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|_Nr. 10 
DR. STAN. OLSZEWSKI, INŻ. GÓRNICZY 
I GEOLOG: ZWIĄZEK ZAWODNIENIA SZY- 
BÓW W TUSTANOWICACH Z TEKTONI- 

CZNĄ BUDOWĄ KARPAT. 
(Ciąg dalszy.) 

Fig. 3 przedstawia przekrój przez kopalnie ro- 
py i wosku ziemnego w Borysławiu według prof. 
dr. R. Zubera tak, jak go autor w swoim powyzej 
cytowanym artykule podaje. Na pierwszy. rzut oka 
spostrzegamy, iż ten przekrój znacznie Tróżmi SIĘ od 
przekrojów podanych w rycinach fig. I i fig. 2. Nie 
ulega wątpliwości, że jeden z tych przekrojów po- 
winienby być najwięcej zbliżonym do przyrody. Na- 
turalnie tylko ten będzie najlepszym, który o ile mo- 
żności oddaje rzeczywisty stan faktów, jakie skon- 
statować można w odkrywkach na powierzchni, w ni- 
niejszym wypadku wzdłuż potoku Tyśmienica, w ko- 
palni wosku ziemnego oraz podczas wierconych 
szybów. Tych faktów, jakie odnośnie do tektoniki 
terenów borysławskich czytamy w cytowanej mono” 
grafii Borysławia a na których prof. dr. Grzybowski 
opierał szkic swego profilu, w przekroju prof. dr. 
Zubera wcale nie znajdujemy. Z przekroju prof. 
Dra Zubera sądzićby raczej można, że inż. Miączyński 
pomiary w kopalni wosku ziemnego żle wykonał a 
prof. dr. Grzybowski przekrój wzdłuż Tyśmienicy 
bardzo pobieżnie badał. W przekroju fig. 3 widzimy 
bowiem, że począwszy od szybu kopalni wosku 
ziemnego towarzystwa akcyjnego na kilkaset metrów 
ku południowi warstwy są bardzo słabo ku połu- 
dniowi nachylone, niemal poziomo, co nie jest Zgo- 
dne z podanem przez inż. Miączyńskiego nachyle- 
niem ani z faktami, naprowadzonymi przez. prof. dr. 
Grzybowskiego z odkrywek na powierzchni. GÓŻ za 
idealne wiercenie przedstawia przekrój proł. dra Zu- 
bera! Tymczasem zapiski wiertnicze świadczą wręcz 
przeciwnie. lm bardziej w głąb, „tem trudniejszem 
stawało się wiercenie, tem trudniej było; utrzymać 
pod rurą więcej jak kilka metrów. Innemi słowy 
nachylenie warstw podane w przekroju prof. dra 
Zubera jest niezgodne z faktycznym stanem 1 nie” 
właściwie zastosowane. Również i łęgowate zagięcie 
warstw w szybie kopalni wosku ziemnego galic. 
banku kredytowego mija się w zupełności z rzeczy- 
wistością, jeszcze bowiem w rowie przy drodze, 
prowadzącej od rogatki w Borysławiu do Bani Ko- 
towskiej, a zatem w odległości przeszło 100 m. ku 
północy od wspomnianego szybu woskowego, wido- 
czne są warstwy ze stromem wschodnio-poinocnem 
a nie południowem nachyleniem. 

Linia xx przedstawia w przekroju prot. dra 
Zubera linię nasunięcia brzegu karpackiego. Z góry 
zaznaczam, że nie jestem zwolennikiem teoryt nasu- 
nięć, gdybym atoli przyznawał się do niej, to raczej 
sposób, w jaki nasuhięcie przedstawia prot. dr. Grzy- 
bowski (fig. 2), byłby dla mnie ze stanowiska sta- 
tyki przekonywującym, jak linia pod kątem 16" na- 
kreślona. Nie umiem sobie wprost wyobrazić moty- 
wu i siły, któremi przyroda by się mogła. posługi- 
wać przy tak kolosalnych ewolucyach, jakie w cza- 
Sie nasunięcia niewątpliwie musiały miec miejsce. 

Nie umiem też wytłumaczyć sobie tego w prze- 
kroju prof. Dr. Zubera w oczy wpadającego teno- 
menu, w jaki sposób około 250 mt. gruba warstwa 
dobrotowskiego zlepieńca (fig. 3, 6 b) mogła odrazu 
przejść w piaskowce i łupki dobrotowskie, w których 

BDB PR RD 
DR. ST. OLSZEWSKI: UBER DEN ZUSAM- 
MENHANG DER TEKTONIK DES KARPA- 
THENFLYSCHES MIT DER VERWASSERUNG 
DER ROHÓLSCHACHTE IN TUSTANOWICE. 

