jak i sprężność, jaka powstaje 
w pewnym okresie czasu. 

Do naczynia (figura 1) o objętościV wpływa 
tak długo gaz przez kurek 1 i wypływa tak aługo 
przez kurek 2 aż odebrane przy 2 próbki gazu po- 
zwalają przypuszczać, że powietrze faktycznie zosta- 
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ło usunięte a wówczas zamyka się kurek 2 i widzi- 
my, że nacisk podnosi się z p na p 2. 

Ciężar gazu znajdującego się w naczyniu mo- 
żna wyrazić jako różnica ciężarów z początku i przy 
końcu znajdujących się ilości gazów według formuły: 

G=G,—G, VPs—Vp,; =V_ (Po—p4) 
RRSĘEREZRE 

W tej formule stanowi V znaną objętość na- 
czynia, p,, p;, odczytane prężności, T absolutną 
średnią temperaturę zawartości naczynia, R stałą ilość 
gazu. 

Objętość gazu sprowadzono do O i 7600 wy- 
rażałaby się przez V0—=G przyczem 5 oznacza ciężar 

5 
gatunkowy gazu. 

len sposób mierzenia gazu, jak to odrazu 
spostrzedz można, wobec stosunkowo wielkich ilości 
do mierzenia i braku odpowiednio dużych nieprze- 
puszczalnych naczyń, przedstawia tylko wartość te- 
oretyczną. 

Bezpośrednie mierzenie objętości można osią- 
gnąć także przy pomocy zegara gazowego (fig. 2), 
który w zasadzie składa gię z zamkniętego naczynia, 
w którem obraca się koło łopatkowe tworzące ze 
zwierciadłem wody znajdującej się w naczyniu ko- 
mory (A. B. C. D.) napelniające się przez rurę dopły- 
wową E awyprożniające się przez rurę odpływową F. 

Ruch obrotowy przenosi się bezpośrednio na 
przyrząd do liczenia. 

EINIGES UBER GASMENGENMESSUNG. 
VON OBERING. KARL BAUER. 

Die in letzter Zeit erfolgte rationellere Ausniitzung 
der im Erdólbergbau vorkommenden Grubengase, 
die nicht nur loko Grube, sondern;auch” ausserhaib 
derselben ja sogar ausserhalb des Grubenterrains 
verwendet werden, haben es mit sich gebracht, dass 
sowohl Gasproduzent als auch Gaskonsument ge- 
nótigt sind, sich ein móglichst genaues Bild iiber 
die Gasproduktion beziehungsweise iiber die Gas- 
konsumtion za machen, mit anderen Worten es miis- 
sen die aus dem Bohrloch entstrómenden, beziehungs- 
weise die zu den Verbrauchsstellen gefiihrten Gas- 
imen$gen gemessen werden. Das Mass hiefiir ist die 
Volumeneinheit, gewóhnlich der Kubikmeter und kón- 
nen die Messmethoden nach ihrer Eigenart in zwei 
Gruppen geteilt werden. 

1. Direkte Volumenmessung, 
2. Geschwindigkeitsmessung. 
1. Die direkte Volumenmessung erfolgt z. B. 

in der Weise, dass das (as in ein Gefiss mit be- 
kanntem Rauminhalt eintritt und wird sowohl Tem- 
peratur als auch die Druckerhóhung, die innerhalb 
eines gewissen Zeitraumes eintritt, notiert. 

In das Giefdss Figur 1 vom Volumen V strómt 
Gas durch Hahn 1 solange ein und durch Hahn 2 
solange aus, bis die aus 2 entnommenen Gasproben 
vermuten lassen, dass die Luft praktisch genommen 
entiernt wurde; hierauf wird 2 geschlossen und nun 
steigt der Druck von p, auf ps. Das Gewicht des im 
Gefdss befindlichen Gases lisst sich als die Differenz 
der beiden zu anfangs und zu Ende vorhandenen 
Gasgewichte ausdriicken 

G=G;—0;=Vps — Vp1i —V_ (ps— P+) 
RE: AŃRZRCE 

In dieser Formel ist V das bekannte Volumen des 
Gefdsses, ps, p, die abgelesenen Driicke, T die 
absolute mittlere Temperatur des Behdlterinhaltes, R 
die Gaskonstante. Das reduzierte aut O und 7600 
bezogene Gasvolumen ware demnach Vo=G, wobei 

5 
s das spez. (Gew. des Gases bedeutet. Es ist auf 
den ersten Blick einleuchtend, dass diese Methode 
in Anbetracht der verhdltnismissig grossen zu mes- 
senden Gasquantititen und in Anbetracht des Fehlens 
entsprechend grosser dichter Gefdisse fiir in Rede 
stenende Zwecke nur theoretischen Wert besitzt. 

Direkte Volumenmessung erhidlt man auch mit 
Zuhilitenanme einer Gasuhr (Fig. 2), die im Prinzip 

Fig. 2: 
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W obec tego, że takie zegary tylko bardzo wol- 
no mogą się obracać, aby nie wpłynąć przez zakłó- 
cenie zwierciadła wody szkodliwie na dokładność 
pomiaru, muszą ich rozmiary, przy wymaganiu trochę 
większej sprawności, być bardzo duże a przez to 
urządzenie stanie się bardzo drogiem i nieporę- 
cznem. 

Dla przykładu nadmieniamy, że zegar gazowy 
o sprawności 5000 m* na godzinę, waży 20.000 kg. 
i kosztuje okrągło 45.000 K. 0 

Jakkolwiek zegary gazowe mierzą objętość bar- 
dzo dokłanie, podane okoliczności wykluczają zasto- 
sowanie ich do celów o które tutaj idzie. 

już z podania tych dwóch przykładów mierze- 
nia bezpośredniego objętości wynika z dostateczną 
pewnością, że dla naszych celów mierzenia gazów 
tylko mierzenie ich szybkości jest tą metodą, która 
odpowiada najlepiej wymogom podręczności i taniości. 

2) Mierzenie szybkości podaje na zasadzie for- 
muły V = Fw objętość, która w przewodzie o prze- 
kroju F w jednostce czasu przepływa. Do mierzenia 
szybkości używa się wielkiej liczby aparatów, z nich 
zaś wymienimy te, które nadają się najlepiej do na- 
szych celów. 

Zwyczajnie daty szybkości otrzymuje się przy 
pomocy bardzo rozpowszechnionego anemometra. 

Przyrząd ten (fig. 3) składa się z kółka skrzy- 
dłowego F, poruszającego za pomocą weli ślimako- 
wej 5 przyrząd do liczenia, który przez pociągnięcie 
sznurkiem można wcisnąć lub wyłączyć tak, aby ilość 
obrotów odnieść dokładnie do jednostki czasu. 

Otrzymuje się wtedy według formuły skrzydłowe] 
W = an + b, przyczem n oznacza „ilość obrotów 
zrobioną podczas pewnego czasu, a zaś oznacza stałą 
zależną od wysoko- 
ści skoku śruby skrzy- 
dłowej, natomiast b 
stałą rozpoczęcia bie- 
gu zależną od wiel- 
kości tarcia. 

Wielkość ostat- 
nia ustala się empi- EB 
rycznie i od czasu do 
czasu trzeba ją spra- 
wdzać. 

Sprawdzanie to 
Odbywa się w ten 
sposób, że umoco- 
wuje się anemometer Fig. 3. 
na końcu koła o Śre- 
dnicy Ri w spokojnem powietrzu porusza z szyb- 
kością obrotową n, równocześnie na anemometrze 
odczytana ilość obrotów wynosi n, z czego wynika, 
że 2Riln, |= w = an +b, z tego można obli- 
czyć b. 

Są także anemometry, w których formuła skrzy- 
dłowa jest odmienną i bardziej skomplikowaną. 

Mierzenie anemometrem jest wygodne i wystar- 
czająco dokładne o ile gaz jest czysty i nie zawiera 
żadnych składników stałych lub płynnych. Takie 
składniki obciążają kółko skrzydłowe i wpływają na 
współczynnik b na czem cierpi dokładność anemo- 
metru. 

Dalszą niedogodność anemometru stanowi o- 
koliczność, że nie można go używać w zamkniętych 
rurociągach, dalej podaje on tylko przeciętną szyb- 
kość nigdy zaś panującą na odnośnem miejscu; 
pomimo tego używa się go bardzo wiele a zwła- 
szcza w ruchu kopalnianym. | 

aus einem geschlossenen Gehduse besteht, in dem 
ein Schaufelrad rotiert, welches mit dem Wasser- 
spiegel des im Gehduse befindlichen Wassers Kam- 
mern (A B C D) bildet, die sich aus dem Zulaufrohr 
E fiillen und in das Ablaufrohr F entleeren. Die Ro- 
tationsbewegung wird direkt auf ein Zahlwerk iiber- 
tragen. Nachdem solche Gasuhren nur sehr langsam 
laułfen diirien, um durch das Aufwirbeln des Wasser- 
spiegels die Messgenauigkeit nicht wesentlich zu be- 
eintrichtigen, werden die Dimensionen der Gasuhren 
bei einigermassen grósseren Leistungen sehr gross, 
somit die Vorrichtung sehr teuer und unhandlich 
wird. Beispielweise sei erwihnt, dass eine Gasuhr 
von 5000 m* stiindlicher Leistung ein Gewicht von 
20.000 Kg. hat und rund 45.000 Kronen kostet. 
Obwohl Gasuhren das Volumen recht genau messen, 
schliessen obige Umstainde eine Verwendung fiir die 
hier in Betracht kommenden Zwecke aus. — ŚSchon 
aus diesen zwei Beispielen der direkten Volumen- 
messung geht zur Geniige hervor, dass fiir unsere 
Zwecke der Gasmessung nur die Geschwindigkeits- 
messung diejenige Methode ist, die den Anforde- 
rungen der Handlichkeit und Billigkeit am besten 
entspricht. 

2. Die Geschwindigkeitsmessung gibt auf Grund 
der Formel V=Fw das Volumen das in der Leitung 
vom Querschnitt F in der Zeiteinheit durchstrómt. 
Zur Messung der Geschwindigkeit sind eine grosse 
Anzahi von Apparaten im Gebrauch, von denen einige 
deren Verwendung fiir fragliche Zwecke am giinstig- 
sten scheint, erwahnt werden sollen. — Direkte 
Angaben der Geschwindigkeit erhdlt man mittelst 
des sehr verbreiteten Anemometers. 

Der Apparat (Fig. 3) besteht aus dem Fliigel- 
rad, das mittels Schne- 
ckenwelle 5 ein Zahl- 
werk betadtigt, letzte- 
reskann durch Schnur- 
Zug aus und einge- 
ruckt werden, um die 
Umdrehungszahl ge- 
nau auf die Zeiteinheit 
zu beziehen. Man er- 
halt so dann nach der 
Fliigelgleichung w—= 
an --b, wobei die wah- 
rend der gewissen 
Zeit gemachte Touren- 
zahl a, eine von der 
Ganzhóhe der Fliigel- 

schraube abhadngige, b die Anlaufkonstante bedeutet, 
die von der Grósse der Reibungabhdngt. Letztere Grósse 
wird empirisch festgestelit und ist von Zeitzu Zeit nach- 
zueichen. Das Nacheichen geschieht in der Weise, dass 
man das Anemometer aut das Ende eines Rades von 
Halbmesser R befestigt und in ruhender Luft mit der 
Tourenzahl n bewegt, die gleichzeitig am Anemo- 
meter abgelesene Umdrehungszahi ist n, es folgt 
hieraus, dass 2RII ni=w=an + b ist, woraus b be- 
rechnet werden kann. Es gibt allerdings noch Anemo- 
meter, deren Fliigelgleichung von obiger abweichend 
und komplizierterer Natur ist. Die Messung mittelst 
Anemometers ist bequem und hinreichend genau, so- 
ferne das Gas rein ist und keine festen oder tropi- 
fórmigen Bestandteile enthadlt. Diese beschweren 
nimlich das Fliigelrad und beeinflussen insbesondere 
den Koelffizienten b, wodurch die Angaben des Ane- 
mometers unzuverlassig werden, 

Ein weiterer Nachteil des Anemometers ist der- 
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Używanie rury Pitot'a (fig. 4) jest również bar- 

dzo pojedyncze i dogodne. 
Podaje on w sposób pojedynczy na rurce 

szklannej przy manometrze dla płynów w kształcie 
litery U wygiętej wysokość nacisku odpowiadająca 
szybkości w mm słupa płynu; w = V2gh, przy- 
czem h oznacza słup gazu i musi być obliczone 
z mierzonego słupa płynu, 

a 
Fig. 4. 

Różnicę nacisku oznaczoną na figurze 4 literą 
h, możemy sobie uwidocznić także na figurze 5, 
widząc, że przy stanie równowagi rurki połączonej 
w każdym punkcie a więc także i w punkcie A mu- 
Si panować równowaga ; zastosowane do tego pun- 
ktu zrównanie o równowadze okazuje przy ciężarze 
gatunkowym gazu s, i płynu s, a przy przekroju rury 
b, Flę Sp== Fh, 5, albo "lh + $; co znaczy, że ode 

ho S 
czytane na manometrze dla płynów szybkości mają 
się odwrotnie proporcyonalnie do ciężarów gatunko- 
wych mierzonego gazu i używanej cieczy. 

Gdyby n. p. użyto przy O? i 760 mm jako pły- 
nu wodę, aodczytana wysokość h wynosiłaby 40 mm, 
ciężar gatunkowy gazu w stosunku do wody 07, to 
szybkość V. = V2gh, — 34:8 m. 

_ jeżeli ciężar gatunkowy gazu wynosi 0.75 to 
W ECM 4040 02:35. 

Fo 
Różnice w ciężarze gatunkowym w skromnych 

rozmiarach można przeto ewentualnie pomijać. 

= 

Lis »h 

Jakkolwiek mierzenie szybkość za pomocą rurki 
Pitot nic nie pozostawia do życzenia pod względem 
wygody i prostoty, to jednak dokładność zwłaszcza 
przy małych szybkościach jest bardzo ograniczona, 
ponieważ jak wynika z powyższych obliczeń tak po- 
ważnej szybkości jak 32 m, odpowiada zaledwie 
wskaźnik 40 mm, tak, że już mała różnica w prze- 
kroju rur albo przy odczytaniu różnem wysokości 
powodują bardzo duże błędy. 

Uzyskać możemy większą dokładność, jeżeli bę- 
dziemy używać dokładniejszy manometer n. p. z pły- 
nem lżejszym jak woda albo też odpowiednią skalę 
a w takim razie wskaźnik powiększa się w stosun- 
ku sinusa kąta nachylenia (fig. 6). * 

Inna forma rurki Pitot, która zresztą jest pod- 
stawą większej części obecnie używanych pneumo- 

jenige, dass er in geschlossenen Rohrleitungen nicht 
verwendet werden kann, weiters gibt er nur die durch- 
schnittliche und niemals die jeweils an der betref- 
ienden Stelle herrschende Geschwindigkeit an; trotz- 
dem wird der Anemometer sehr viel und insbesondere 
auch im Grubenbetrieb haufig verwendet. 

Ebenfalls sehr einfach und handlich gestaltet 
sich der Gebrauch des Pitot-Rohrs (Fig. 4). Dieses 
gibt in einfacher Weise an einem Fliissigkeitsmano- 
meter gewókniich und fórmig gebogene Glasróhre, die 
der (ieschwindigkeit entsprechende Druckhóhe in 
mm Fliissigkeitssdule an. W=V2gh, wobei h eine 
Gassdule bedeutet und muss diese aus' der gemes- 
senen Fliissigkeitssiule berechnet werden. Die in 
Figur 4 mit a, bezeichnete Druckdifferenz kónnen 
wir uns auch in nachfolgender (Fig. 5) veranschau- 
lichen, indem wir sehen, dass beim Gleichgewichts- 
zustande in der kommunizierenden Róhre in jedem 
Punkte also auch im Punkte A Gleichgewicht herr- 
schen muss; auf diesen Punkt das Verhiltnis der 
Gleichgewichte aufgestellt, erhalten wir beim spez. 
Gewicht des Gases s, und der Fliissigkeit s; sowie 
beim Querschnitt des Rohres F Fh, s,=Fh, sę oder 
hy = Sę das heisst die am Fliissigkeitsmanometer 
ho S1 
abgelesenen CGeschwindigkeitshóhen verhalten sich 
umgekehrt proportionell den spezifischen Gewichten 
des gemessenen Gases und der verwendeten Fliis- 
sigkeit. Ware z. B. bei 0? und 760 mm die Fliissie- 
keit Wasser, die abgelesene Hóhe h — 40 mm das 
spez. Gewicht des Grubengases aut Wasser bezogen 
0. 7, so ist die Geschwindigkeit v = V2gh, — 34.8m. 
Ist das spez. (ewicht des Gases 0.75, so ist 
V = V7840 = 32.3. Die Anderungen des spez. Ge- 

25 | 
wichtes in massigen Grenzen kónnen daher eventuell 
ausser Acht gelassen werden. | 

Obwohl die Messung der Geschwindigkeit 
mittels des Pitot Rohres nichts an Einfachheit und 
Bequemheit zu wiinschen iibrig lisst, so ist die Ge- 
nauigkeit insbesondere bei kleineren Geschwindig- 
keiten eine dusserst beschrankte, da wie aus obigen 
Rechnungen hervorgeht, einer so ansehnlichen Ge- . 
schwindigkeit von 32 m bloss ein Ausschlag von 40 mm 
entspricht, schon sehr geringe Abweichungen in den 
verschiedenen Querschnitten des Rohres oder bei 
verschiedenen Ablesungen der Nahen geben iiberaus 
grosse Fehler. | 

Gróssere Genauigkeit bezw. gróssere Ausschlige 
erhalten wirr wenn wir ein genaueres Manometer 
z. B. ein solches mit spezif. leichterer Fliissigkeit als 
Wasser, oder eine geneigte Skala verwenden; im 
letzteren Falle vergróssert sich der Ausschlag im 
Verhdltnis des Sinus des Neigungswinkels (Fig. 6). 

Eine andere Form des Pitot-Rohres die im iib- 
rigen die Grundlage der meisten jetzt gebriuchlichen 
pneumometrischen Messmethoden ist, ergab sich aus 

' 

KIS+0. 
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metrycznych sposobów mierzenia, powstała z usiło- 
wania powiększenia różnicy nacisku względnie 
zwiększenia dokładności pomiaru. | 

| Forma rurki Pitot, zmierzająca do tego celu 
składa się z dwóch rurek na dole odgiętych, z któ- 
rych jedna ma otwór szkicowany do kierunku prądu 

„druga zaś od tegoż odgięty (figura 7). 
.. W pierwszej opada zwierciadło płynu, w dru- 

giej podnosi się cokolwiek. 
Bierze przeto różnicę obu wysokości nacisku 

i stoi ona w stosunku do szybkości, teoretycznie 
różnica nacisku mierzona w metrach słupa gazu wy- 
nosiłaby h = 2WwoS lecz w rzeczywistości się to nie 

2 
zdarza tylko ae jest zawsze mniejszą: h A WS 

przyczem K jest w mniejsza jak 2. 
Po licznych próbach Recknagla, różnica nacisku 

przy tarczy wstrzymującej identycznej w zasadzie 
z powyższem urządzeniem (fig. 8) h = 1.37 W*s 

z czego W—V 2gh przy suchem powietrzu s 1.293 
A KRZ 5 

WYDOŚL MV == 9.33 -V- 1. 2 
Pneumometer Krella (fig. 8) składa się z wyżej 

wspomnianej tarczy wstrzymującej s o dwóch komo- 
rach z cienkiemi wierceniami b, i b. i rurkami do- 
prowodzającemi r, i ro. 

Dopływy montuje się szczelnie w odnośny prze- 
wód, do rurek doprowadzających przymocowuje Się 
czuły t. z. mikromanometer, który pozwala odczytać 
powstałe różnice na skali znacznie powiększonej. 

Do tych samych celów służy także hydroapa- 
rat, który się używa w połączeniu z urządzeniem 
podanem poprzednio (fig. 7) z tą zmianą, że zamiast 
zaszkicowanego wodnego manometru używa Się spe- 
cyalnej konsirukcyi, która nacisk lub szybkość 
wskazuje na tarczy cyfrowej lub zapisuje na bębnie 
diagramowym. | 

Znamy jeszcze wiele aparatów, których zasady 
opierają się wszystkie na fig. 7 lub 8 a różnią się 
jedynie wykonaniem wrażliwego manometru i urzą- 
dzenia wskazówkowego i registrującego jednakże za da- 
leko by prowadziło choćby samo wyliczanie sposo- 
bów wykonania. 

Pneumometer Krelfa wzzlędnie tarcza wstrzy - 
mująca wydaje mi się być najpewniejszym przyrzą- 
dem, ponieważ współ-. 
czynnik „K* jest bar- 
dzo dokładnie ozna- 
czony a aparat da się 
używać tak w otwar- 
tych jak zamkniętych 
przewodach. 

Aparatem do mie- 
rzenia szybkości, któ- 
ry w ostatnich cza- 
sach zyskał dużo u- 
znań jako bardzo pe- 
wny a różni się zasa- 
dniczo od przyrządów a 
dotąd opisanych, jest Rotamesser I jego naśladow- 
nictwa pojawiające się coraz liczniej. 

Zasada tego oryginalnego przyrządu polega na 
tem, że fruczkę w kształcie kręgla utrzymuje w ka- 
librowanej rurze szybkość prądu gazu w pewnej 
wysokości w obrocie na około jego osi a wysokość 
ta jest w pewnym stosunku z szybkością prądu, 

dem Bestreben die Druckdifferenz bezw. die Mess- 
genauigkeit zu vergróssern. Die diesen Zweck ver- 

dolgende Form des Pitot-Rohres besteht aus zwei 
unten abgebogenen Róhrchen, wobei die eine Ofinung 
der Strómungsrichtung zu, die andere von derselben 
abgekehrt ist (Fig. 7). In der ersteren wird sich der 
Fliissigkeitsspiegel senken, in der zweiten etwas he- 
ben. Man nimmt also die Differenz zweier Druck- 
hóhen, und steht diese Druckdifferenz im Verhiltnis 
zur Geschwindigkeit; theoretisch ware die Druck- 
diiierenz, gemessen in Metern Gassiule V h =2wżs, 

zg doch trifit dies in der Praxis nicht ein, sondern ist 
der Wert immer kleiner: h — k w?s ,„, wobei k 

zg 
kleiner als 2 ist. Nach zahlreichen Versuchen von 
Recknagel ist die Druckdifferenz bei der im Wesen 
nach mit obiger Einrichtung identischen Stauscheibe 
(Fig. 8) h = 1.37 w*s hieraus w V2gh bei trocke- 

Ad; 1.375, 
her Link S ==> E2QO SR W S>.338.Vh 

Das Krellsche Pneumometer Fig. 8. besteht aus 
der oberwahnten doppelkammerigen Stauscheibes 
mit feinen Bohrungen bl b2 und den Zufiihrungs- 
róhrchen r, rs. Die Zuleitungen werden in die be- 
treifende Leitung dicht eingebaut, an die Zufiihrungs- 
róhrchen wird ein empfindliches sogenanntes Mikro- 
manometer angeschlossen, das die entstandene Druck- 
differenz aul wesentlich vergrósserter Skala abzulesen 
gestattet. 

Ein eben diesen Zwecken dienender Apparat 
ist der Hlydroapparat der in Verbindung mit der 
bereits friiner erwahnten Einrichtung Fig. 7 gebraucht 
wird, die statt des dort skizzierten Wassermanometers 
eine besondere Konstruktion aufweist, wodurch die 
Driicke oder Geschwindigkeiten auf einem Zifferblattan- 
gezeigt oder aut einer Diagrammtrommel registriert 
werden. Es gibt noch viele andere Apparate, deren 

- Prinzip fast durchwegs auf Fig. 7 bezw. (Fig. 8) be- 
ruht, und die sich nur in der Ausfiihrung des emp- 
findlichen Manometers und der Anzeige und Re- 
gistriervorrichtung unterscheiden, doch wiirde es zu 
weit fiihren, die verschiedenen Ausfiihrungsarten auch 
nur namentlich aufzuzahlen. Das Krellsche Pneumo- 
meter bezw. die Stauscheibe erscheint nur als einer 
der verldsslichsten Apparate, da der Koeffizient „K* 
sehr genau bestimmt ist und kann der Apparat so- 

wohl in offenen als 

BID. 75 

auch geschlossenen 
Leitungen beniitztwer- 
den. 

Ein in neuerer Zeit 
vielfach als sehr zu- 
verlissig angepriese- 
ner Geschwindigkeits- 

ho. messer, dessen Prin- 
RZEZ zip ein von den bis- 

her beschriebenen Ap- 
paraten ' wesentlich 
abweicht, ist der so- 
genannte Rotamesser 

und dessen bereits zahlreich aufgetauchten Nach- 
ahmungen. Das Prinzip dieses eigenartigen lInstru- 
mentes besteht darin, dass eine kegelfórmiger Kreisel 
in einem kalibrierten Rohr durch die Strómungs- 
geschwindigkeit des Gases in gewisser Hóhe in Ro- 
tation gehalten wird, die Hóhe ist in einem gewissen 
Verhaltnis mit der Durchflussgeschwindigkeit bezw. 
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względnie --.o ile rura jest dobrze kalibrowana — 
z przepływającą ilością gazu. 

Na figurze 9, A, stanowi rurę, B, fruczkę, 1, 
wchód gazu, lo jego wychód. 

Przyrząd pokazuje bardzo dokładnie wahania 
szybkości, ponieważ pracuje on prawie bez tarcia 
i dlatego możnaby go bardzo pole- 
cać dla. celów dokładnych pomiarów 

nachdem es sich um ein genau kalibriertes Rohr han- 
delt, mit der durchstrómenden Menge. In Fig. 9 ist 
A das Rohr, B der Kreisel, 1, der Gaseintritt, 1, der 
Austritt. Der Apparat zeigt die Schwankung der Ge- 
schwindigkeit sehr genau, da er fast reibungslos 
arbeitet und diirite derselbe fiir genauere Messungen 

z. B. Gasverbrauch der einzelnen Bren- 
nersysteme bei lDampikesseln oder 

jak n. p. zużycia gazu w poszczegól- 
nych systemach palników przy kotłach 

| 
| Gasverbrauch der Motoren sehr zu 
| empftehlen sein. Ein Nachteil ist, dass 

parowychlub przy motorach gazowych. b Alb. 9. die Skalaeinteilung auf dem Rohr B 
Ujemną jego stroną jestta okoliczność, —-|--—-1 mo*=+| =*$_ | => lif. jedes" Gas. besonders ocmacht 
że podział skali na rurze B musi się werden muss, was den Apparat ver- 
dla każdego rodzaju gazu z osobna | | Eicn 
robić, co podraża aparat. Bei kleineren Gasmengen strómt | Przy mniejszych ilościach gazu i 
przepuszcza się cały gaz przez przy- 
rząd, podczas gdy przy większych ilo- 
ściach potrzeba zrobić paralelne włą- 
czenie, wskutek tego atoli przyrząd 
można użyć dla większej ilości prze- 
wodów gazowych. 

Nasze dotychczasowe spostrze- 
żenia, z wyjątkiem pierwszej metody, 
zajmowały się we formułce V=FW 
wyłącznie pomiarem wielkości „W%. : 
Tych szybkości „W* mierzonych w różnych okoli- 
cznościach, względnie wyrachowanym z nich obję- 
tości „V*, nie można jak naturalne używać jako war- 
tości porównawczych między sobą bez u- 
względnienia nacisku i temperatury, trzebał 
natychmiast objętość V znalezioną przy tem-j 
peraturze t i nacisku p zredukować na O” 
i 760 mm. bez względnego nacisku, czyli 

Fig. 8. 

PE 
> 

| 
| 
l die Gesamtmenge durch den Apparat, 
| wdhrend bei grósseren Mengen eine 
| Parallelschaltung vorgenommen wer- 
| den muss, wodurch das Instrument 
| fiir verschiedene Messbereiche ver- 
| wendet werden kann. 
/ Unsere bisherigen Betrachtungen 
I haben mit Ausnahme bei der zualle- 
| rerst beschriebenen Methode, in der 

Formel V = Fw sich lediglich mit 
der Messung der Grósse „w* befasst. 

Die unter verschiedenen Verhiiltnissen gemessenen 
Geschwindigkeiten „w* bezw. die daraus errechneten 
Volumina „V* kónnen naturgemiss als Vergleichs- 

werte untereinander nicht ohne Beriick- 
z sichtigung des Druckes und der Tempe- 
Ń ratur verwendet werden, sondern es ist 

nótig, dass bei der Temperatur t und 
dem Druck p gefundene Volumen V auf 

należy wartóść V” wypośrodkować. 
Według prawa połączonego Gay Lus- 

saca Mariotte wynosi objętość przy 0% 
! GOSMM. Wo V2/3-= p 

273+t 760 
Na podstawie dwóch skrajnych przy- 

kładów będziemy dowodzić, o ile redukcya 
objętości jest potrzebna dla naszych pra- 

l. 00 und 760 mm absoluter Druck zu redu- 
zieren bezw. den Wert Vo zu ermitteln. 
Nach dem vereinigten Gesetz von Gay 
Lussac Mariotte ist das Volumen bei 00 
ina:--/60 mm Vo -V 243 p 

213+t 760. 
Wir werden nun an Hand zweier 

extremen Beispiele nachweisen, inwieferne 
die Reduktion der Volumina fiir unsere ktycznych celów.a o ile można ją zaniedbać. - 

Pozykmtad OE == 50,1. == 38-06 zna 
cisk =500 mm. Wassersiule V, = 50.0. 903, 

Przykład 2. V —50, t = 30, nacisk 
SU0ODEVS==H0:1...48. 

Objętości zredukowane byłyby zatem 
w pierwszym wypadku 45 m*, w drugim 
KZOJMA 

Redukcya na O? i 760 mm. jest przeto 
wskazaną do przeprowadzenia w każdym 
razie, ponieważ jak dowodzą przykłady 
powstają inaczej wielkie różnice a przy 
pomiarach porównawczych miarodajnemi 

praktischen Zwecke vonnóten ist oder ver- 
nachlissigt werden kann. 

BEISpiek IV ==50 TĘ>30 6, Brick 
== 500 mm Wassersdule Vo = 50. 0.903. 

Beispiel.2. V == 50, t = + 30, Druck 
5000 VO=-"50. 148. 

Die reduzierten Volumina waren da- 
her im ersten Falle 45 m?, im zweiten 72 m3. 

Die Reduktion auf 0% und 760 mm 
ist daher angezeigt in jedem Falle durch- 
zułiihren, da sich, wie die Beispiele zeigen 
sonst sehr grosse Differenzen ergeben und 
bei Vergleichsmessungen nur die reduzier- mogą być jedynie objętości redukowane. 

jako wynik powyższych wywodów 
polecam anemometry dla otwartych, zaś 
pneumometry dla zamkniętych rurociągów 
dla tych ilości gazów, przy których nie idzie o wiel- 
kie dokładności, podczas gdy rotamesser zalecić 
trzeba tam, gdzie idzie o całkowicie dokładne pomiary. 

PFieco. 

ten Volumina massgebend sein kónnen. 
Als Resumć obiger Ausfiihrungen móch- 

te ich daher Anemometer und Pneumo- 
meter fiir offene, Pneumometer fiir geschlossene 
Rohrleitungen bei Gasmengen, wo es aut grosse Ge- 
nauigkeit nicht ankommt, hingegen Rotamesser fiir 
ganz genaue Messungen emptehlen. 
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BADANIA PRZY GAZOCIĄGU DĄBROWA- 
DOBROHOSTÓW. NAPISAŁ INZ. MARYAN 

WIELEZYNSKI. 
Jako członek stałego komitetu dla badania 

przyczyn niebezpieczeństw na kopalniach nafty zło- 
żyłem na ostatniem posiedzeniu tegoż komitetu dnia 
20/19 z. r. następujące sprawozdanie z doświadczeń 
przy gazociągu Dąbrowa-Dobrohostów wykonanych 
z polecenia komitetu. 

Przy obliczaniu dzielności rurociągów dla ga- 
zu ziemnego znajomość straty ciśnienia odgrywa ro- 
lę pierwszorzędnej wagi. Przy projektowaniu takich 
rurociągów należy sobie zdać jasno sprawę z tego, 
jakie musi się przyjąć ciśnienie początkowe dla ru- 
rociągu o pewnym przekroju, aby potrzebna ilość 
gazu doszła do wylotu z pewną żądaną chyżością. 
Gazy tak samo jak ciecze wywierają na Ściany ru- 
rociągu pewne ciśnienie i wywołują tarcie, które 
może być pokonane siłą mającą swój wyraz w. ci- 
śnieniu gazów, siła ta musi być tym większa, im 
większe ilości gazów mają przepłynąć przez dany 
przekrój gazociągu, im dłuższa jestich droga. Tarcie 
jest zależne również od ciężaru gatunkowego gazu 
i jego właściwej przyczepności, którą się stwierdza 
dla każdego objektu drogą doświadczalną. Stwierdze- 
nie tych warunków doświadczalnych było zadaniem 
niniejszego doświadczenia, przy użyciu gazu ziemne- 
g0, wydobywającego się w Tustanowicacli. 

Doświadczenie zostało wykonane na rurociągu 
trzycalowym (Średnica 80%) wiodącym z kopalni 
Gal. Karpackiego Towarzystwa naftowego sekcya 
Dąbrowa do kopalni tegoż towarzystwa w Dobro- 
hostowie. Ogólna długość rurociągu wynoiła 3914 m. 
a przy uwzględnieniu poprawek dla łączników i za- 
sów długość wynosiła 3920 m. 

_Do wytwarzania ciśnienia: gazów służył duży 
kompresor tłokowy w Dąbrowie. Gaz ziemny do 
prób brano ze szybu Dąbrowa Nr. III. Posiadał on 
ciężar gatunkowy 0.65 przy 25% Cel. w porównaniu 
z powietrzem o tej samej temperaturze. Analiza ga-- 
zów wykazała zupełny brak domieszki powietrza. 
Wszelkie boczne i dalsze połączenia gazociągu zostały 
na czas doświadczenia zamknięte, tak, że cała ilość 
gazu dostarczana przez kompresor dochodziła do 
Dobrohostowa. 

Program pracy był następujący: 
Wytworzono pewne, co 15 minut wzrastające 

ciśnienie gazów w początku gazociągu i notowano 
co minutę ciśnienie wskazywane najpierw przez ma- 
nomieter rtęciowy, następnie przez manometer sprę- 
żynowy. Przy wyłocie notowano ciśnienie gazów 
jakie powstawało, gdy wpuszczano do znajdujących 
się w Dobrohostowie kotłów parowych potrzebną 
ilość gazów. Pomiary gazów wykonywano u wylotu 
trzycalowej rury o długości 15 metrów w -bocznem 
odgałęzieniu. Pomiary wykonywano początkowo 
anemometrem, następnie przy większych chyżościach 
przy pomocy manometru różniczkowego i przyrządu 
Dr. Brabbćgo (Staurohr) obliczonego dla gazu 
o ciężarze gat. 0.6. Gdy wypuszczano gazy w otwarte 
pole dla pomiarów, manometer rtęciowy, umieszczony 
około 15 m od wylotu na rurociągu wykazywał tak 
minimalne ciśnienie, że przy obliczeniach przyjmo- 
wano go jako zero. 

Wyniki. 
1) Przez pierwsze 15 minut manometer w Dą- 

browie wykazywał przeciętne ciśnienie. . . 0.1 Atm. 

UNTERSUCHUNGEN BEI DER GASLEITUNG 
DĄBROWA — DOBROHOSTÓW. VON ING. 

MARYAN WIELEŻYŃSKI. 
Als Mitglied des permanenten Komitees zur 

Untersuchung der bei Rohólgruben vorkommenden 
Gefahren habe ich auf der Sitzung dieses Komitees 
am 29. Dezember v. J. folgenden Bericht iiber die 

„vom Komitee beauftragten Untersuchungen bei der 
Gasleitung Dąbrowa-Dobrohostów trstattet. 

Bei Berechnung der Leistungstahigkeit der Rohr- 
leitungen fiir Erdgase, spielt die Kenntnis des Druck- 

-verlustes die erste Rolle und man muss sich ein 
klares Bild dariiber machen, wie gross man den An- 

fangsdruck bei einer Dimension annehmen Ssoll, wenn 
verlangt wird, dass am Ausgangspunkte der Rohr- 
leitung das nótige Quantum Gas mit verlangter Ge- 
schwindigkeit ankommt. | a. Gase iiben so wie die Fliissigkeiten auf die 
'Winde der Rohrleitungen einen gewissen Druck 
und verursachen Reibungen, welche durch die Kraft 
des Gasdruckes bewaitigt werden kónnen. 