(Fortsetzung.) 

Fig. 3. stellt den Querschnitt der Rohól- und 
Erdwachsgruben in Borysław dar, wie solchen Prof. 
Dr. Zuber in seinem zitierten Artikel gezeichnet hat. 
Auf den ersten Blick bemerken wir, dass die- 
ser Querschnitt sich wesentlich von den in Fig. 1. 
und 2. gegebenen Profilen unterscheidet. Es unter- 
liegt keinem Zweifel, dass eines von diesen Profilen 
doch der Natur am dahnlichsten sein muss. Selbst- 
verstdindlich wird zu den besten Querschnitten nur 
jener eingereiht werden kónnen, welcher nach Tun- 
lichkeit am genauesten jene Erscheinungen wider- 
gibt, welche in den Tagesaufschliissen, im vorlie- 
genden Falle lingst des Baches Tyśmienica, in. der 
Erdwachsgrube und in den gebohrten Schdchten kon- 
statiert wurden resp. werden konnten. Tatsachlich 
beobachtete Erscheinungen, welche in der mehrmals 
zitrten Monographie von Borysław angefiihrt sind, 
und auf Grund welcher Prof. Dr. Grzybowski seinen 
(Querschnitt (Fig. 2.) konstruierte, kónnen in dem 
Querschnitte des Prof. Dr. Zuber nicht gełunden 
werden. Aus dem Profile des Prof. Dr. Zuber kónnte 
man eher zu diesem unwahrscheinlichen Schlusse ge- 
langen, dass Ing. P. Miączyński seine Grubenaui- 
nahmen nicht richtig durchfiihrte und dass Prof. Dr. 
Grzybowski seine Tagesaufnahmen dusserst ober- 
ilachlich machte. In dem Querschnitte Fig. 3. sehen 
wir namlich, dass auf eine Linge von mehreren 
hundert Metern. von dem Schachte der Erd- 
wachsgrube der Aktien-Gesellschaft gegen Siiden die 
Schichten sehr schwach nach Siiden geneigt sind, 
was mit den Angaben des Ing. Miączyński und des 
Prof. Dr. Grzybowski nicht iibereinstimmt. Derart 
schwach geneigte Schichten bieten die idealsten Be- 
dingungen fiir die Bohrung ! Indessen zeigen die Bohr- 
journale der in Borysław ausgefiihrten: Schachte, 
dass je tiefer man mit der Bohrung vorgedrungen ist, 
desto schwieriger dieselbe war, desto weniger Meter 
man unverrohrt halten konnte. Mit anderen Worten 
die in dem Profile des Prof. Dr. Zuber gezeichnete 
beinahe horizontale Lage der Schichten entspricht 
den Tatsachen nicht, und ist irrtiimlich angefiihrt. 
Gleichfalis widerspricht die muldenartige Biegung der 
Schichten in den Tiefen unterhalb der Erdwachs- 
schichte der galiz. Kreditbank der Tatsache, nach- 
dem noch iiber 100 m. nórdlich von diesem Schachte 
in dem Graben des Weges von der Maut in Bory- 
sław nach Bania Kotowska die Schichten mit einem 
steilen nórdlichen Verflichen sichtbar sind. 

Die Linie xx in Fig. 3. stellt die Ubefśschie- 
bungslinie des Karpathenrandes vor. Ich erkldre mich 
ganz offen, dass ich kein Anhdnger der Uberschie- 
bungstheorie bin. Sollte ich mich doch zu derselben 
bekennen, so wiirde ich der Darstellungsweise des 
Prof. Dr. Grzybowski seiner Uberschiebungslinien 
(Fig. 2.) aus statischen Griinden den Vorrang gegen- 
iiber der unter einem Winkel von iiber 769 geneig- 
ten Linie xx geben. Ich kann mir absolut nicht er- 
kldiren, welche Bedingungen und Krafteerscheinungen 
bei derartigen Vorgadngen wirksam sein konnten, um 
eine Gruppe der Schichten iiber die andere unter 
derart steilem Winkel zu iiberschieben. 
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ROP Nr. 10 A 

począwszy od zagłębia pod szybem woskowym galic. 
banku kredytowego tylko odłamy zlepieńca spora- 
dycznie występują. Takich rzeczy w karpackim flyszu 
na tak krótkie przestrzenie nigdzie nie spotykamy, 
chyba tam, gdzie z powodu uskoku odmienne war- 
stwy i odmiennego wieku bezpośrednio do siebie 
przylegają. 