Diese Kraft muss desto grósser sein, je grós- 
sere Quantititen Gas durch den gegebenen (Quer- 
schnitt der Rohrleitung fliessen sollen, und je ldnger 
der Weg ist der geimacht werden sol. > 

Die Reibung hingt auch von dem spezifischen 
Gewichte des Gases und von seiner Adhdsion ab, 
welche Eigenschaften fiir jedes Objekt. auf empirischem 
Wege festgesetzt werden. In unserem Falle wurden 
die Erdgase von Tustanowice untersucht. 

Die Untersuchungen wurden an einer 3* Rohr- 
leituag (80 mm Druckmesser) vorgenommen, welche 
von der Sektion Dąbrowa der Gal. Karpathen A. G. 
bis zu den Gruben dieser Gesellschaft in. Dobro- 
hostów fiihrt. 

Die Gesamtlinge der Leitung betrug 3914 M. 
nach Beriicksichtiigung der Verbindungsstiicke und 
der Vorschieber 3920 M. 

Zum Erzeugen des (Gasdruckes diente der 
orosse Kolbenkompressor in Dąbrowa. Erdgas wur- 
de aus dem Schacht Nr. III genommen vom spez. 
Gewicht 0:65 bei 25% Cel. im Vergleich mit Luft von 
derselben Temperatur. Die Gasanalise bekundete 
vollstindigen Mangel an Luft. Es wurden alle Neben- 
und weiteren Verbindungen zur Zeit der Untersu- 
chungen abgeschlossen, dermassen, dass das ganze 
durch den Kompressor gelieferte Gasquantum Dobro- 
hostów erreichen musste. 

Das Arbeitsprogramm war folgendes: 
Es wurde ein gewisser, in Zwischenriumen von 

15 Minuten steigender Gasdruck am Anfang der 
Rohrleitung erzeugt und in Abstdnden von einer Minute 
wurde dieser Druck zuerst auf einem (uecksilber- 
manometer und dann auf einem Federmanometer 
gemessen und notiert. Am Auslauf der Rohrleitung 
wurde dieser Gasdruck notiert, welcher entstand, wenn 
die uótigen Gasquantititen unter die Damptkessel 
in Dobrohostów eingefiihrt waren. Diese Gasmes- 
sungen wurden am Auslauf des 15 M. langen 3' Roh- 
res in seitlicher Abzweigung vorgenommen. 

Es wurde aniangs mit Anemometer, gemessen, 
dann bei grósseren Geschwindigkeiten mit Differen- 
zial-Manometer und dem Staurohre des Dr. Brabbć, 
welches fiir Gase mit spezifischem Gewicht 0:6 be- 
stimmt war. 

Beim Auslassen der Gase ins Freie zwecks Vor- 
nahme der Messungen, zeigte das Quecksilbermano- 
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Tem ciśnieniem niezdołano przezwyciężyć tarcia 

w rurach na taką odległość. Cała ilość zgęszczone- 
go gazu wracała przez wentyl zwrotny do rurociągu 
ssącego. Do Dobrohostowa nie przybyło nic gazu. 

2) Przez dalsze 15 minut manometer na Dąbro- 
wie wykazywał przeciętne ciśnienie „ 0.2 Atm. 

W Dobrohostowie przy wpuszczeniu gazów do 
kotłów otrzymano ciśnienie 0.01 Atm. Pomiar ane- 
mometrem wykazał przypływ na minutę 185 litrów 
gazu, które do zasilania dwu kotłów parowych 
Oczywiście nie wystarczyły. 

3) Przez dalsze 15 minut manometer w Dąbro- 
wie wykazywał przeciętnie ciśnienie „ 0.45 Atm. 

W Dobrohostowie przy wpuszczaniu gazów 
do kotłów ciśnienie wzrosło do 0.2 Atm. Ilość gazów 
przepływających, mierzona anemometrem wynosiła 
w minucie 3.615 m*, czyli w godzinie 216 m?. 

4) Przez dalsze 15 minut manometer w Dąbro- 
wie wykazywał przeciętnie ciśnienie „ 1.00 Atm. 

Ilość gazów przepływających wynosiła w mi- 
nucie 8.64 m*, czyli w godzinie 518 m$. 

5. Przez dalsze 15 minut manometer w Dąbro- 
wie wykazywał ciśnienie nieregularne. Jednak przy 
porównywaniu czasu dało się zupełnie ściśle określić 
jakie ilości gazu odpowiadają stwierdzonemu ciśnie- 
niu. I tak: Przy ciśnieniu 
1.35 Atm. przepływało w min. 8.93 m*, w godz. 534 m? 
IB » wo-9.02 » 550, 
1.90 » » » 10.94 » » 655 » 

6) Przez dalsze 15 minut manometer w Dąbro- 
wie wykazywał przeciętne ciśnienie . . 2.00 Atm. 

Przez rurociąg w tych warunkach przepływało 
gazu na minutę 11.5 m$ w godzinie 690 m?. 

Wyniki te nie zgadzają się z obliczeniami według 
wzoru Pahlego .dła gazu świetlnego. Q=VG. h 
ś 2.0.1 
przyczem oznacza 

Q=ilość gazu w metrach kubicznych na godzinę. 
d—średnicę rurociągu w centymetrach. 
s=ciężar gatunkowy gazu. 
I=długość rurociągu w metrach. 
Przyjmująć ciśnienie początkowe dla naszego 

rurociągu jako 1.35 Atm. powinniśmy według tego 
wzoru przetłoczyć w godzinie tylko 280 m$, podczas 
gdy my w rzeczywistości przetłoczyli prawie podwójną 
ilość. Również nie odpowiada wzór Jaegera (Hiitte, 
tom III.) Q=7 V(Ha*—Hó) dó Gdzie oznaczają: 

| Se->mMeXlL 
| Q=ilość gazu przy ujściu w metrach kubicznych 
na godzinę. 

Fa=bezwzględne ciśnienie w początku gazociągu 
He— ć Ą na końcu gazociągu 
d—średnica gazociągu w centymetrach 
I=długość gazociągu w metrach 
s=ciężar gatunkowy gazu. 

Obliczona według tego wzoru ilość gazu przy 
ciśnieniu początkowem 1.35 Atm. wznosi 289 m na 
godzinę, a więc również znacznie mniej od rzeczy- 
wistości. | | 

Bardziej do naszych warunków podobne wy- 

meter in der Entfernung von 15 M. vor dem Auslauf 
der Rohrleitung derart minimalen Druck, dass er bei 
Berechnungen als Null betrachtet wurde. 

Resultate : 
1. Durch die ersten 15 Minuten zeigte das Ma- 

nometer in Dąbrowa den durchschnittlichen Druck 
KOM RS RSA P> A WANIEN 
Mit diesem Druck war man nicht im Stande die 
Reibung in Rohren auf so grosse Entfernung zu be- 
waltigen dermassen, dass die ganze Menge des komp- 
rimierten (Giases durch das Riickschlagventii in die 
Saugrohrleitung zuriickkehrte. Nach Dobrohostów ist 
kein Gas angekommen. 

2. Durch weitere 15 Minuten wies das Mano- 
meter auf Dąbrowa Durchschnittdruck . „0:2 Atm. 
In Dobrohostów bei Einfiihren der Gase unter die 
Dampfkessel wurde der Druck von 0:01 Atm. kon- 

„statiert. 

Die Messung mit Anemometer zeigte einen Gas- 
zułluss von 185 Liter pro Minute, welche aber zum 
Beheizen von 2 Dampfkessel selbstverstindlich nicht 
ausreichten. 

3. Durch weitere 15 Minuten zeigte das Manome- 
ter in Dąbrowa den durchschnittlichen Druck 0.45 Atm. 
In Dobrohostów beim Einlassen der Gase unter die 
Kessel stieg der Druck bis 0.2 Atm. 

Die durchfliessende Gasmenge mit Anemometer 
gemessen betrug in einer Minute 3.615 m? oder 216 m* 
in der Stunde. 

4. Durch folgende 15 Minuten zeigte das Ma- 
nometer in Dąbrowa durchschnittlich . . . 1.00 Atm. 
Das Quantum der dutchiliessenden Gase betrug 
8.64 m?* in der Minute d. i. 518 m? in der Stunde. 

5. In weiteren 15 Minuten wies zwar das Ma- 
nomceter in Dąbrowa einen unregelmissigen Druck 
auf, es liess sich aber bei Vergleich der Zeit ganz 
genau feststellen, welche Gasmengen dem abgele- 
senen Drucke entsprechen. Und zwar: | 

Beim Drucke von 1.35 Atm. floss durch in der 
Minute 8.93 m? in der Stunde 534 m?. 

Beim Drucke von 1.44 Atm. floss durch in der 
- Minute 9:22 m$ in der Stunde 553 m?. 

Beim Drucke von 1:90 Atm. floss durch in der 
Minute 10:94 m*% in der Stunde 655 m?. 

6. Durch weitere 15 Minuten zeigte das Mano- 
meter in Dąbrowa einen Durchschitisdruck von 200 Atm. 
und durch die Rohrleitung floss bei diesen Verhalt- 
nissen in der Minute 11.5 m? in der Stunde 690 m*. 

Diese Resultate stimmen mit Berechnungen laut 
Formel Pale mir Eeremasse QR2N"ZhH" meu 

| | RO DAS A) 
iiberein, wobei 

Q = Quantitit des (iases in Kubikmeter in 
der Stunde, Ę > 

d = Durchmesser der Rohrleitung in Centimetern, 
Ss = Spezifisches Gasgewicht, se 
| = Lange der Rohileitung in Metern bedeutet. 
Wenn wir fiir unsere Rohrleitung den Antangs- 

druck ais 1:35 Atm. festsetzen so sollten wir laut 
dieser Formel in der Stunde nur 280 m* durchdrii- 
cken wahrend in Wirklichkeit das doppelte Quantum 
durchgedriickt wurde. | 

Die Formel Jaeger (Hiitte Band III.) 
Q.= 4, Vocha Ste ) d5 entspricht unserem Falle 

So GE 
auch nicht. 

Bei dieser Formel bedeutet: 
Q = Gasquantitit beim Austlusse in Kubik- 

metern pro Stunde 
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niki otrzymuje się przy stosowaniu empirycznych 
wzorów amerykańskich. (Q=42a Vpi—P>_ gdzie 

e . 

a oznacza pewien współczynnik empiryczny. JEST 00 
różny dla rozmaitych średnic i wynosi dla 3 calowego 
rurociągu 165. 

p, oznacza ciśnienie gazu w początku rurocią- 
gu w funtach na cal kwadratowy. 

po Oznacza ciśnienie gazu przy ujściu rurociągu 
w funtach na cal kwadratowy 

| oznacza długość rurociągu w milach angiel- 
skich. i 

Według tego wzoru obliczona ilość gazu dla 
naszego rurociągu przy ciśnieniu 2 Atm. wynosi 621 m*, 
podczas gdy ja stwierdziłem . „5090 m? 
gazu, przepływających przez gazociąg. 

Przez niniejsze doświadczenia zostało stwierdzo-- 
ne, że wzory dla gazu świetlnego lub powietrza 
nie mogą być użyte przy obliczeniach rurociągów 
dla gazu ziemnego. Bardziej odpowiedne są dla na- 
szych warunków wzory amerykańskie. - 

Wypośrodkowanie jakiegoś wzoru dla naszych 
warunków ze względu na krótki przeciąg czasu nie 
mogło nastąpić. 

SPRAWOZDANIE PATENTOWE ZESTA- 
WIONE PRZEZ BIURO PATENTOWE INŻYNIERA STANISŁAWA DZBAŃSKIEGO 

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

w c. k. Urzędzie patentowym z terminem zarzutów 
dwa miesiące od daty ogłoszenia: 

15. grudnia 1911. 
KI. 4 c. Kobler Juliusz we Wiedniu. Lampa 

żarowa dla płynnych materyałów świetlnych. 
KI. 4 c. Schneider Hugo Akc. Tow. w Lipsku. 

Palnik żarowy dla płynnych materyałów świetlnych. 
KI. 24 b. Laing Andrzej Inż. w Newcastle on 

Tyne (Anglia). Palenisko dla płynnych materyałów 
opałowych. 

Ki. 36 a. Bransdtatter Michał inż. we Wiedniu. 
Aparat do zapalania z naczyniem na płynne ma- 
teryały palne z rękojeścią do odejmowania. 

1. stycznia 1912 e | 
Kl. 12 e. Sprenger Otto Dr. Adwokat w Bremie. 

Sposób czyszczenia teru, olei terowych i pokrewnych 
produktów destylacyjnych. | 

KI. 23 c. Efran Emil inż. w Bernie mor. Spo- 
sób postępowania i przyrząd do destylacyi olei mi- 
neralnych, olei terowych itp. 

KI. 23 c. Thumble Milon James i Randolph 
John Henry inż. w Los Angeles (Kalif). Sposób 
postępowania i urządzenie do czyszczenia węglo- 
wodorów. 

tern. 

Ha = absoluten Druck am Anfang der. Gas- 
leitung. 

He = absoluten Druck am Ende der Gasleitung. 
d = Durchmesser der Gasleitung in Centime- 

| = Lange der Gasleitung in Meter. 
s = Spezifisches Gewicht des Gases. 
Die nach obiger Formel berechnete Gasmenge 

beim Anfangsdrucke 1:35 Atm. betrdgt 289 M. pro 
Stunde, das heisst ebenso bedeutend weniger wie 
in der Wirklichkeit. 

Die unseren Bedingungen dhnlichen Resultate 
erhdlt man bei Anwendung der empirischen ameri- 
kanischen Formel: i 

Q = 42 a Vp4*-p» wo: a cinen gewissen 
empirischen Koefizienten bedeutet,. welcher fiir ver- 
schiedene Druckmesser verschieden ist und fiir eine 
3" Rohrleitung 16'5 betrdgt, 

p, == Gasdruck am Anfaug der Rohrleitung 
in Pfund auf Quadratzoll, 

po == Gasdruck am Ende der Rohrleitung in 
Pfund auf Quadratzoll. 

| = Lange der Rohrleitung in engl. Meilen, 
Laut dieser Formel betrdgt die berechnete Gas- 

menge fiir unsere Rohrleitung bei 2 Atm.: Ueber- 
MUdkocRkE gum MAL: 02 
wahrend ich . . _590 m? 
festgestellt habe. | 

Durch vorstelende Untersuchungen ist fest- 
gestellt worden, dass die Formel fiir Heizgas oder 
Luft bei Berechnung der Rohrleitungen fiir Erdgas 
nicht verwendet werden kónnen, wahrend fiir unsere 
Verhaltnisse die amerikanischen Formeln besser passen. 

Infolge zu kurzer Frist konnte die Ermittlung 
einer fiir unsere Verhdltnisse passenden Formel 
nicht vorgenommen werden. I | 

PATENTBERICHT MITGETEJLT VOM PA- 
TENTANWALTSBUREAU INGENIEUR STA- 
NISLAUS RITTER VON DZBANSKI, WIEN 

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

k. k. ósterreichischen Patentamt ausgelegt: | 
Einspruchsirist zwei Monate vom Tag der er- 

folgten Bekanntmachung. s: 
Am 15. Dezember 1911. 

KI. 4 c. Kobler Julius, Gliihkórpererzeuger in 
Wien. „Gliihlichtlampe fiir fliissige Brennstoffe*. 

KI. 4 c. Schneider Hugo Akt.-Ges. in Leipzig. 
„Gliihlichtbrenner fiir fliissige Brennstoffe*. 

KI. 24 b. Laing Andrew, Ingenieur in New. 
Castle-on-Tyne (Grossbritanien) „Feuerung fiir fliis- 
sige Brennstolle*. | 0 | 

KI. 36 a. Brandstadtter Michael, Ingenieur in 
Wien. „Feueranziindevorrichtung mit einem Gefdss 
fiir flissigen Brennstoff und abnehmbarer Handhabe<. 

Am 1. Jdnner 1912. 
KI. 12 e. Sprenger Otto Dr., Rechtsanwalt in 

Bremen. „Veriahren zur Reinigung von Teer, Teerólen, 
Kienól und verwandten Destillationsprodukten*. 

KI. 23 c. Efran Emil, Ingenieur in Briinn. „Ver- 
fahren und Vorrichtung zur Destillation bezw. zum 
Kracken von Mineralólen, Teerólen u. dgl.* 

Kl. 23 c. Thumble Milon James und Randolph 
john Henry, beide in [ngenieur in Los Angelos, Gal 
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KI. 42 m. Thiebes Franc. kupiec w Dessau. 
Przyrząd do automatycznej sprzedaży nafty. 

KI. 81 b. Oehrlich Karol, Inż. w Moreni; (Rum.) 
Zbiornik dla łatwo zapalnych płynów. 

KI. 81 b. Ruppel Karol, inż. cyw. w Charlot- 
tenburgu. Przyrząd niedopuszczający wody do ruro- 
ciągów prowadzących do zbiorników z łatwo za- 
palnymi płynami. 

Następujące zgłoszenia patetowe 
w król. węgierskim urzędzie patentowym: 

1. grudnia 1911. 
C. Cantilli w Bukareszcie. Aparat wiertniczy. 
Następujące zgłoszenia patentowe wyłożono 

w król. Niemieckim Urzędzie Patentowym: 
1. grudnia 1911. 

Kl. 8I e Jasper "Max: Berlin. Przyrząd do 
uchylenia pożarów w zbiornikach z łatwo zapalnymi 
płynami. 

wyłożono 

11. grudnia 1911. 
KI. 23 b. Buechler Jan, Zurych. Postępowanie 

dla destylacyi ropy z parą wodną. 
KI. 81 e. Tow. bud. maszyn Martini i Hiinecke 

z o. odp. w Berlinie. Urządzenie zabezpieczające 
przeciw eksplozyi przy magazynowaniu łatwo za- 
palnych płynów za pomocą pomp. 

18. grudnia 1911. 
KI. 24 b. Fess System Co. w Sanct Francisko 

(Kalifornia). Rozpylacz do płynnych materyałów 
palnych. i 

Kl. 24 b. Br. Koetting Tow. Akc. w Linden 
koło Hanoweru. Rozpylacz do materyałów opałowych 
płynnych i innych płynów. 

KI. 36 b. Maardt Jórgen Georg, Hellerup (Dania). . 
Ogniotrwały palnik do płynnego opału z zamkniętą, 
częściowo lub zupełnie porowatą skrzynią do prze- 
gazowania. 

KI. 81 e. Flachs Aleksander Dr. w Berlinie. 
Urządzenie do oziębiania łatwo zapalnych płynów 
w. zbiornikach. 

21. grudnia 1911. 
KI. 12 r. Karol Still w Recklinghausen. Sposób 

do oddestylowywania węglowodorów benzolowych 
z oleju (Waschól). 

. 27. grudnia 1911. 
KI. 24 b. Schmidt Karol w Heilbrenn n. N. 

Rozpylacz do ciężkich olei z dmuchawką ropną 
osadzoną poprzecznie w kanale powietrznym. 

Związek Techników Giertniczych © Borysławiu 
me na składzie następujące wydawnictwa I wysyła je za zaliczką lub poprzedniem nadesłaniem należyłości: 

Proi. Dr. Józef Grzybowski — Geologia 
NNKOWA 00005. 2 K —.50 

Polski Kalendarz naitowy za rok 1908 „ 6.— 
»» ,, » » », 1909 p 6.— 

»» e v »» » w» 1911 „» 6.— 

(Ver. St. v. A.) „Verfahren und Einrichtung zum 
Reinigen von Kohlenwasserstoften*. 

KI. 42 m. Thiebes Franz, Kaufmann in Dessau. 
„Vorrichtung zum automatischen Verkauf von Petro- 
leum*. 

KI. 81 b. Oehlrich Carol, Ingenieur in Moreni 
(Rumdnien). „Tank fiir feuergefdhrliche Fliissigkeiten*. 

KI. 81 b. Ruppel Carl, Zivil-Ingenieur in Char- 
lottenburg. „Einrichtung zum Verhindern des Ein- 
dringens von Lóschwasser in die zu einem feuer- 
sicher gelagerten Behdlter mit feuergefahrlichem Inhalt 
fiihrende Rohrleitung"*. 

Nachstehende Anmeldungen wurden beim kónigl. 
ungar. Patentamt ausgelegt: 

Am 1. Dezember 1911. 
C. Cantilli in Bukarest. „Bohrapparat*. 
Nachstehende Anmeldungen wurden beim kai- 

serlich deutschen Patentamt ausgelegt: 
| Am 7. Dezember 1911. 

KI. 81 e. Jasper Max, Berlin. „Vorrichtung zur 
Verhiitung von Entziindungen in Behdltern fiir teuer- 
geldhrliche Fliissigkeiten*. 

Am 11. Dezember 1911. 
KI. 23 b. Biichler Hans, Ziirich. „Verfahren 

zur Destillation von Erdól mit Wasserdampf*. 
KI. 81 e. Maschinenbau-Gesellschaft Martini 

S Hiineke m. b. H. in Berlin. „Einrichtung zur ex- 
plosionssicheren Lagerung feuergefihrlicher Fliissig- 
keiten mit Pumpenbetrieb unter Anwendung bruch- 
sicherer Rohrleitungen*. 

Am 18. Dezember 1911. 
KI. 24 b. Fess System Co., in San Francisco, 

Cali. „Fliehkraft-Zerstduber fiir fliissige Brennstoffe.* 
KI. 24 b. Gebr. Kórting Akt.-Ges. in Linden 

bei Hannover. „Zerstdubungsdiise fiir fliissige Brenn- 
stoffe und andere Fliissigkeiten*. 

KI. 36 b. Maardt Jórgen Georg, Hellerup (Da- 
nemark). „Feuerfester Brenner fiir iliissigen Brenn- 
stoii mit geschlossener, ganz oder teilweise mit po- 
rósen Wdnden versehener Vergasungskammer*. 

Kl. 61 e: Flachs Alexander Dr. in Beilin. „Fin- 
richtung zum Kiihlen feuergetfdhrlicher Fliissigkeiten 
in Lagerbehdltern*, 

Am 31. Dezember 1911. 
KI. 12r Fa. Carl. Still in Recklinghausen. „Ver- 

iahren zum Abdestillieren von Benzolkohlenwasser- 
stoiien aus gesadttigtem Waschól*. 

Am 27. Dezember 1911. 
KI. 24 b. Schmidt Carl in Heilbronn a. N. 

„Zerstduber fiir Schweróle mit quer in einen Luft- 
kanal gerichteter Oldiise*. 

Mapa orjentacyjna fiuistanewic... .K '"2-= 
„Jednodniówka* I. Zjazdu polskich tech- 

fiików wierimiczych © =. ...:. 6 JESS 
Inż. Jan Sholman „Przesilenie naitowe*ć,, 0.30 
Dr. Tad. Tarasiewicz „,Przesilenie naft.« „» —.50 



OMA ROPA ja: | 
WYKAŻ PRODUKCYI ROPY BORYSŁAWIA I TUSTANOWIC ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 1911. 
ROHÓLPRODUKTIONSAUSWEIS VON BORYSŁAW UND TUSTANOWICE FUR DEN MONAT 

DEZEMEBER 1911. 

Borysław. 

Aleksander vide Segel i Ska . — 
Albert > — Triumph 
Bianka I 3.13 
Blochówka 57.63 
Fanto Dawidmann 13.20 

>--E41 Omasz 13:27 
Felicyan i 20.51 
Galicia ; : 20.44 
Georg 15.15 
Dr. Goldhammer Kazimierz Il . 51.25 

Koppel HM . 13.16 
Ola : 5.09 69.52 

Gal. Kasa oszcz. R RR >» 4 
Halka : | 05 
Jasienicki 2 
jeanetta 6 Ś 
Johanna 11 
Kazimierz II vide Goldhammer Ę 

Koppel II $ . " 
Leon Ę Tritmp 
Ludwik e 
Maurycy : ŻĘ 
Mickiewicz , = 
Nadzieja : : ! l ; Natan 16.1 
Olga vide Goldhammer . 
Oskar 35. 35.66 

_ Port Artur ć aż 
Ratoczyn 96 23 
Sobieski : 96.12 
Szczepanowski 1.00 
Segel i Ska Aleksander. : 16.50 

Ural 22.53 39.03 
Szczur : 17.14 
Triumph Albert : 96.53 

Leon 11.02 
167.55 

Wanda 18.32 
Wittig i Ska SYĘ > 
Zgoda , 50. 5 
Schodnica , 2: * 
Zbyszko- Jagienka | 00: 

Razem : 1246.31 

Ropa łapana: 
Auigefangenes Rohól: 

Dienstag 4.18 
Garfunkel 43.20 

11.46 

Produkcya. 1246.31 
ropa łapana 11.46 

1523-74 

Tustanowice. 

Agata . 
Alfred vide Galicia 
Antoni li II , 
Alois 
Alia Petr. Ges. Pluto 

Bitum vide Vereinigte 

3 Mert. Lieb. Bard 

Brauns-Bermann Java 

Oil City 
Cecylia 
Chocim 
Carpathian Dług. Łaszcz Ii II. 

IT. 2) 

Fenomen 
Gal. Ska I 

» » IV 
Izabela 
Katarzyna 
Łaszez i Ska. 
Oleum 
Popperowa I 

5) Il 

Władysław II 

Dembowski 
Dziunia 
Etoln>=". 
Eleonora vide Vereinigte 
Ernestyna 
Elizeum vide Triumph 
Emil 
Emilia . 
Eugieni'sz 
Elsa vide Vereinigte 
Erdólwerke I 

E VII 

Fenomen vide Carpathian 
Felicyan I 

Alired 

Antoni I 
ROEKH 

Galicia I 
Juliusz 
Kamila 

_ Leon 
Tadeusz 
Wiliam I 

s Il 

Galicia 

3] 76 
11.23 

11.00 
91.01 
29.14 
22.20 

140.02 
365.03 
120.01 
18.06 
63.45 
35.00 
52.00 

- 109.23 
3200 

167.96 
18.43 
153.67 
9.48 

35.56 
16.64 
8.87 

_52.00 979.71 

65.47 

20.51 492.85 
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Georg vide Johanna . — Rockefellef 225.30 
Gai. 5ka. najt. ; o -— Roman 45.62 
Gertruda 7.10 Rosa 6.97 
Dr. Goldhammer Sycylia 22] aż 8.09 

ląsko vide Vereinigte . Złotka 38.20 91.97 Stefania | 304 
Hansagliick 15.84 stela . 2.34 
Henryk 15] Sycylia vide Goldhammer — 
Hucuł . 15.75 Sarmacya „ Nafta = Herman vide Mert. Lieb. Bard — Jadcdsz >> >GAlca 
Ignacy . 21.55 Talizman 2.00 
Inflanty 20.97 Trunkwalter 19.05 
Izabela vide Carpathian . i Tryumf Elizeum 23.30 
Jakób . 12.23 Hilda 78.39 
Jubileum 4.90 Mina | 2.23 
Johanna _ Georg 9.00 M. Teresa I. 13.75 

Posejdon 19.37 „ob 1.98 
Gas S.04 . 02:2/ Ę W 

ś tyum Karpaty 512.93 > II. 85.32 616.77 Ks. Sapieha 260.83 
Kamilla vide Galicia — Urycz Feuerstein 232.05 
Katarzyna , ae Vereinigte _ Bitum 23.10 
Kometa 2.88 Eleonora 35.84 
Kujawy vide Vereinigte . a: Mukden 10.29 
Lauta 4 3 zę Nowina 5.95 
Luise . 16.57 Kujawy 32.47 
Leon vide Galicia Elsa 43.17 
Eliot, vetelmicte . SR Laura 31.59 
Litwa „. Montan sę Liliom 200.18 
Lilien „. Vereinigte . Sląsko ZAS 
Łaszcz iSka vide Carpathian Lilien 2.40 
Mamcia 4.61 Opeg I 331.74 739.94 
Marya. 192.67 

Marya Teresa I, II, III vide Triumph — Virgo . 1.76 
NGnórwą 8.36 Wiktor II 8.35 
Mertens, Lieb. Bard. Alois 82.85 William I II vide Galicia — 

11.07. 93.92 Williams 26.02 
Herman | Władysław II vide Carpathian = 

RAE Wilno . 25.24 AARD 22 a. Złotka vide Goldhammer — 
Litwa 53:./2 15709 Zuzię 3.33 

Mina vide Triumph a Razem: 6825.13 
Nafta I 83.38 

|. 106.59 
ME, 33.22 | 
y. 112.69 Ropa łapana: 

J. Kanty II 142.20 f 51: SA 65 Auigeiangenes Rohól 

Nowina vide Vereinigte E Altbach 22.02 
Oleum Carpathian > Fiandel 6.94 R i Ornstein 13.29 
Otylia . 11.90 Tennenbaum 76.83 
Opeg vide Vereinigte zę: Towarnicki 4002 257.10 
Parnes 11.87 

Pluto vide Alfa . 7085.23 
Popperowa lill „ (Carpathian | 

Posejdon „ Johanna i — Z A 
Premier różne 5.07 ustanowice 

Borak 131.06 3409.00 
Dereż. 58.94 AWARE 
Dorrit 5.16 
Eileen 40.96 
Hubicze 54.20 
Maisel 
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ROŻNE WIADOMOŚCI. 
Gmina miasta Lwowa jako właścicielka zakła- 

dów elektrycznych, jakoteż zastępcy galic. przem. 
fabrycznego wnieśli podanie do Minist. Robót pu- 
blicznych o dostarczenie im ropy opałowej z c. k. 
odbenzyniarni. w Drohobyczu po zmizonej cere. 
Prośba ta jest umotywowana faktem, że podczas 
hyperprodukcyi ropy w Galicyi, przedsiębiorstwa 
przemysłowe szły na rękę przemysłowi naftowemu 
przez zaprowadzenie w swoich zakładach opału ro- 
pnego. Urządzenia te nie mogły Się jeszcze zamor” 
tyzować, mimo to jednak, wobec wysokiej ceny ro- 
py, musianoby obecnie powrócić do opału węglem. 
Zapotrzebowanie ropy obliczono na 6000 wagonów 
rocznie. Dowiadujemy się, że Ministerstwo robót pu- 
blicznych chce pójść na rękę przemysłowi fabrycz- 
nemu i porozumiewa się obecnie Z Ministerstwem 
kolei. 

W dniu 17. bm. odbył się w sali „Sokoła” 
w Borysławiu staraniem Z. T. W. odczyt inżyniera 
górniczego Dra Stanisława Olszewskiego, „O tekto- 
nicznej budowie geologicznej terenów naftowych 
Borysław-Tustanowice i o zawodnieniu szybów nai- 
towych w Tustanowicach*. 

Odczytowi przysłuchiwało się liczne grono słu- 
chaczy a wywody szanowiego prelegenta wzbudziły 
powszechne zainteresowanie. | 

Uznanie powszechne znalazł końcowy ustęp 
prelegenta, że należy ze względu na doświadczenia 
komisyi wodnej, przywiązywać szczególną wagę, do 
dokładności i sumienności wykonywania profilów 
szybowych mających znaczenie nie tylko dla danego 
przedsiębiorstwa ale także dla geologii i wiertnictwa 
w innych częściach kraju, tudzież, że według badań 
jego Tustanowice mają jeszcze bardzo poważną 
przyszłość przed sobą pomimo zawodnienia stwier- 
dzonego, które nie uważa za ogólne i które zresztą 
nie powinno stanowić przeszkody do osiągnięcia 
głębszych bogatszych horyzontów ropy. 

Po odczycie wywiązała się ożywiona dyskusya, 
w której zabierali głos także kol. Hendrich i Dr. 
Szujski. i 

Spodziewamy się w jednym Z najbliższych nu- 
merów módz podać cały odczyt sz. prelegenta. 

" Skrapianie ulic ropą. Przez czas koronacyi 
angielskiej pary królewskiej w Indyach, około 15 km. 
gościńców było skrapianych ropą, w celu uchronienia 
ołów królewskich od pyłu. 

Również Towarzystwo kolei Durban używało 
przez czas koronacyi ropy do wiązania pyłu wzdłuż 
trasy kolejowej. 

Zapotrzebowanie to, wpłynęło ożywiająco na 
dowóz ropy do Kalkuty. 

Opał ropny w Kongo. W celu ułatwienia zu- 
żytkowania ropy, Cie Petroles du Congo przystąpiło 
w porozumieniu Z zarządem tamtejszych kolei do 
budowy 4' rurociągu na przestrzeni 400 km. z Ma- 
tadi do Leopoldsvilie. Dwie lokomotywy ropne są 
już w ruchu, zaś ośm jest w robocie w Belgii i zo- 
staną w najbliższym czasie wysłane do Konga. 

Odezwa! 
Szerokie koła pracujących w przemyśle nafto- 

wym chciały dać wyraz radości, że poraz pierwszy 
wybitny przemysłowiec nałtowy został ministrem, 
i korzystając z przybycia J. E. Ministra Długosza do 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 
Die Auiwartsbewegung der Rohólpreise hat die 

galizischen Fabriksindustriellen sowie die Stadtge- 
meinde Lemberg mit Riicksicht auf das von ihr 
betriebene Elektrizititswerk zu einem Gesuch an das 
Ministerium fir óffentiiche Arbeiten wegen Ueber- 
lassung von Heizól zu einem entsprechenden Preise 
veranlasst. Die galizischen Industriellen weisen darauf 
hin, dass sie zur Zeit der Ueberproduktion an Roh- 
ól die galizische Rohólindustrie durch Einfiihrung 
der Rohólheizung unterstiitzt haben. Der Aufwand 
fir die zu diesem Zwecke gemachten Investitionen 
konnte noch nicht amortisiert werden. Die Industriel- 
len waren angesichts der hoben Rohólpreise genó- 
tigtt wieder zur Kohlenteuerung iiberzugehen, falls 
nicht die Móglichkeit gegeben wdre, Heizól aus der 
staatlichen Mineralólfabrik zu erhalten. 

Aut Veranlassung des Verbandes der Bohr- 
techniker, fand in Borysław am 17. d. M. die Vor- 
lesung des Fr. Bergingenieurs Dr. Stanisław Olszew- 
ski iiber die tektonisch-geologische Konfiguration 
des Naphtaterrains Borysław- lustanowice und iiber 
die Verwasserung von lustanowicer Schdchte, statt. 

Das zahlreiche Auditorium hórte mit lebhaftem 
Interesse den Ausfiihrungen des Vorlesenden zu. 

Volle Anerkennung fand die gestellte Behaup- 
tung des Prelegenten, dass aus Riicksicht auf Er- 
fahrungen der Wasser-Kommission in Tustanowice 
auf die peinlichste Genauigkeit der Bohrprofile be- 
sondere Riicksicht genaommen werden muss, weil die 
genaue Bohrprofile von eminenter Bedeutung, nicht 
nur fiir das betreffende Unternehmen, sondern auch 
fiir geologische- und Bohrarbeiten in anderen Gegen- 
den sind. 

Eine auf Grund genauer geologischen Studien 
aufgestellte Theorie des Vorlesenden und dessen Mo- 
tivierung, dass Tustanowicer Oelfelder trotz lokalen 
Verwdsserungen, noch eine sehr grosse Zukunft vor 
sich haben und dass die Verwdsserung kein rich- 
tiges Hindernis zum Erreichen von tieferen und rei- 
cheren Oelhorizonten bilden diirfte, wurde mit wahrem 
Interesse verfolgt. 

Nach der Vorlesung fand eine lebhafte Diskus- 
sion statt, an welcher auch unsere Verbandsmitglieder 
Kol. Hendrich und Dr. Szujski sich beteiligten. 

Wir glauben in einer der nachsten Nummern 
unseren P. T. Leser die interessante Vorlesung brin- 
gen zu kónnen. 

Strassenólung. Fiir die Krónung des englischen 
Kónigspaares in Indien wurden zirka 75 Km. Strasse 
bei Delhi durch Oelung vor Staub geschiitzt. Auch 
die Fisenbahnverwaltung hat den Staub auf der 
Bahnstrecke der Durban-Bahn durch Oel niederge- 
halten. 