Z tych względów podany w fig. 3 przekrój nie 
może być brany choćby tylko jako idealny przekrój 
Borysławia; tem mniej można z niego wysnuwać 
jakiekolwiek wnioski o związku tektoniki z wystę- 
pywaniem ropy, wody it. p. 

Prof. Dr. Zuber podaje w swoim kilkakrotnie 
cytowanym artykule także przekrój części wschodniej 
kopalń ropy w Tustanowicach, w którym szyby 
„Rockefeller i „Marya Theresia" przypadają na 
południowy stok siodła tustanowickiego, szyby „la- 
deusz i Napoleon* na grzbiet a „Bawaria i Nord- 

Ich kann mir ebenfalls nicht erkliren, dass eine 
nach Darstellung des Prof. Dr. Zuber zirka 250 m., 
michtige Schichte der Dobrotower Konglomerate 
(Fig. 3, 6, b) plótzlich verschwinden und durch Sand- 
steine und SŚchiefer mit sporadisch vorhandenen BIó- 
cken dieses Konglomerates ersetzt werden kann. Ich 
zweifle, dass das Horizont der Dobrotower Konglo- 
merate in Ostgalizien derart michtig wird. Auch sind 
mir in dem Karpathenflysche keine Falle bekannt, 
dass eine derart dicke Schichtenbank auf kurze Ent- 
fernung plótzlich verschwindet. Solche Erscheinungen 
kommen nur dort vor, wo verschiedene Schichten 
auch verschiedenen Alters, zwar an einander stossen, 
aber durch eine Verwerfung getrennt sind. 

Aus allen diesen Griinden kann der in Fig. 3 
dargestellte Querschnitt nicht einmal als idealer an- 
genommen werden. Um so weniger kónnen im Grun- 
de eines solchen Profiles irgend welche Schliisse 

Przekrój według prof. dr. Zubera. Fig. 3. Querschnitt nach Prof. Dr. Zuber. 
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stern*" na północne zbocze siodła. Nachylenie warstw 
południowego stoku siodła wynosi w tym przekroju 
w górnych pokładach i w pokładach poniżej 1300 m. 
około 3U9, nachylenie północnego stoku do 50, 
a linii przesunięcia 540. 

Nie posiadam niestety dostatecznego materyału 
pod ręką, aby wykonać zbliżony do prawdopodo- 
mao WA przekrój przez wschodnią część kopalń 
części Tay nowicach, ale już z tego, co mi o tej 
próf Dr zowie jest wiadome, odnoszę wrażenie, że 
profil Bu; u era profil jest tak samo fantazyjny jak jego 
niem SR Ta. Przedewszystkiem należą mojem zda- 
łudniowca y Bawaria i Nordstern do grupy szybów po- 
bowiem 30 nie zaś północnego stoku siodła, główny 
siodła na a SLOdłA, jeżeli takim nazwiemy grzbiet 
leży 0 wiele opa ni wosku ziemnego w Borysławiu, 
opisując w Moch na „północ. Prof. Dr. Grzybowski 
- » grafii Borysławia" doliny potoków 
podaję jaś i Łoszeny w Tustanowicach (1. c. str. 21) 
w h (1ż na północnym krańcu osady Ponerle, zatem 

okolicy szybów „Perła, Jadwiga, Henriette", leżą 

iiber den Zusammenhang der Tektonik mit dem Vor- 
kommen des Rohóles, Wassers und dgl. gezogen 
werden. 

Prof. Dr. Zuber fiihrt in seinem mehrmals ci- 
tirten Artikel auch einen Querschnitt des óstlichen 
Teiles der Rohólgruben in Tustanowice an, in wel- 
chem die Bohrlócher „Rockefeller* und „Maria Te- 
resia* am siidlichen Abhange des Sattels von Tusta- 
nowice, die Bohrlócher „Tadeusz und „Napoleon* 
an der Sattelbiegung und „Bawaria* sowie „Nord- 
stern* am nórdlichen Abhange des Sattels eingetra- 
gen sind. Die Neigung des siidlichen Satteltliigels 
betrigt in diesem Profile sowohl in den hóheren als 
auch unterhalb 1300 m tiefen Horizonten ca 30', 
die Neigung des nórdlichen Sattelfliigels 50% und 
solche der Uberschiebungslinie 54". 