Cie Petroles du Congo baut in Einverstind- 
nis mit der dortigen Eisenbahnverwaltung eine 400 
Km. lange Rohrleitung von Matadi nach Leopolds- 
ville um die Oelproduktion dieses Staates fiir Lo- 
komotivheizzwecke zu utilisieren. Zwei Lokomo-- 
tive mit Oelfeuerung sind bereits im Betriebe. Acht 
weitere Lokomotive werden in einer Belgischen Fab- 
rik fertiggestellt und sollen in der nadchsten Zeit 
nach Congo versendet werden. 

Aufruf! 
Die weiten Kreise der Arbeitenden in der Roh- 

ólindustrie um der Freude Ausdruck zu geben, dass 
das erste Mal ein hervorrangender Rohólindustrieller 
zum Minister ernannt wurde, aus Anlass der Ankunft 



| 16 | ROPA Nr. 1—2 | 
Lwowa na Sejm Krajowy postanowiły urządzić na 
Jego cześć wspólną uczię także i dlatego, że w tym 
roku przypada właśnie dwudziestopięciolecie . Jego 
zasłużonej i rozległej pracy zarówno zawodowej jak 
i obywatelskiej. - 

Powiadomiony o tym zamiarze Minister Długosz 
dał wyraz zapatrywaniu, że w czasach kiedy tyle 
potrzeb publicznych z braku funduszów nie znajduje. 
zaspokojenia, milszym sposobem wyrażenia uznania 
byłoby Mu zebranie pewnego funduszu, przeznaczo- 
nego w części na cele zapomogowe dla wdów i sie- 
rot po pracownikach w przemyśie naitowym, w części 
zaś na cele domu polskiego w Morawskiej Ostrawie. 

Podejmując tę inicyatywę p. Ministra Długosza, 
zwraca się podpisany komitet z prośbą, by przemy- 
słowcy naftowi kwoty, które uznają za stosowne ra- 
czyli na cele powyższe przesyłać do dnia 25. b. m. 
na ręce Krajowego Związku producentów ropy Lwów 
pl. Maryacki 6-7, czy Krajowego Towarzystwa Naf- 
towego, Lwów Kraszewskiego 5., albo na tee Izby 
pracodawców w Borysławiu, wreszcie Związku tech- 
ników wiertniczych w Borysławiu. 

Zebraną kwotę wraz z listą ofiarodawców wrę- 
czymy dnia 25. b. m. J. E. Ministrowi Władysławowi 
Długoszowi. 

Szczęść Boże! 
Krajowe Towarzystwo naftowe, Krajowy Związek 
producentów ropy, Związek Bruttowców, Izba pra- 
codawców, Związek techników wiertniczych, To- 
warzystwo dla handlu, przemysłu i rolnictwa. 

Za komitet: 

S. E. des Herrn Minister von Długosz nach Lemberg 
zu den Sitzungen des Landtages, um gleichzeitig das 
25. Jubilium seiner verdienstvollen und erspriesslichen 
Arbeit auf dem Gebiete der Industrie und des Lan- 
des zu feiern, beschlossen Ihnm zu Ehren cin Fest- 
bankett zu geben. 

Ueber diese Absicht wurde der Herr Minister 
verstdndigt und er dusserte die Meinung, dass es [hm, 
in den Zeiten, wo es viele dringende Ołfentliche Not. 
wendigkeiten aus Mangel an Miitel nicht befriedigt 
werden kónnen, diese Art der Anerkennung viel an- 
genehlmer wdre, wenn statt des projektierten Banketts 
ein Fond gesammelt werden kónnte, welcher zu ci- 
ner Halfte fiir die Witwen und Waisen nach den in 
der Rohólindustrie Arbeitenden, zur anderen Halite 
tir das „Polnische Haus* in Mahrisch-Ostrau ab- 
getiihrt werden sollte. 

in Befolgung dieses Gedankens wendet sich das 
Komitee an die P. T. Naphtaindustriellen mit dem 
hófl. Ersuchen die Betrige, welche sie fiir diese 
Zwecke bestimmen bis zum 25. Ds. an Landesveband 
der Rohólproduzenten, Lwów plac Maryacki 6-7 den 
Landesnaftaverein Lwów Kraszewskiego 7, die Arbeit- 
geberkammer in Borysław, oder an den Verband der 
Bohrtechniker zukommen lassen. 

Gliick auf! 
Landesverband der Rohólproduzenten, Verband der 
Bruttoprozentler, Arbeitgeber-Kammer, Verband der 
Bohrtechniker, Verein fiir Handel, Gewerbe und 
Ackerbau. 

Fiir das Komitee: 

Przewodniczący: August Gorayski Vorsitzender. 
Klaudyusz Angermann 
Dr. Stefan Bartoszewicz 
Wojciech Biechoński 
Jan Błachowski 
Ludwik Bogdan 
Stanisław Bogusz 
BP 1: Boxal 
Franciszek Brugger 
Stanisław Buszyński 
Władysław Dunka de Sajo 
Włodzimierz Eminowicz 
Julian Fabiański 
Jakób Feuerstein 
Kazimierz Gąsiorowski 
Dr. Artur Goldhammer 
Dr. Alfred Halban 
Stanisław Haluch 
Floryan Hendrich 
Dr. Józef Horszowski 
Rajmund Jarosz 
Dr. Edmund Kaleta 

„Geo von Kaufmann 
Adolf Kiesler 
Prot. Komornicki 
Dr. Izydor Kreisberg 
Zygmunt Lewakowski 
Alojzy Liebermann 
Dr. Natan Loewenstein 
Mieczysław Longchamps 
Tomasz Łaszcz 
Bolesław Łodziński 
W. H. Mac Garvey 
Jerzy Mac lIntosh 

Henryk Macher 
Stanisław Mars 
Jerzy Meszaros 
Leon Mikucki 
Juliusz Mokry 
Stanisław Moraczewski 
Dr. Tadeusz Moszyński 
Edward Oczosalski 
Dr Fimtt Pańmas 
Józef Przybyłowicz 
Jan Rączkowski 
Dr. Eugeniusz Reiter 
Dr. Ludwig Roehr 
Zygmunt Russocki 
Bronisław Rzepecki 
Szulim Schreier 
Jakób Spitzmann 
Michał Sroczyński 
Tadeusz Sroczyński 
Waleryan Stawiarski 
Dr. Władysław Stesłowicz 
Wit. Sulimirski 
Stanisław Szczepanowski 
Zygmunt Sztyber | 
Dr. Władysław Szujski 
Dr. Leon Wasserberger 
Władysław Włodarczyk 
Jan Wolmer 
Wacław Wolski 
Hr. Franciszek Zamoyski 
Władysław Zdanowicz 
Dr. Rudolf Zuber. 
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WYKAZY PRODUKCYI TUSTANOWIC I BORYSŁAWIA ZA LATA 1901—1910 UDZIELONE 
PRZEZ ZWIĄZEK PRODUCENTOW ROPY. — PRODUKTIONAUSWEIS VON TUSTANOWICE 
UND BORYSŁAW FUR DIE JAHRE 1901—1910 MITGETEILT VOM LANDESPRODU- 

ZENTEN VERBAND. 
Tustanowice. 

| | | | | 
ł | | | 

KOPALNIA | igor 1902 1908 1904 | 1905 | 1906 1907 1e0s 1909 t9i0 |, (REM GRUBE ! ! List mmeń 
| | 

| | 
Aba . . . . . | | | 92 | 635 135 192 
Agata. . ! | . | | | | 361 | 1479 398 2238 
Alired OE | | | 4409 1868 6277 
Alois. . . o. o. | | | 387 1-65 | 7 46 1806 
Annen OE | | | | 7353 | 2033 190 9576 
Banknot . , . . | ł 5. 
Banzay . . . . | | | 3359 | 5347 1825 10524 
Barbara . ! , ! | | SO 694 115 224 3 2151 
Berolina |. , | ! | | | 984 120 113 S17 
Berthold . . . . | 225 1999 2265 105 4594 
Bittm . ... | | 254 1C0 1208 1718 +4:01 3489 11270 
Bohemia . ! ! | | 116 537 653 
Bornco . . ! | | 394 13 307 
Bronisław . ! , | | 40 150 194 
Carlos |. 2. . | | 412 251 45 708 Cecvlia ! | | 250 G08 858 
Clay I. | 0306 1494 19) 4402 
Clav II. 176 543 31 750 
Dembowski , | 365 686 1498 1341 C890 
Długosz-Łaszcz |. . o. | 804 1937 704 459 395 4339 

, „OIL o. , 1152 3532 41714 
Dziunia . , , ! 1006 371 2047 1608 6032 
Edward Zeus . . . 50 9 59 
Eleonora . . . . 22 238 260 
Elgin. o. . ! 374 669 751 3023 2703 1520 
Elsa . , . , , 20 26 52 
Emil . . . . . 126 627 620 1373 Erdólwerke IL. . ! . 1064 1081 572 239 517 3469 

, II. . | 70 208 1003 225 3 1509 
, IV... . | 4 4 

V.. . . | 140 52 192 
VI. . 0. | || l 

» VIL. 62 15392 2743 1169 35506 
, VII 312 1175 47 1534 
, IV | 98 425 523 

Ema | 12 9 21 
Ernestyna . 550 433 r 171 | 589 651 3071 
Eruptio | 632 404 1036 
Eugeniusz ONE | 31 146 177 
Ewka. . . OE 319 1945 64 1413 3741 
Fanto-Babicz . . 1184 1677 2861 

„ . Terlecki . . . 481 1577 2053 
„. Spitzmann . 187 641 1428 

Fata morgana . . . 31 48 79 
Faust. . . 0. 1126 1542 17 2685 
Feniks I. . , ! . 116 462 578 

» II. . . . 352 S28 1180 
Felicya . . OE | 2 2 
Felicyan . . . . | 65 65 
Fenomen . . . . 22 22 
Flora. . . . . 604 128 6 738 
Fortuna . . . . 12 1529 834 64 2439 
Frania o. IS5Ą 178 wt 20 
Galicya . . . . 4] 68 Galic Ska LIL ML. 429 6410 5069 2340 2415 | 16663 
Genia . , . 217 69 280 
Georg OE 110 290 409 
Gliński L. . . o. 637 | 5144 | 2462 1392 1289 | 10924 
Gliński I... . . . 20 06 1306 is; 
Hadwiga . | ! z G 
Hala o 00. 0. 2159 1773 459 33 5024 
Hannashall 0. 14 14 
Hansagliick . . . 197 l 88 286 
Helios OSNP | 413 252 45 110 

| 

| 
| 

j 



KE | 6 ROPA Nr. 1-2 d 

KOPALNIA | igo | 1902 | 1903 | 1904 |*t905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1969 | 1gio |, "38M GRUBE Zusammen 

Eleńryk .'. : 1276 i25 2166 260 3827 
Hermann . , 369 1147 1070 2079 687 5302 
MIEKNIOS : 34 108 142 
Hilda . ? 236 446 4196 4818 
FHohenstein * 64 4 8 76 
Hohenzollern . : 62 1 63 
Hucuł i ; 60 1867 1864 LO0 4524 
Hungaria . % 3 10 
Ignacy , 2810 1053 S1EE 4177 
Fzabella” >, : FZI DOL 1784 1830 4122 
Jadwiga . A 1948 311 2259 
Jakob : 872 628 136 1636 
Jan Kanty A saie 40 40 
Jawa . , ; | 12 378 1816 2266 
Jenny . 301 2083 2384 
Józef . 838 4301 889 6028 
Juliusz 1539 2717 556 3412 
Kalifornia . 633 2054 C22 3509 
Kamilla-Hermonia 20 148 321 682 
Karpaty Bukow. 21 38 1958 986 2982 

RAE Ś APR. 28 28 
„ las kamer. wstrzym. 093 202 620 538 210 37 2220 
pa OWNIA 2 4,1050; 3 104 919 2220 618 630 4494 
a Z PRSMTACH AEO 47 ED 17 961 287 212 SE 1734 
F Dąbrowa 1 | 823 341 22 1186 
Ę > 5 | 18 10217 1262 17497 

Tłoka 45 ST 4 453 407 123 9 $) $ 3 1054 
* | Boi: 5 43 48 Ę i 8 24 161 1260 25 31 10 1888 
5 ś 9 607 1(31 | 1638 
> ; 12 139 151 912 2107 1164 4473 
ż A 15 236 4738 2280 279 1528 

3 |pyj 47 78 1136 187 2048 
A s; 18 342 toż 46 368 908 
* 2) 19 |25) 1620 801 927 3473 
Ę > 20 1 17 10 44 
Ę a 30). 5 53 61 228 347 

KHUTZYNACCŚ 00 ASTA 626 3383 
Kinga l: - : 101 774 449 170 65 1609 

21 04 SR ER 25 18 220 
Kismet 29 AA 4119 4371 
Klara 571 7: 1754 2302 
wii (ZEGRSZZJS A Rea 961 1289 242 2492 
RONDPAMSOROS ZEM | 148 69 217 
Ge WA CE WALARZ RZA 947 947 
pa 4 344 38 192 866 1392 226 222 2936 
Lesław 12 112 
Lilien . ; sdi 56 139 630 258 1083 
Liliom ; : : 1096 1096 

WoS "R 12 1672 2371 378 127 17 4577 
SJJ, sę 2202 617 1265 4084 

DIBANdO 5 285 27 21 
Luise . j RAS 26 624 650 
DOAROJAO WD OZ 08 58 
"A ENAR NN 261 261 

A. poł PRA . ; Maryc SE ga 2 | 385 | 1989] _ 2374 Marya Teresa JĘ Idi IEE=; 1244 5110 13571 I871 

neloedes 1535332, 1297 433 1730 
Moe o (> x 9231 531 
Milla . ; . ż ! 287 835 1422 
Mina . 7192 2049 2841 
Minerwa : : : i 4 1 1 482 015) j2 940 

M=fóżefo a „b 1635 1635 
Na 23 26 33 8 10 77 II. ITZ 802 15328 | 4258 20505 

DR. 406 PTE 2066 2646 
RA 44 714 758 

| 
| 



| Nr. 1—2 ROPA 18 >] 

KOPALNIA | jo, | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 |, se GRUBE Jusammen 

Nahlik i Malczewski 523 1608 482 2613 
Napoleon-Dośka 105 3131 3236 
Nordstern . 20 253 249 522 
Nowina 611 236 25 1400 2272 
Oil City ża 86 10556 2905 256 158083 
Oleum 7 7 
Opeg I. 127 . r>7 
Parnes 2715 61 6 2782 
Perła . 301 60 729 2096 3186 
Petrolea 88 48 41 177 
Pluto . UE Szu 32 5732 
Popielanka 859 
PDIOWA LI 1527 | 2664 592 | 1572 | 1554 | 7909 
Posejdon px; 226 
Wasaaino 44 1218 | 5783 | 3704| 10699 

„ — Habicze 221 107 328 
„ _ Dereżyce 8 170 267 711 1156 
R Maisel A > 

ockefeller 42 ma ati 303 862 3069 1655 5889 

Rosa . 405 543 666 99 1773 
Rozwadów S22 186 1219 1727 
Sabina 36 46 30 118 
Salo 1655 2236 642 4533 
Sas 691 206 109 1006 
Sezam 453 84 10 547 
Simonshali 706 kż 2392 
Słotwinka . 52 
Śląsko 435 1754 779 2968 
Smolka 115 1198 1156 a 57 2973 
Stefania 36 48 
Stella . | 302 972 243 1517 Sumatra 1005 1252 29 2286 

Sycylia 61 1478 1328 1378 4245 Tadeusz-Fryzia zal I 4050 6861 
Tadeusz-Wolski 44 1354 1398 
Teodora-Wanda 80 | 388 463 
Tomasz 2TAT 3528 6275 
Tristan 163 425 335 923 
Trunkwalter GARAŻ 254 1913 105 406 3601 

Tryumf I, II > 3049 10670 4119 
Tsuschima 99 146 3138 6183: 
Urycz-Feurstein 2800 1211 312 4303 

> OCHTEIBT 2073 2269 548 4892 
Wacław 2 415 6 423 
Waliszko . E 34 34 
Wawel 151 32 183: 
Wełdzirz 6 78 84 
Wiktor 69 2863 558 3490 
Wilhelm 66 25 1067 1158. 
William 83 = ae 1023: 
Williams i Wilno 17 | 5283| 4007| 1663| 1281] 1siei 
NSE 31 68 99 
Władysław I 1126 5412 1610 8148 
Władysław II 2445 321 2766 

. Wygoda 47 1781 47 1875 
_ Złotka Ę > 34 
Zmudź Za: 828 316 655 1003 825 zes 
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| 20 Nr 1-2 | 
Borysław. 

KOPALNIA Razem 
1901 | 1902 | 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 

GRUBE | Lusammen 

Albert i Leo 1235 1260 1550 4045 
AIPRANdE SI 5; 1 2260 1510 586 4159 
Aniela R O WAACA 14 188 668 483 926 499 504 2 2685 
Barbara o MR 892 238 1130 

"Berta . A ; , 79 12] 200 
Blochówka OZ 256 391 913 1560 
Bojko-Kurytyba 5930 30500) 148 1633 
Borysławski KOŃ IDZ 188 340 
Brunnengraber Sa 140 "145 
GUMA nA 63 66 82 211 
GHAOWE osi ża a, 67 67 
Dienstag-Lubomirska —. 131 36 167 
Estera DOG BAZA oe) 6 1 65 
Fanto-IDawidmann . . 507 508 125 1140 

„. Kornhaber 200 249 37 566 
Felicyan | 209 299 
Feniks 526 316 190 1032 
Dr. Freund 476 5 4811 
Galicia 2076 971 2997 
Garfunkel . ś : 478 478 

b JPOREECO 0 0 0żo0z 42 S 586 746 422 1874 
BNUSEEPeTŃZ. 09055 I 29 26 62 | 
Gwiazda 4 (r -Ra0 | 300 4 304 
Hekla 400 22 422 
Hirsch Baron ZAB "373 326 394 460 510 127 67 d2 2049 
Jasiennicki ooo | 40 40 
Jeanetta 805 063 900 1021 3689 
Johanna |. 127 1014 2921 2632 6294 
Kamilla-Aniela . | : i 102 102 
Karpaty III WaS 154 100 25 4 3 2 288 

2 IV SZASODIZ, | Og: ru PI2 104 f5 2 SQ 331 
Ń V 13 50 800 90 135 1088 
>, VI l l 
Ę KALA +. 44 38 27 242 33 14 14 418 
3 Dobra 99 635 1444 385 14 12 29 24 3 2705 

Kornhaber 3802 5128 DŻ 4412 1043 26 420 210 45 29 20288 
Ę, Wegner 1965 1811 2067 1044 LE 97 27 2 | 7130 
ś Swiejkowski —. 51 ol 

Kasa oszczędn. sza 811 597 559 1967 
Kazimierz . M 1244 1085 2329 

' Klaudyusz 458 458 
, Koppel II . : 152 159 255 22) 187 
Kornhaber i Segel . 538 456 994 

Ludwik BP, 143 1937 1387 4067 
Luta 1 l 2 
' Manru 30 30 
Maurycy 1142 1575 1015 2590 
Montefiore 16 16 
Nadzieja . 18 11 3 92 

SZJ O 85 302 170 18 14 13 p5 20 635 
RPRDIUDA 40 1 41 
RZL l y 
e (AUO 24 19 17 10 4 8 8 90 
saba M. 20 47 35 Gł 28 13 174 
SOM 3 167 241 129 Sf 1 578 
4 AJ || l 
s KEEL 10 2 l jo 
RTV 195 2132 45 > 5 2 2382 
PO RAJA 6 39 1438 1298 35 2816 
MESXUJ 205 451 16 l 673 
SZ AWH 3 2409 2030 123 5 18 4598 
p as ACVIII. 11 22 Ż, 4 188 AW 444 
RE WORE 165 282 10 | 28 21 43 549 
EA. 22 159 25 9 74 42 73 404 w». 55 XXII 34 86 78 58 33 5 294 
20 5 74 343 283 15 445 1225 sę ZEW. 23 9 10 23 9 74 

Natan 2430 2410 1295 476 6334 
Olga 32 S2 
Oskar 54 2) 294 418 548 1339 



ROPA 

KOPALNIA | go; | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907. | 1908 | 1909 | 1010 |„daa GRUBE | | | Lusammen 
| | | | | 

| | | | | | 
Port Artur PA SSTAPTE | | | sej 78 | | 14 92 
Ratoczynber. III IIIIVVV | | 1808 | 4520 |. .2409.| 1305 9442 
Scheinield AZT. | | | | 6 6 
PRE BZdRYG CE | | | | | 3 , 3 

cholz i Finafertig. . | | | 2 12 Satżojańć aniem 67 651 | | | | 312 | 297 1327 
Sobieski |. : | | ż | e | a. 538 
Stanisław u. W. .' . | | 365 iskanai Ska 88 411 3285 3105 | 2946 121 | 9 | 2 10573 
Swiatowid aa 119 844 302 | 611 453 605 241 | 495 3670 
Syndykat . | | 721 | 14 123 
Szczęść Boże . | 81 Wda 81 SZCZUr | | „95 393 | 438 
Tomisć | | 320 288 190 793 
Torosiewicz | A | 3 3 
Ural KA > | | | 313 340 | 1073 1786 
NAN OO ECK O, | | | 81 433 | 516 1086 
Wittig i Ska > | | | | > RES 981 | | | | | | 
RJ Jagienka .. . 65 | 814 691 | 518 | 69 | 61 153 | 781 3152 

: Ac ROCA | | | 

bor 4a" RZA. | | | | | 

BERICHT DES BEEIDETEN SENSALEN 
ALFONS GOSTKOWSKI LEMBERG, PAS- 
SAGE HAUSMANN Nr. 1.TELEF. Nr. 1059. 

SPRAWOZDANIE ZAPRZYSIĘŻONEGO SEN- 
SALA ALFONSA GOSTKOWSKIEGO LWÓW, 
PASĄŻ HAUSMANA L. 1. NR. TEL. 1059. 

Data XII 311 l. JE | Il. BB II. 

Datum JUAL. JL m 7 rok 1912 

22. XII. 1911 402—403 | 407—408 | 409—414 | 415—420 | 421—431 
23; » » » » » ży » » U | » » 

PZN > 402—403 | 407-408 | 409—414 | 415—420 | 421—431 
"ARR 5 ; 406—407 | 410—413 sa DA ĄDDEN DA 
280090 04 401—402 | 405—406 | 410—413 | 414—419 | 420—431 
30. » » " » » 7 i 9 » ) » » 

Data | NE PUC |Ma 
Dacia 15/L. 31/1. BARRA = -GT3 

o 1. 1912 | 405—406 | 407—408 412—414 | 415—418 | 420—422 | 424—435 
BA: 402—403 | 404—405 | 409—411 414-417 | 490 421 | 4232 43] 

| | 
4, » ż 3 s » » | » » » » | » » | » » 

o) » » AE » | » » | 9 9 ) » | » » | 1» » 

| | | 



RZ s... ROBA 
OGŁOSZENIE ! ZAWIADOMIENIE WŁĄDZ 

GORNICZYCH. 
Obwieszczenie. 

Drohobycz, dnia 20. stycznia 1912. 
C. k. Urząd górniczy okręgowy w Drohobyczu 

ogłasza po myśli 8. 3. rozp. c. k. Starostwa górni- 
czego w Krakowie z dnia 24. czerwca 1911 dziennik 
ustaw i rozp. kraj. Nr. 102, że egzamina kandydatów 
na kierowników ruchu kopalń oleju skalnego przed 
komisyą egzaminacyjną w Borysławiu odbywać się 
będą w bieżącym roku w dniach 4. i następnych 
marca, względnie w dniach 14. i następnych paź-- 
dziernika. 

Do egzaminów tych dopuszczeni będą kandy- 
daci, którzy przynajmniej na miesiąc przed wyzna- 
czonymi terminami wykażą się, że uczynili zadość 
odnośnym wymogom kraj. ust. naft. oraz przep. 
górn. polic. dla kopalń oleju skalnego w Galicyi. 

Egzamina dla kandydatów na dozorców ruchu 
odbywać się będą w miarę potrzeby w terminach 
poszczególnym kandydatom do wiadomości podać 
się mających. i 

Ć. k. Urzędnik okręgowy: 

-" J. Mokry. 

WYŻSZE STUDYA GÓRNICZE W KRAJU. 
Otrzymujemy następujące pismo z prośbą o 

umieszczenie: 
Komisya Zakładów naukowych Delegacyi pol- 

skich Górników i Hutników odbyła onegdaj w Kra- 
kowie pierwsze posiedzenie. Komisya ukonstytuo- 
wała się wybierając prezesem posła Jana Zarań- 
skiego, sekretarzem inż. L. Szefera, dyrektora 
Szkoły górniczej w Dąbrowie. 

Komisya rozpoczęła obrady nad najważniejszą 
ze spraw i uchwał Il. Zjazdu Polskich Górników: 

„Zjazd Polskich Górników i Hutników uznaje 
potrzebę utworzenia w najbliższym czasie wyższych 
studyów górniczych w kraju i poleca Delegacyi G. 
M. P. usilnie zajęcie się sprawą i poczynienie wszyst- 
kich potrzebnych kroków do przeprowadzenia po-. 
stulatu'', 

Przed rozpoczęciem dyskusyi sekretarz Dele- 
gacyi wnosi w nieobecności inicyatora projektu, 
prof. L. Syroczyńskiego, przedłożony przez niego 
w r. 1906 na pierwszym Zjeździe wniosek utworze- 
nia wydziału górniczo-hutniczego na Politechnice 
lwowskiej. Nadin. Sykała z Poremby (Śląsk austr.) 
podnosi, że uważa za daleko korzystniejsze utwo- 
rzenie osobnej Akademii górniczej w Krakowie. Po 
przeprowadzeniu dłuższej dyskusyi w tej sprawie, 
w której zabierał głos także i delegat z Królestwa, 
uchwalono, by pp. Sykała i Szefer opracowali 
wyczerpujący referat w sprawie ewentualnego utwo- 
rzenia osobnej Akademii w Krakowie i przedłożyli 
na następnem posiedzeniu, poczem dopiero zapadnie 
uchwała co do formy owych wyższych studyów. 
Dla zainteresowania i pozyskania votum szerokich 
ster społecznych w sprawie potrzeby wyższych stu- 
dyów górniczych w kraju, bez względu na ich for- 
mę, uchwalono doradzić Delegacyi urządzenie an- 
kiety z udziałem wszystkich interesowanych władz 
i instytucyi. 

Omówiono następnie sprawę reorganizacyi szko- 
ły górniczo-wiertniczej w Borysławiu i postanowiono 
zwrócić się do Dyrekcyi szkoły z prośbą o udziele- 
nie potrzebnych informacyj. Podniesiono także po- 
trzebę zajęcia się wydawnictwem podręczników 
w zakresie średnich studyów górniczych. 

Kraków, 10/I 1912. — Ł/T 35. 
Umieszczając powyższy komunikatnie możemy 

nie wyrazić zdziwienia, że między zaproszeniami do 
współpracownictwa nad reformą szkół z naszem ko- 
palnictwem związanych nie znajdujemy delegata 
Związku Techników Wiertniczych, instytucyi, która 
Od szeregu lat występowała za utworzeniem wyż- 
szych górniczych studyów w kraju o ile możności 
we Lwowie. 

W piśmie naszem również jak pamiętają nasi 
P. I. Czytelnicy w szeregu artykułów podnosiliśmy 
tak liczne braki Szkoły górniczo-wiertniczej w Bo- 
rysławiu. 

Gdyby szło tutaj tylko o szkołę sztygarów, to 
dziwić by się nie można, że Z. G. H. P. pomija zu- 
pełnie Związek Techników Wiertniczych jako Zwią- 
zek fachowy mający do czynienia tylko z wiertni- 
ctwem w kopalniach, które czy w celach doby- 
wania produktu czy też w celach poszukiwawczych 
jego pomocy potrzebuje, który jednak nie ma po 
zatem nic wspólnego z właściwem górnictwem. Gdy 
jednak szkoła wiertnicza w Borysławiu dostarcza 
w braku szkoły górniczej wyższej w kraju głównego 
materyału na techników wiertniczych i późniejszych 
odpowiedzialnych kierowników kopalń, gdy dalej 
technicy wiertniczy i kierownicy stanowią w kraju 
znacznie większą ilość pracowników w kopalniach 
jak górnicy w ścisłem słowa znaczeniu, nie wiado- 
mo czem tłumaczyć, że ponad ich głowy górnicy 
i hutnicy chcą głos zabierać w sprawach obcego im 
wiertnictwa. 

Chcemy przypuszczać, że zachodzi tutaj tylko 
nieznajomość stosunków kopalnianych w Galicyi i tą 
też moglibyśmy wytłumaczyć wyborem referentów 
w Galicyi nie mieszkających i jej potrzeb widocznie 
nie znających. 

ZE STAŁEJ DELEGACYI ZJAZDU POLSKICH 
GORNIKÓW I HUTNIKÓW. 

Posiedzenie Delegacyi Polskich Górników i Hu- 
tników odbyło się w sobotę w lokalu posiedzeń tu- 
tejszego Starostwa Górniczego. | 

Przybyli nań prezes Delegacyi Jan Surzycki, 
wiceprezes Rady Zjazdu przemysłowców górniczych 
i hutniczych Królewstwa Polskiego, dyrektor zarzą- 
dzający Tow. Akc. „Saturn* w Sosnowcu, — wice- 
prezes Delegacyi Jan Zarański, poseł do parlamentu 
we Wiedniu, skarbnik Kazimierz Srokowski, sekre- 
tarz Rady Zjazdu z Dąbrowy Górniczej, sekretarz 
Adam Łukaszewski, inżynier górniczy w Krakowie, 
oraz członkowie: Ferdynand Jastrzębski starszy rad- 
ca górniczy, Zdzisław Kamiński, radca górniczy 
z Łanczyna, Antoni Schimitzek, dyrektor Galic. Akc. 
Zakładów Górniczych w Sierszy, Roman Rieger, 
nadinżynier górniczy z Morawskiej Ostrawy i inży- 
nier Szymon Rudowski z Dąbrowy Górniczej. 

Temat obrad stanowił statut Delegacyi, którym 
zmodyfikowano dotychczasowe luźne postanowienia 
i uchwały normujące działalność Delegacyi i w myśl 
uchwały Zjazdu dano przyszłemu funkcyonowaniu 
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Delegacyi podstawy formalne umożliwiające działa- 
nie ciągłe i jednolite. Uchwalony statut zawiera m. 
i. postanowienie, mocą którego ciągłość działania 
Delegacyi szczególniej w kierunku administracyjnym 
jest zapewnioną przez postanowienie, że z jednej 
kadencyi na drugą przechodzi zawsze 4-rech człon- 
ków oznaczonych przez ustępującą Delegacyę, zaś 
pozostałych do liczby pełnej 9-ciu 5-ciu członków 
wybiera Zjazd. Równocześnie w pierwszej części 
statutu oznaczono charakter jej jako instytucyi sta- 
łej, mającej za zadanie na zewnątrz być wyłączną 
i jedyną reprezentacyą polskiego górnictwa i hutni- 
ctwa, na wewnątrz jednoczyć 1 ześrodkowywać 
działanie pracowników przemysłu górniczego, CZU- 
wać nad rozwojem tego przemysłu jak też połączo- 
nych z nim nauki i techniki. 

Po uchwaleniu statutu dalszy tok posiedzenia 
poświęcono omówieniu sprawozdań skarbnika i se- 
kretarza. W sprawozdaniu swem zaznacza skarbnik, 
że jakkolwiek ogólny stan funduszów jest zadawal- 
niający — m. i. rozporządza Delegacya znacznym 
funduszem, który ma być użyty na cele własnego 
budynku szkoły górniczej w Dąbrowie — to jednak 
wobec ciągle wzrastającej działalności i podnosze- 
nia się wskutek tego kosztów administracyi poczy- 
nienie starań o pozyskanie dalszych funduszów jest 
niezbędnem. Postanowiono wszcząć w tej mierze 
jak najenergiczniejszą akcyę. Sprawozdanie sekreta- 
rza przyjęto do wiadomości przyczem uchwalono 
ze względu na pomnożenie się agend powiększyć 
biuro i przenieść się do obszerniejszego lokalu. 

Na tem posiedzenie odłożono do następnego dnia. 

7AWIADOMIENIA WYDZIAŁU ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH W BORYSŁAWIU. 
(VEREINSNACHRICHTEN). | | 

Protokół z posiedzenia Wydziału Związku 
Techników wiertniczych z dnia 29. grudnia 1911. 

Początek o godzinie 7. wieczór: Porządek 
dzienny: 1. Odczytanie protokółu z poprzedniego 
posiedzenia. Il. Wpływy. II. Sprawozdanie komisyi 
redakcyjnej. IV. Sprawozdanie komisyi atlasowej. 
v. Obsada posady -redaktora Ropy. VI. Wnioski 
i interpelacye. Obecni wszyscy członkowie Wydziału 
nadto zaś Kol. Hawranek, inż. Kobak. 

Ad I. Protokół odczytano i zatwierdzono. Ad 
Il. Postanowiono zająć się urządzeniem odczytu Dra 
Olszewskiego: „O zawodnieniu Tustanowic*, wska- 
zano p. Bartkiewiczowi z Apszeronskaja, gdzie dostać 
może potrzebny mu rysunek rygu Corbetta, zwrócono 
ze względów formalnych pismo Zakładu ubezpieczeń 
Urzędiików prywatnych. Ad III. Przyjęto do wiado- 
mości sprawozdanie komisyi redakcyjnej 0 zniżenie 
cen ogłoszeń. Ad IV. Na życzenie komisyi atlasowej 
odłożono do następnego posiedzenia. Ad V. Badano 
wniesione oferty i wobec braku dostatecznej ilości 
poważnych ofert uchwalono rozpisać ponowny kon- 
kurs z terminem do dnia 14. bm.i ogłosić go 
w Kuryerze Warszawskim, Wieku nowym, Słowie 
polskiem i Nowej Reformie. 

"Na tem posiedzenie zamknięto O godzinie 12*/o 
w nocy. Protokół z posiedzenia Związku Techników 
wiertniczych z dnia 4. stycznia 1912 

Początek o godzinie 7. wieczór.; Porządek 
dzienny: I. Odczytanie protokółu z ostatniego posie- 
dzenia. Il. Wpływy. Ill. Sprawozdanie komisyi redak- 
cyjnej.. IV. Sprawozdanie komisyi Atlasu. V. Wnioski 
i interpelacye. 

Na posiedzeniu byli obecni z Wydziału Koledzy 
Hendrich, Glazor, Klaften, Lewicki, Styber, Słotwiń- 
ski, Szujski i Tołłoczko. — Z poza Wydziału Kole- 
dzy Stocker Ludwik, Hawranek, Nowicki. 

Usprawiedliwił nieobecność kol. Dunka, nie 
usprawiedliwił kol. Kowalski. 

Ad I. Protokół odczytano i przyjęto do wia- 
domości. Ad Il. Przyjęto na członków kol. Stupińs- 
kiego, Żubra, Podolskiego i Marynowskiego. Ad III. 
Przyjęto do wiadomości sprawozdanie. Ad IV. Uchwa- 
lono, aby delegaci wydawnictwa Atlasu podali swoje 
propozycye na piśmie. Ad V. Uchwalono, aby do 
pomocy Skarbnikowi delegować kol. Reneforta 
i Hawranka i żeby na następnem posiedzeniu Wy- 

działu proponować ich kooptacyę do Wydziału. 
Uchwalono jednogłośnie wniosek kol. Słotwińskiego, 
aby na porządku dziennym następnego posiedzenia 
zastanowić się nad wdrożyć się mającą akcyą 
z powodu okólnika Urzędu górniczego w Drohoby- 
czu L. 20399. Uchwalono wniosek kol. Hendricha 
aby również na najbliższem posiedzeniu Wydziału 
przedyskutować sprawę Szkoły wiertniczej w Bory- 
sławiu i zająć stanowisko wobec akcyi Stałej - IDe- 
legacyj Górników i Hutników polskich, która na 
własną rękę zajmuje się sprawą mającą bezpośredni 
związek z wiertnictwem a nad którą Związek Te- 
chników wiertniczych od dłuższego czasu pracuje. 

Uchwalono aby kol. Prezes z kol. Słotwińskim 
byli u Dyrektora Rexhdusera w sprawie praktyko- 
wanego u niego koziarstwa. 