Zu meinem Bedauern besitze ich kein vollstin- 
diges Material, an der Hand, um einen thunlichst 
wahrscheinlichen Querschnitt des óstlichen Teiles 
von Tustanowice zu konstruiren, aus den mir iiber 
diesen Teil von Tustanowice bekannten Daten ge- 



| 202 
w nizkich odsłonięciach ciemne łupki z wtrąceniami 
cienkich niezbyt twardych .piaskowców nachylone ku 
południowi (właściwie ku zachodniemu południowi) 
pod kątem 15 do 30%. Teoretyczne przedłużenie biegu 

_. warstw opisanej odkrywki przypadać może na szyby 
„Dr. Szujski* i „Fabiański—łaszcz*, o ile: potok 
Łoszeny nie przedstawia tektonicznej linii sprzesu- 
nięcia, podobnej do tej, jaka tektonicznię rozdziela 
kopalnie wosku ziemnego na Nowym Swiecie od 
zaniechanych kopalń po wschodniej stronie głównej 
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ulicy w Borysławiu. Ze zaś i szyb „Nordstern'* na-. 
leży więcej jak prawdopodobnie do grupy szybów. 
południowego stoku siodła, wskazuje na powierzchni 
zbadane przezemnie zjawisko, że główny prżelom 
siodła Borysławsko-Tustanowickiego obszaru nalto- 
wego znajduje się w lesie rządowym na północ od 
tej linii lasowej, na której brzegu założyło tow. „Tu- 
stanowice Petr. Ltd". szyb „Annyć. W głębokiej 
debrze potoku, który z lasu rządowego spływa przy 
drodze z Borysławia do Truskawca do potoku Wi-- 
sznicy, mniej więcej w odległości 600 m. na połu- 
dniowy wschód od cmentarza i kaplicy św. Mikołaja 
w Tustanowicach, występuje przełom siodła bardzo 
wyraźnie a jego południowe zbocze odznacza się 
charakterystycznymi śladami ropy, które z piaskowców 
identycznych do piaskowców opisanych z potoku 
Ponerlanka wypływają. Z tego wynika niewątpliwie 
że nawet szyb „Anny* należy do grupy szybów po- 
łudniowego stoku, inaczej założenie tego szybu 
w tem miejscu nie byłoby ze stanowiska teoretycznego 
uzasadnione. 

_ Jeżeli przeglądniemy protokołykomitetu wodnego, 
w którego ręce oddano sprawę zbadania przyczyny 
zawodnienia szybów:w. Tustanowicach solanką i prze- 
prowadzenia zaradczych środków, to skonstatujemy, 
że sprawozdania tego komitetu podają zupełnie inne 
fakta, jak te, na które naprowadza przekrój. prof. 
Dr. Zubera. Z tego przekroju wynika, że szyb „„Na- 
poleon* powinien był mieć o -wiele mniej wody, 
aniżeli szyb „Nordstern*. Wszak to zwykłe zjawisko, 
że skoro w .szybie Napoleon natrafiono na wodę, 
którą wogóle nie udało się zwalczyć, to o wiele 
większe trudności z wodą powinny były się pokazać 
w szybie Nordstern, skoro wedle profilu prot. 
Dr. Zubera piaskowiec wodonośny zapada od szybu 
„Napoleon* ku szybowi „Nordstern*. lymczasem 
sprawozdania z czynności komisyi wykonawczej po- 
dają, iż w szybie „Nordstern*, głębokim 1427 m., 
solanka utrzymuje się w. niewielkiej ilości na spodzie 
otworu i daje się łatwo zczerpać łyżką, podczas gdy 
w szybie Napoleon, głębokim 1342 m., solanka po- 
mimo forsownego .tłokowania nie dała się poniżej 
poziomu 1100 m. wcale szczerpać, czyli że stały słup 
wody wynosił podczas pompowania 242 m. (p. „Ropa”* 
M 15. 16 1-14 Z: tażlOl 1) WOda, SZYBIE „NaDOlSOWY 
nie wpłynęła więc na zawodnienie szybu „Nordstern*, 
czyli że uławicenie warstw w tych szybach jest inne, 
południowo zachodnie, a nie jak w przekroju prof. 
Dr. Zubera uwidoczniono. | 