Na tem posiedzenie o godzinie 11'/, wieczór 
zamknięto. ż 

Posiedzenie Wydziału Związku Techników 
wiertniczych w dniu 12. stycznia 1912. 

Obecni: kol. Dunka, Glazor, Klaften, Kowalski 
Słotwiński, Szujski, Styber. — Z poza Wydziału: 
kol. Gruszecki, Hawranek, Habowski, Renefort, Wło- 
darczyk. | : 

Kol. Prezes usprawiedliwia nieobecność. 
Porządek dzienny: I. Odczytanie protokołu. 

Il. Wpływy. III. Kooptacya 2 członków Wydziału. 
IV. Sprawozdanie komisyi redakcyjnej. V. Wniosek 
kol. Słotwińskiego z dnia 4. stycznia 1912. VI. Wnio- 
sek kol. Hendricha z dnia 4. stycznią 1912. VII. 
Wnioski i interpelacye. 

Ad I. Protokół przyjęto do wiadomości. Ad II. 
na podstawie wpływów delegowano kol. Dra Szuj- 
skiego na zebranie w Sprawie urządzenia Wiecu 
Chełmskiego i delegowano kol. Stybera, Klaftena, 
Kowalskiego do współpracownictwa w VI. zjeździe 
techników w Krakowie; celem powitania p. Ministra 
Długosza we Lwowie wspólnie ze wszystkimi inne- 
mi instytucyami naftowemi delegowano kol. Dunkę, 
Ramoszyńskiego i Dra Szujskiego; delegacyi dano 
instrukcye, aby przedstawiła panu Ministrowi poża- 
łowania godne stosunki bezpieczeństwa w Borysła- 
'wiu objawiające się napadami tłumów na spokojnych 
przechodniów. Sprawa definitywnego załatwienia 
sprawy z wydawnictwem Atlasu narzędzi wiertniczych 
oddano komisyi szładającej się z kol. Stybera, Ka- 

moszyńskiego i Kowalskiego. Polecono wysłać list 
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do Urzędu górniczego w Drohobyczu zawiadamiający, 
że kopalnia Hermes pracuje bez odpowiedzialnego 
kierownika. Uchwalono wniosek kol. Reneforta, żeby 
umieścić stały inserat w Ropie, że Związek pośre- 
dniczy firmom w uzyskaniu odpowiedzialnych kie- 
rowników. Przyjęto ofiarowany przez kol. Słotwiń- 
skiego portret śp. Szczepanowskiego celem powie- 
szenia go w sali posiedzeń. 

Przyjęto na zwyczajnych członków Związku 
Antoniego Bukojemskiego i Wojciecha Lewińskiego, 
na nadzwyczajnego Włodzimierza Metyka. II. Koo- 

ptowano na członków Wydziału kol. Hawranka 
i Reneforta. IV. Na sprawozdaniu komisyi redakcy|- 
nej postanowiono wyjątkowo w miesiącu styczniu 
wydać jeden podwójny numer Ropy z tem, że 
w następnych miesiącach ma bezwarunkowo wy- 
chodzić regularnie. V. W sprawie wniosku kol. Sło- 
twińskiego. w sprawie nowych przepisów górniczo- 
policyjaych wybrano komitet składający się z wnios- 
kodawcy, kol. Klaftena, Haczewskiego i Kowalskiego 
z prawem kooptacyi, którzy mają opracować wniosek 
i przyjść z gotowym referatem na wiec kierowników 
kopalń. 

W sprawie uzupełnienia wniosku kol. Słotwiń- 
skiego przez dodatek; Związek techników wdroży 

energiczne kroki celem zapewnienia bezpieczeństwa 
życia i mienia wobec nadużyć ze strony motłochu 
i policyi borysławskiej, po dyskusyi iniormacyjnej 
wybrano komisyę składającą się z kol. Słotwińskie- 
go, Włodarczyka i Dra Szujskiego i połecono im 
zebrać autentyczne materyały i przedłożyć sprawę 
p. Ministrowi Długoszowi, Prezydyum Apelacyi we 
Lwowie, Namiestnictwu i Starostwu w Drohobyczu. 
Ad VI. Wniosek kol. Hendricha odpadł z powodu 
nieobecności referenta. Ad punkt VII. został wyczer- 
pany w ciągu posiedzenia, zamknięto je o godzinie 
12 w nocy. 

Na ostatnich dwóch posiedzeniach Wydziału 
przyjęto na członków zwyczajnych Związku Techni- 
ków wiertniczych kol. Supińskiego Eugeniusza, Po- 
dolskiego Szczęsnego, Marynowskiego Józefa, Bu- 
kojemskiego Antoniego, Lewińskiego Wojciecha, zaś 
na członka nadzwyczajnego Włodzimierza Metyka. 

Podają się na człoków zwyczajnych. Związku 
Techników wiertniczych p. p. Lang Maryan, Kumor 
Franciszek, Pecka Paweł, Pogorzelski Władysław, 
Rzepecki Bronisław, Swierzowicz Hieronim, Swiet- 
nicki Adam, Swietnicki Maryan Jan. — Na członków 
nadzwyczajnych: p. p. Chołoniewski Zygmunt Lipski 
Stanisław, Ogrodowicz Zygmunt. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE. 
Krajowy Związek producentów ropy i Zwią- 

zek bruttowców podwyższyły z dniem 1. stycznia 
br. zaliczkę wypłacaną komitentom na K 3.15 za 
100 kg. ropy (po potrąceniu 39/,-wej rezerwy man- 
kowej) i to z działaniem wstecz za czas od 1. ma- 

ja 1911: 
(|. "W ostatnich dniach grudnia zostały zakończo- 
ne pertraktacye między T. A. „Schodnica' a pewnem 
konsorcyum co do sprzedaży kopalń i terenów 

„Schodnicy*. Konsorcyum składa się z nowo zało- 
źonego Galicyjskiego naftowo-górniczego Tow. Akc. 
i Handlowego Tow. Ropnego. Pierwsze obejmie szy- 
by i terena w Zagórzu jakoteż szyby i prawo dzier- 
żawy terenów w powiecie liskim, drugie zaś samą 
Schodnicę ze wszystkimi szybami, rurociągami i zbior- 
nikami borysławskimi. 

Dopełnienie wszelkich zobowiązań obejmuje 
"w zupelności nowe konsorcyum. Kapitał towarzy- 
"stwa 2 mil. koron i ma być podniesiony wkrótce 
na 3 mil. koron. Cena kupna zostanie wypłacona 

SED DLR częściowo w gotówce częściowo zaś 
w akcyach nowego Towarzystwa. Dyrektorami oby- 
dwóch Towarzystw są pp. August Rath, Gustaw 

Wageman, Albert Loeske, Arpad Csonka i D. Har- 
tenstein. Dawniejsi współwłaściele tj. Zakład kredy- 
towy i Bankverein wycofają się obecnie z tego in- 
teresu. 

W rejestrze handlowym we Wiedniu zaproto- 
kołowano tirmę: Towarzystwo naftowe S-ka z ogr. 
odp. Przedmiotem nowej S-ki jest kupno i sprze- 
daż kopalń i udziałów naftowych jakoteż wiercenie 
szybów i prowadzenie wszelkich interesów z tem 
połączonych, specyalnie zaś kupno i sprzedaż ropy. 
Kapitał wynosi K. 50.000. 

Towarzystwo Akcyjne dla przemysłu oleju mi- 
neralnego przedtem. Dawid Fanto 8 Ska nabyło od 
Austr.-Węg. Towarzystwa kolei państwowych rafi- 
neryę naity w Orowicy z kontyngenten kartelowym 
300 wagonów, który to kontyngent został obecnie 

HANDELSNACHRICHTEN. 
Landesverband der Rohólproduzenten $ Ver- 

band der Bruttoanteilbesitzer haben den an die 
Kommittenten zahlbaren Vorschuss auf K 3.15 per 
100 Kg. (nach Abzug von 39/, Reserve-Manco) von 
I. Januar 1912 mit Riickwirkung vom 1. „Mai 1911 
erhóht. 

In den letzten Tagen des abgelaufenen Mona- 
tes ist der delinitive Abschluss der Verhandlungen 
zwischen der Schodnica und einem Konsortium we- 
gen Verdusserung der Rohólgruben der Schodnica 
erfolgt. Dieses Konsortium. besteht aus der neuge- 
griindeten Galizischen Naphta-Bergbau-Aktiengesell- 
schaft und der Rohól-Handelsgesellschaft. Die erstere 
wird die Zagorzer Terrains und Schdehte und die 
Pachtrechte des Lisko-Kreises von der Schodnica 
erwerben. Die Rohól-Handelsgesellischaft soll die 
Herrschaft Schodnica mit den gesamten Gruben, Pi- 

_pelines und Reservoiren in Boryslaw ankaufen und 
vom I. Januar 1912 iibernehmen. 

Die bisherigen Teilhaber, also auch die Kredit- 
anstalt und der Bankverein, scheiden aus der Han- 

delsgesellschaft. Die Abwicklung des noch unver- 
_ausserten Rohóls erfolgt vollstindig zu Lasten der 

neuen Interessenten der Handelsgesellschaft. Das Ka- 
pital der letzteren wird von gegenwdrtig zwei auf 
drei Millionen Kronen erhóht. 

In das Handelsregister zu Wien wurde die 
Firma Naphta-Gesellschaft init beschrankter Haftung 
eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die 
Erwerbung und der Verkauf von Naphtagruben oder 
deren Anteilen, sowie die Bohrung von Schachten 
und der Betrieb aller damit in Zusammenhang ste- 
henden Geschdite, insbesondere auch Kauf und Ver- 
kauf von Rohól. Hóhe des Stammkapitals: 50.000 K. 

Die Mineralólindustrie A. G. vorm. D. Fanto 
6 Co. hat von der Oesterreichisch-Ungarischen 
Staatseisenbahngesellschaft, deren Petroleum Raffine- 

_rie Orowitza mit einem Kartellquantum von 300 Wag- 
gons erworben, welches Kontingent der Orsowa Raffi- 
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przeniesiony na rafineryę w Orsowej będącej wła- 
snością Ski Akc. dawniej D. Fanto i Ska. Rafinerya 
w Orsowej płacić będzie Tow. Kolei państwowych 
ryczałt od kwoty kartelowej. 

Rumuńska ropa w Galicyi. Według „Revista 
Petroluui* wywóz ropy z Rumunii wzrasta coraz bar- 
dziej. Oprócz wzrastającego eksportu do Japonii 
wzrósł także znacznie popyt z Austro-Węgier, będą- 
cy następstwem spadku produkcyi w Galicyi, który 
według „Revista* daje się do tego stopnia odczu- 
wać, że austryaccy rafinerzy zaledwie mogą nadążyć 
swoim zobowiązaniom. „Revista Petruluui* przypu- 
szcza, że petycya rafinerów austryackich u Rządu 
o podwyższenie dozwolonego importu z Rumunii do 
Austryi spotkałaby się z przychylnem załatwieniem. 

Przed samermii świętami Bożego Narodzenia 
zostały ukończone pertraktacye, na podstawie których 
The Amalgamated Pipeline of Galicia Limited nabyło 
rurociągi: Braganzy i Premiera w Tustanowicach. To- 
czą się obecnie pertraktacye w celu nabycia jeszcze 
jednego rurociągu i zmonopolizowania pipelinów 
w ręku Amalgamated. Towarzystwo to, które: pracuje 
pod kierunkiem Związku Producentów ropy ma na- 
dzieję, że po zmonopolizowaniu rurociągów outside- 
rzy przystąpią do Związku. W dyrekcyi Amalgama- 
ted zasiadają między innymi pp. E. T. Boxall i hr. 
Jacques de Ponti. | 

W Iwoniczu, za cmentarzem na terenie Grze- 
gorczyka parc. 1183/4 dowiercił się z początkiem 
grudnia Dr. Antoni Slączka 20 baryłek ropy w głę- 
bokości 135 metrów. Produkcya ustaliła sie obecnie 
na 15 baryłek na dobę. Wobec dobrej ceny uzyski- 
wanej za tamtejszą ropę, Dr. Slączka montuje w po- 
bliżu drugi ryg. | 

| RSE: Beigang w Borysławiu, prosi nas o spro- 
stowanie wiadomości podanej w astykule wstępnym 
naszego pisma w Nr. 18. w ten sposób, że: 

l. Szyb Rosa-Renta należy nie do Spandow- 
skiego Towarzystwa, lecz do właściciela dóbr p. Wal- 

tera Vólckel (Dyrektor F. Beigang) zaś | 
II. Kopalnię Montefiore II. i III. nazwaną Mi- 

ckiewicz objął i prowadzi osobiście p. F. Beigang. 

WIADOMOŚCI OSOBISTE. 

Z powodu zamknięcia numeru, nie możemy 
podać już protokołu z ostatniego posiedzenia Wy- 
działu Związku Techników wiertniczych z dnia 19. 
bm. nadmieniamy jednak, że Redaktorem Ropy został 
mianowany p. Czesław Załuski, były redaktor czaso- 
pisma The Petroleum World w Londynie. 

nerie iibertragen wurde. Die Orsowa Rałffinerie, die 
das Eigentum der Mineralólindustrie A. G. vorm. D. 
Fanto % Co. ist, entrichtet an die Staatseisenbahn- 
gesellschaft eine Vergiitung gemass der iibernomme- 
nen Kartellquote. | 

Rumadnisches Rohól in Galizien. Wie die „Re- 
vista Petroluui* berichtet, hat der Rumadnische Roh- 
ólexport in der letzten Zeit bedeutend zugenommen. 
Neben einer bedeutenden Steigerung des Exportes nach 
japan herrscht eine grosse Nachfrage von der Seite 
der QOesterreichisch-Ungarischen Raffinerien. Nach 
der „Reviste Petroluui" machte sich der Riickgang 
der Galizischen Rohólproduktion so fiihlbar, dass 
die Oesterreichischen Raffinerien ihren Verpflichtun- 
gen kaum nachkommen kónnen. Die „Revista* hofft, 
dass einer Petition der Oesterreichischen Raffineure 
an die Regierung um die Erhóhung des freien Im-- 
portquantums nach Oesterreich-Ungarn wiirde die 
Regierung nachgeben. 

Knapp vor Weihnachten wurden die Verhand- 
lungen unter der The Amalgamated Pipelińes of Ga- 
licia Limited und den Gesellschaften Premier $ Bra- 
ganza beendet, kraft welcher The Amalgamated die 
Pipelines der beiden letzteren Gesellschaften erwarb. 
Falls es der Amalgamated gelingen móchte die wei- 
tergefiihrten Verhandlungen mit noch €iner Pipeline- 
Gesellschait mit Erfolg zu Ende zu fiihren, wiirde 
das ganze Pipegeschaft in der Hand der Amalgamated 
monopolisiert. [n den interessierten Kreisen hofit man, 
dass in diesem Falle die Outsider dem Landesverbande 
der Rohólproduzenten, unter dessen Leitung die 
Amalgamated arbeitet, beitreten werden. 

In der Direktion der Amalgamated befinden sich 
u. a. auch die Herren E. T. Boxallund Graf Jacques 
de Ponti. 

In Iwonicz aut dem Terrain Grzegorczyk (hin- 
ter dem Friedhofe) wurde der Schacht des Herrn 
Dr. Anton Slączka in einer Tiefe von 135 m. mit 20 
Fass per Tag fiindig. Die Produktion hat sich auf 
15 Fass per Tag gesetzt. Angesichts verhiltnismais- 
sig hoher Preise, die fiir das Iwonicz-Oel erreicht 
werden, hat der Eigentiimer die Montage eines zwei- 
ten Schachtes angetangen. : i 

Wir erhalten folgende Zuschrift: . 
Sehr geenrte Redaktion! Nach Empfang und 

Lesen Ihrer geschdtzten Halbmonatschriit „Ropa*, 
Nr. 18, bitte ich Sie, folgenden Satz richtig zu stel- 
len. Es darf nicht heissen die Spandauer „Tiefbohr- 
gesellschaft* kolbt den Schacht Rosa Renta (11/, Zist.) 
und bohrt auf dem Schacht Mickiewicz, sondern es 
muss heissen, (da die Tiefbohrgesellschaft mit die- 

„sen Gruben nichts gemein hat): 
I. Herr Rittergutsbesitzer Walter Vólckel, wel- 

cher die Grube Rosa-Renta 1909 erworben hat, kolbt 
den 5chacht „Rosa*, Direktion F. Beigang. 

Il. Die Grube Montefiore II. und III. genannt 
„Mickiewicz*, iibernahm Herr Bohrinspektor F. Bei- 
gang, unter dessen Direktion im Januar 1911. 

Mit hochachtungsvollem Giliickauł F. Beigang. 

PERSONALNACHRICHTEN. 
Zum Redakteur unserer Zeitschrift wurde bei 

der am.19. d. M. stattgefundenen Ausschuss-Sitzung 
Herr C. T. Załuski gew. Redakteur der Zeitschrift 
The Petroleum World in London, ernannt. 
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OSTATNIE WIADOMOŚCI. 

W dniu 14. bm. przyjmował p. Minister Dłu- 
gosz w hotelu Georga we Lwowie deputacye insty- 
tucyi naftowych. 

Przybyło Krajowe Towarzystwo naftowe, Zwią- 
zek producentów, Izba pracodawców i Związek Te- 
chników Wiertniczych. 

W imieniu Krajowego Towarzystwa naftowego 
przemawiał Prezes członek Izby Panów p. Gorayski, 
Związku producentów Prezes inż. Wolski, w imie- 
niu Izby pracodawców dyrektor Meszaros, w imie- 
niu Związku Techników 'Wiertniczych kol. Dr. Wła- 
dysiaw Szujski. | 

Pan Minister w odpowiedzi na powinszowania 
i życzenia w długiem przemówieniu podziękował 
serdecznie, zaznaczając, że na swojem stanowisku 
zawsze będzie pamiętał o związkach jakie łączą go 
z przemysłem naszym, tym jedynym wielkim prze- 
mysłem kraju i przyrzekł poparcie wszystkich jego 
słusznych postulatów. 

Po skończeniu oficyalnego przyjęcia zaprosił 
P. Minister wszystkich członków deputacyi w ilości 
32 osób na objad w salach górnych hotelu George, 
podczas objadu przemawiali prezes Gorayski, hrabia 
Franciszek Zamojski i dostojny Gospodarz a wy- 
wołane temi przemówieniami ciepło wśród uczestni- 
ków wzmocniło jeszcze bardziej węzły sympatyi łą- 
czącej nasz przemysł z Doradcą Korony. 