O nachyleniu warstw południowego stoku siodła 
Tustanowickiego, które wedle prof. Dr. Zubera wy- 
nosi w głębinach poniżej 1200 m. 309, dają poważne 
wskazówki zapiski wiertnicze. Niema prawie szybu, 
któryby po przewierceniu bryłowego, roponośnego 
piaskowca (według prof. Dr. Zubera menilitowego) 
nie okazywał w Tustanowicach pokładów silnie sy- 
piących. Ten szczegół wskazuje, jak to już poprzednio 
wykazałem, że wgłębne warstwy są stromo nachylone, 
co zdaje się być niepożądaną właściwością tektoniczną 
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-_„steine unter einem Wińxel. von 45, bis. 309 

winne ich indessen den Eindruck, dass der (Quer- 
schnitt von Tustanowice nach Prof. Dr. Zuber eben- 
so als Fantasic — Anschauung des Verłassers betrach- 
tet werden muss, wie wir es bei seinem Querschnitte 
von Borysław hervorzulheben sich bemiihten. Insbe- 
sondere gehóren — meiner Ansicht nach —- die Bohr- 
lócher „Bbawaria* und „Nordstern* zu der Gruppe 
der Bohrlócher des siidlichen, nicht aber des nórd- 

„lichen Sattelfliigels, weil die Hauptbiegung des Sat- 
tels, wenn man als solche die Lagerung dęr Schich- 
en in den Erdwachsgruben von Borysław auffasst, 

viel nórdlicher in dieser Gięgend zu liegen kommt. 
Prof. Dr. Grzybowski fiihrt in der Beschreibung der 
Aufschliisse an den Bdchen Ponerlanka und Łoszeny 
(s. Monographie v. Borysław St. 21) an, dass am 
nórdlichen Ende des Ortes Ponerle, also in der Ge- 
gend der Bohrlócher „Perła”, „Jadwiga*, „Henriette*, 
in kleinen Tagesaufschliissen zu Tage tretende dun- 
kle Schiefer und diinngeschichtete, mittelharte Sand- 

gegen 
Siiden (eigentlich gegen Siidwesten) geneigt sind. 
Die teoretische Verldngerung dieses Aufschlusses 
diirfie auf die Bohrlócher „Dr. Szujski* und „Fa- 
biański—Łaszcz* gezogen werden kónnen, insoferne 
lingst des Baches Łoszeni keine gróssere Verschie- 
bung der Schichten vorhanden ist, wie solche zu 
beiden Seiten der Hauptstrasse von ;Borysław in ein- 
zelnen westlich und óstlich von dieser Strasse gele- 
goenen Erdwachsschdchten ich noch im ]J. 1897 zu 
beobachten Gelegenheit hatte. 

Dass aber das Bohrloch „Nordstern* eher zu 
der Gruppe der am siidlichen Abhange des Sattels gele- 
genen Schdchten gehórt, beweist der im aerarischen 
Walde, nórdlich von jener Waldlinie, an deren Ran- 
de das Bohrloch „Anny* der Gesellschaft „Tustano- 
wice Petr. Litd.* angelegt wurde, zu Tage erscheinen- 
de -Aufschluss. In der Waldschiucht des Baches, wel- 
cher von diesem Teile des aerarischen Waldes bei 
der Strasse Borysław-Truskawiec in den Bach Wi- 
sznica einmiindet, in einer Entfernung von ca 600 m 
siidóstlich von dem Friedhofe und der Kapelie St. 
Nikolais (s. Generalstabskarte) erscheint sehr deu- 
tlich und unzweideutig der Sattelaufbruch, dessen siid- 
licher an den Aufbruch anstossender Fliigel charak- 
teristische Rohólspuren aus dhnlichen Sandsteinen, wie 
solche vom Bache Ponerlanka beschrieben wurden, 
reichlich heraustliessen. Hieraus folgt, dass sogar das 
Bohrloch „Anny* zu der Gruppe der Schichte des 
siidlichen Sattelfliigels gehórt, sonst wdre das Anle- 
gen dieses Schachtes am Rande der Waldlinie teo- 
retisch unbegriindet. 