Zainteresowanie się p. Ministra sprawami aktu- 
alnemi przemysłu objawiło się zaraz po obiedzie; 
zasięgnął informacyi między innemi także w spra- 
wach ściśle łokalnych borysławskich od delegacyi 
Związku kol. Inż. Haczewskiego, Włodarczyka i Dra 
Szujskiego, którzy w myśl uchwały posiedzenia Wy- 
działu Z. T. W. z dnia 12 bm. mieli polecenie przed- 
stawić opłakane stosunki bezpieczeństwa publicznego 
w Borysławiu, które zamiast się polepszać, pogar- 
szają się coraz bardziej i które grożą nieobliczalny- 
mi skutkami jeżeli nie zostanie zaprowadzona inna 
gospodarka. i 

Pan Minister przyobiecał się sprawą zająć go- 
rąco 1 polecił przedłożyć sobie dokładny opis postę- 
powania organów bezpieczeństwa w Borysławiu. 

TRESC. 
Z doświadczeń rumuńskiej ustawy kontyngentowej. — 

Kilka uwag o mierzeniu ilości gazu, napisał nadinż. Karol Bauer. 
— Badania przy. gazociągu Dąbrowa-Dobrohostów, napisał inż. 
Maryan Wieleżyński. — Sprawozdanie patentowe inżyniera Sta- 
nisława Dzbańskiego. — Wykaz produkcyi Borysławia i Tusta- 
nowic za miesiąc grudzień 1914. — Wiadomości różne. Wykaz 
produkcyi Borysławia i Tustanowic za lata 1901—1910. Ogłosze- 
nie i zawiadomienie władz górniczych. — Wyższe studya górni- 
cze w kraju. — Ze stałej delegacyi Zjazdu polskich górników 
i hulników. — Zawiadomienia Związku. — Wiadomości handlowe. 
— Wiadomości osobiste. —. Ostatnie wiadomości. 

INFIALT. 
Aus den Erfahrungen der Ruminischen Industrie. — Eini- 

ges iiber Gasmengenmessung. Von Obering. Karl Bauer. — Un- 
tersuchungen bei der Gasleitung Dąbrowa-Dobrohostów. Von 
Ing. Maryan Wieleżyński. — Patentbericht. Von Ing. Stanislaus 
Ritter von Dzbański. — Rohólproduktionsausweis aus Borysław 
und Tustanowice fiir der Monat Dezember 1911. — Verschiedene 
Nachrichten. — Produktionsausweis von Tustanowice und Bo- 
rysław fiir die Jahre 1910—1911. -— Vereinsnachrichten. — Han- 
delsnachrichten. — Personal-Nachrichten. — Letzte Nachrichten, 

LETZTE NACHRICHTEN. 
Am 14. ds. hat S. E. Herr Minister fiir Gali- 

zien in Lemberg im Hotel George die Vertreter der 
Rohólindustrie empfangen. 

Es erschienen Delegierte des Landes-Petroleum- 
Vereires, Landes-Verbandes der « Rohól-Produzenten, 
der Borysławer Arbeitgeber-Kammer und unseres 
Bohrtechniker-Verbandes. Ę 

lm Namen des ersten begriisste Seine Exzel- 
lenz, Herrenhausmitglied von Gorayski, fiir den 
Landes-Produzenten-Verband sprach dessen Prasi- 
dent Hr. Ing. Wolski, fiir die Arbeitgeberkammer 
Hr. Direktor Meszaros und fiir den Bohrtechniker- 
Verband Kol. Dr. Szujski. ; 

In einer lingeren Antwort bedankte sich 
Seine Exzellenz fiir die Ihm dargebrachten Gliick- 
wiinsche, betonte dass er nie vergessen wird, dass 
er mit der Rohólproduktion mit festen Badnden ver- 
kniipit ist, hob hervor die Bedeutung diśser einzigen 
aerossen Industrie ' unseres Landes und hat- seine 
Unterstiitzung allen berecntigten Wiinschen derselben 
zugesagt. | Unmittelbar nach dem offizieilen Theil lud Se. 
Exzellenz die Vertteter der Industrie welche .in der 
Zahl von 32 Personen erschienen waren, zum Diner 
cin, bei welchem der Minister, Herr von Qorayski 
und Graf Zamoyski toastirt haben. ; 

Das Interesse Seiner Exzellenz fiir die aktuellen 
Fragen der [ndustrie bekundete sich gleich nach 
dem Diner auch dadurch, dass er sich genau durch 
die Abordnung unseres Verbandes: Kol. Ing. Haczew- 
ski, Włodarczyk und Dr. Szujski iiber die un- 
giinstigen Sicherheitsverhditnisse in Borysław und 
iiber die Ursachen derselben, berichten liess. 

Nach Anhóren der ausfiihrlichen Berichte liess 
sich Se. Exzellenz das Material in einer zweiten Au- 
dienz vorlegen, versprach die Ursachien der Verschlim- 
merung der Verhjitnisse, welche, als Er noch in 
Borysław wohnte, bedeutend giinstiger waren, einer 
genauen amtlichen Priifung unterziehen' zu lassen 
und ehebaldigst durch geeignete Massregeln Abhilie 
zu schalten. | 

Unter dem denkbar besten Eindruck des Wahr- 
„nehmens des lebhkaften Interesses, welches der Mi- 
nister fiit unsere Rohólgewinnung zeigte, verliessen 
die Teilnehmer des Empfanges die Luxusriume des 
Hotel George. | 

i M ji a 
Maszyny wiertnicze 

wyrobu 

l Zieleniewskiego w Krakowie 
stale utrzymuje na składzie 

Piet MIĄCZYŃSKI, 
FBIET2SS, BORYSŁAW. "Telef. 235. 

I 
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Związek techników wiertniczych 

f i 

poleca P. T. Firmom w Borysławiu 

W na kierowników odpowiedzialnych, tych ze swoich 

' Członków którzy na dane stanowisko najlepiej 

się nadadzą. 

Zapytania przy podaniu warunków załatwia się w najkrót- 

[i Ly szym czasie bezpłatnie. [H GH 

= 
= 

nn ———— —-——> 

u >>> 

jp — 

Bohr Techniker Verband 

in Borysław empfiehlt P. T. Firmen 

fir ln- und Ausland, verldssliche Betriebsleiter 

g ł beider Gefahrklassen unter Beriicksichtigung der 

"a gestellten Anspriiche. 

LJ Offerten werden raschest kostenirei eliektuirt. [ĄJ 

X NJ 



DWUTYGOD NI! IK « DOSTAW | 
Adres Redakcyi i Administracyi: Lwów, ul. Kopernika 

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

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

1. i 150. każdego miesiąca. 

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

WWWOWYWWYDWWWWOJ w -wwwwwowvówowowwe 

TAE DETROLEUK U Gi 

A 
POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMY- 
SŁU NAFTOWEGO I ŚWIATOWEJ 
POLITYCE NAFTOWEJ. *« WYCHODZI 
20. KAŻDEGO MIESIĄCA W LON. 
DYNIE. ÓSMY ROK WYDAWNICTWA. 
JEDYNE PISMO NAFTOWE STOJĄCE 
W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z 
KAPITAŁEM ANGIELSKIM. ORGAN 
ANONSOWY WSZYSTKICH POWAŻŹ- 
NYCH FIRM WIERTNICZYCH. JEDYNY 
POWAŹNY POŚREDNIK MIĘDZY 
PRZEDSIĘBIORCĄ WIERTNICZYM A 
KAPITAŁEM. NAJLEPSZY ORGAN 
ra] Gra] rai REKLAMOWY. Gl [rz] (ru): 

CENA PRENUMERATY K. 10-20 ROCZNIE. 
CENNIK ANONSÓW: Cała strona, K 150.-, 
pół strony K 75.-, ćwierć strony K 38.-, 
Drobne ogłoszenia (posady poszukiwane 
= |. + D.) OB K 10 5 = 
Przy roczn. kontraktach odpowiedni rabat. 

Adres Redakcyi : 
qr PETROLEUM WORLD 32. Great St, Sana 

LONDON E. C. 
EZIUEHIER 

RLD 

% Durch das aligemein zu Tage tretende Interesse fiir die 
Naphtaterrains von Bitków, Mołotków, Maniawa, Pasieczna 
und Umgebung, hat sich die Firma „Naphtahaus*, Oskar 
Loewenherz $ Comp. in Borysław veranlasst gesehen, eine 
SP EZI ALK A RTIE von diesen Oelfeldern 

| unter Beriicksichtigung 
der im Bohren befindlichen Gruben im Masstabe 1: 2880 
herauszugeben. Preis 80 K., auf Lciowdnd aufoczogen 120 K. 

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

w w skali katastralnej 1: 2860, 
' Borysławiu M lą P Ę obejmującą pas terenów nafto- 

wych z uwzględnieniem sytuacyi wierconych szybów. i 
"«« Cena '0 Kor., kolorowa 100 koron, na płótnie 20 koron 

| drożej. i a "WIECU "NUR CRA ADA 

| POSZUKUJĘ TERENÓW! 
|. ZGŁOSZENIE TYLKO LISTO- [i] 

WNE, POD LITERAMI „AK* DO 
ADMINISTRACYI „ROPY, 
Ra = BORA SŁOW, ZZ m 
[ej [ej per [any [rej [rej [rej [7 [Ea] 

Polski Kalendarz Naftowy 7 
|. EDZA na rok 1911 

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

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

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

Der polnische Naphtakalender 
fiir das Jahr 1911 

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

Adressenverzeichnis und ist beim 

„Bohrtechniker-Verein in Borysław* 

„ um den Preis von 6.45 R (sammmt Porto) zu we 

. * Ź 

Bo i 

KS 
NSE * 

=== kopalń w Borysławiu i Popielach 
oprawiona, w formacie kieszonkowym w skali 1 : 10000, — 
sporządzona na podstawie ostatniego zgłoszenia szybów, 

w cenie R. 20.— za 5SZtUKĘ. 
Taka sama mapka niekolorowana i niepodlepiona z wy- 
szczególnieniem numerów, bez oznaczenia kopalń w cenie 

Dorońn d4— 

Alfonsa Gostkowskiego, 
LWÓW, zd HAUSMANA L. I. 

Z SERZĄŁE 
naftowego 

, EJ 

do nabycia 
— w biurze 

Wydawca i odpowiedzialny redaktor INŻ. WŁAD. DUNKA DE SAJO.— Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysa 
C.i. k. nadworny dostawca A.H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 
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[im Kotły i maszyny parowe, kompletne | 

smarowania, POMPY PAROWE. — Z] Pasy „Ursus”. — Zastępstwo i wy- 

Poczt. Kasa oszcz. Nr. 74046 | Ą ti z | Telefon Nr. 905. 

OSTROWSKI 4 CUDEK 
-_ BOM HANDLOWY DLA INTERESÓW 

- PRZEMYSŁÓWO-HANDLOWYCH - 
„WE LWOWIE, UL. KOPERNIKA L. 21. 

PRZEPROWADZA: KUPNO I SPRZEDAŻ KOPALŃ, 
TERENÓW, UDZIAŁÓW KOPALNIANYCH, 
RUPNO-T-SPRZEDAŻ ROPY: >s0%2 053: 7: 

ORGANIZUJE: SPÓŁKI NAFTOWE Z DROBNYMI 
UDZIAŁAML : : w s u noz not 

POLECA: PRZEDSIĘBIORCÓW WIERTNICZYCH 
_ DO WIERCEŃ AKORDOWYCH. :: : :':: 
OFIARUJEMY USŁUGI JAKO EKSPERCI PRZY 

WSZELKICH TRANSAKCYACH Z PRZEMY- 
SŁEM NAFTOWYM ŁĄCZNOŚĆ MAJĄCYCH. 

POSIADAMY BOGATO ZAOPATRZONY ZBIÓR 
«s: s: s: KOPII MAP KATASTRALNYCH. :: :: z: 

- Adres dla telegramów: CUDEK LWÓW. 

Y. 

| | | © BZRE AW 

W. Sikorski © |. Seidenstein | 
we LWOWIE, ul. Sykstuska |. 37. 
Filie : w Krakowie, Krośnie, Borysławiu, 
z=== Tustanowicach i Wiedniu 

[M Utrzymują stale na skiadzie: 

żurawie i narzędzia wiertnicze. WIELO- 
[EM KRĄŻKI z ulepszonym przyrządem do 

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

wiarski i SKA: w Krośnie. 

| WYPOŻYCZAJĄ: 
Żerdzie ratunkowe w najlepszej 
jakości po cenie umiarkowanej. 

Kompletne urządzenia elektryczne do światła 
| =zzicczwa | przenoszenia siły. ====== 

DRERT RERII 

Rezerwoary żelazne dla ropy, każdej wielkości, 
Liny druciane marki: „Priv. óst, ung. Staats- 

ustępstwo Witkowiek, fibryki rur. 
Centralne biuro dła Galicyi || 
we Lwowie, Kopernika 18. || 
== Skład w Borysławiu sz || 

> WYKODIJĘS ge... | a Rury wiertnicze spajane i bez szwu, -»0 
Rury gazowe i wodociągowe, **. 

_ Rury ropociągowe dla wysokiego ciśnienia, i 

Eisenbahn-Gesellschaft", > 
Żerdzie ratunkowe i wiertnicze witkowickiej 

marki specyałnej, | 
Suwaki wodne i ropne, modelu ciężkiege i lek- || kiego, fabrykat specyalny, | 
Wszelkie armatury dla pary i wody. | 

ilia wiedeńskiej fabryki narzędzi firmy Bisg'a | Sp. II 
Wiedeń, KX/2, Hellwagstrasse 4—8, © 

|| Genniki I oferty na żądanie odwrotnie darmo I opłatnie. 

Rury płomienne bez szwu, 
Rury lane żelazne gazowe i wodociągowe, 

Adres na telegramy : Robert Kern — Lwów. A 
Telefon Nr. 766. 0 GE 

przedtem MAREK SEEMANN. 

___ DROHOBYCZ. 
Filie: w Borysławiu i Tustanowicach. 
| rz Polecają 

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

JAKO SPECYALNOŚĆ POLECAJĄ : 
. żelazo na żerdzi wiertnicze Austryackiego Alpińskiego 

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

tudzież innych systemów z fabryk tow. akc. hut żelaza 
Zóptau i Stefanau, | > sy: 

3. maszyny do głębokich wierceń i wyciągowe, firmy 
Fm Iwetdy,. | 

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

5. Narzędzia wiertnicze; żórawie i części składowe ma- 
szyn Galicyjskiego Karpackiego naitowego Towarzystwa 
akcyjnego, przedtem Bergheim % Mac Garvey. 

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

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

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

9. Bolinders Towarzystwo budowy maszyn, Wiedeń. 

RZEGN[V=FRUFE"F= 
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. | TOWARZYSTWO 
dla HANDLU, PRZEMYŚLU i ROLNICTWA | 

we LWOWIE 
Dyrekcyaga we tGwowie, ul. Romanowicza Mr. 1 dom własny. 

Adres telegraficzny: Towarzystwo handlowe, Lwów. — Telefon Nr. 168. | 

Filie oraz składy: w Borysławiu, Tustanowicach, Hubiczach, Dźwiniaczu i Krośnie. 
- ZASTĘPSTWO NA GALICYĘ i BUKOWINĘ: 

Austryackich walcowni rur Mannesmanna stow. zar. z ogr. por. w Wiedniu (walcownia 
rur stalowych bez szwu w Komotau i żelaznych, patentowo spawanych w Schónbrunn); 
A, fabryki narzędzi wiertniczych Perkins, Mac” Intosh 6 Zdanowicz w Stryju 
i Borysławiu; Fabryki uzbrojeń (armatur) i odlewów z bronzu fosforowego firmy 

E. von Miinsterman w Bielsku. Ę 
TOWARZYSTWO UTRZYMUJE NA SKŁADĄCH i DOSTARCZA: 

Rury wiertnicze, pompowe, gazowe i wodociągowe oraz wszelkie połączenia do tychże 
Rae maszynyi pompy parowe; kompletne żórawie wiertnicze różnych systemów oraz 

rzybory i narzędzia wiertnicze, liny stalowodruciane i manilowe; pasy wielbłądzie, 
awełniane i skórzane. Materyały uszczełniające i izolacyjne. Kompletna urządzenia 

oświetlenia elektrycznego, kompletne urządzenia kuzienne. Przybory i artykuły techniczne. 
Własne bluro technizene projektuje | > wszelkie |. ma dla przemystu zodiai aaa 

VEREI r 
ftr HANDEL, GEWERBE und ACKERBAU in LEMBERG. 
Direktlon in Lemberg, Romanowiczgasse 1. Cigenes Haus. 

Telegramm-Adresse: Handelsverein, Lemberg. — Telephon Nr. 168. 

Filialen u. Warenlager: in Borysław, Tustanowice, Hubicze, Dźwiniacz u. Krosao. 
VERTRETUNG FUR GALIZIEN UND DIE BUKOWINA: 

der Oesterreichischen Mannesmannróhren-Werke G. m. b. H. in Wien (Fabrik naht- 
loser Stahlrohre in Komotau und eiserner, patentgeschweisster in Schdnbrunn); der 
Galizischen Bohrwerkzeuge-Fabrik Perkins, Mac Intosh Ś Zdanowicz in Stryj und 

- Borysław; der Armaturen-Fabrik zaa ji | A dona ka E. von m 
n Bielitz. 

DER VEREIN UNTERHALT AUF LAGER UND LIEFERT: 
Bohr-, Pumpen-, Gas- und Wasserleitungs-Rohre wie auch alle Arten von Verbindungen 
fltr dieselben; Kessel, Dampfmaschinen und Dampfpumpen; komplette Bohrrigs ver- 
schiedener Systeme und simmtliche Bohrwerkzeuge; Stahldraht- und Manila-Seile; 
Kameelhaar-, Baumwoll- u. Leder-Treibriemen. Materialien fiir Isolations- u. Dichtungs- 
zwecke. Installationen elekirhichet Beleuchtung, vollstandige Einrichtungen fllr Schmiede- 

| werkstatten. Diverse technische Bedarfsartikel. 
Hiyenes Technachea Bureau seti a. unternimmt Installationen aller Rrt sowie kocu J0n Indnstre- "| 
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C. i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 
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