Wenn wir die Protokolle des Wasserkomites, 
welchem die Verwdsserung der Bohrlócher in Tusta- 
nowice und die Durcnfiihrung der nótigen Massre- 
geln anvertraut wurde, genau durchlesen, so ge- 
langen wir aus den Berichten dieses Komitćs zu 
ganz anderen Folgerungen, als wir solche in dem 
Profile des Prol. Dr. „Zuber: zu. sehen. Gelegenheit 
haben. Nach diesem Profile sollte eigentlich das Bohr- 
loch „Napoleon* viel weniger Wasser aufweisen, als 
das Bohrloch „Nordstern*, nachdem die wasser- 
fiihrenden Schichten nach Prof. Dr. Zuber vom „Na- 
poleon* gegen „Nordstern* geneigt gezeichnet sind. 
Indessen berichtete das Exekutivkomitć des Wasser- 
komitćs, das in dem 1427 m tiefen Bohrloche „Nord- 
stern* das Salzwasser in kieiner Menge an der Sohle 
des Bohrloches zum. Vorschein kommt und leicht 
abgeschópit werden kann, wogegen in dem 1342 m 
tiefen Bohrloche „Napoleon* das Salzwasser trotz 
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całych Tustanowic. Więc i w tym kierunku prolil 
Tustanowic prof. Dr. Zubera nie odpowiada faktom 
w naturze. | 

Nachylenie wreszcie linii przesunięcia brzegu 
karpackiego jest wprawdzie nieco mniejsze, jak 
w przekroju Borysławia, w każdym razie atoli za 
duże, aby przy takiej pochylni mechaniczne ewolucye 
w czasie przesunięcia były wogóle możebne. 

* 

Opis niektórych szybów w Tusta- 
nowicach. Zanim przejdę -do formacyi geolo- 
gicznych oraz zawartych w nich poziomów ropnych 
i wodnych, opiszę w krótkości niektóre szyby tusta- 
nowickie, gdyż pewne szczegóły mogą być potrzebne 
do łatwiejszego zrozumienia dalszej części mego 
opracowania. W tym celu obrałem szyby „Nordstern*, 
„Spitzmann*, „Hentyk.l.* i „Rockełeller*, z których 
pierwsze dwa leżą w północnym, Henryk I. w środ- 
kowym a Rockefeller w południowym pasie obszaru 
naftowego w Tustanowicach. i 6 | L Szyb „Nordstern*. W głębokości 890 m. 
pokazała się pierwsza słona: woda (solanka). Od 
900 do 1340 m przeważają warstwy piaskowca, uło- 
żone na przemian z cienkiemi warstwami bitumicznego 
łupku i iłołupku. Pierwsze ślady ropy były w 975 m., 
pierwsze małe wybuchy ropy w 1047 m. zaś 
w 1149 m. stalsza produkcya, dochodząca do 8 cy- 
stern ropy dziennie. W głębokości 1240 m. pojawiła 
się druga woda słona, jednak mniejsza od pierwszej, 
przyczem ropa całkiem zginęła. W 1275 m. uzyskano 
i/, cysterny ropy dziennie a w 1326 m. 1 cysternę 
dziennie. | Od 1340—1410 m. przebijano bitumiczny łupek, 
prawie pionówo ułożony, 1410— 1418 ostry, drobno- 
ziarnisty piaskowiec, podobny do rogowca, 1418— 
1426 m. drobny łupek z warstwą iłu, bardzo sypiący, 
1426—1427 m. piaskowiec z: produkcyą ropy po- 
czątkowo około 1, później '/ cysterny dziennie. Od 
spodu wciska się do otworu świdrowego rodzaj ku- 
rzawki, która zasypuje otwór świdrowy na 6 do 7 m. 
Przypływ wody bardzo mały. Sj 

2. Szyb”„Spitzmann VIII*, kopalnia akc. 
tow. dla przemysłu naftowego przedtem Dawid Fanto 
i sp. Od 803 do 1230 m. przebijano w tym szybie 
szereg łupków i piaskowców, naprzemianlegle uło- 
żonych o rozmaitej grubości, kilku centymetrów do 
kilkunastu metrów. Łupek, częściowo także iołupek, 
jest szary i czarny, w głęb. 1201 do 1230 m. zielo- 
nawy i czerwonawy. Czarny łupek występuje w głęb. 
833 do 835.60 m., 891:60 do 897:50 m., 932 do 1005 
m., 10495 do 1112 m., 1164 do 1201 m. Piaskowiec 
w płytach, bardzo często twardy, drobnoziarnisty i 
zbity, tworzy od 1230 do 1385 m. grubą ławicę bez 
przegradzającego go łupku. W głęb. 1126—1129'50 
m. notowano twardy czarny rogowiec. 

Małe wybuchy ropy były od 895 do 1293 m, 
od 1293 do 1368 m. wynosiła dzienna produkcya 
ropy przeważnie z gruboławicowego piaskowca *"/o 
cysterny a w głęb. 1368 do 1385 m. około 4—6 
cystern dziennie. Bryłowy piaskowiec obfituje w głęb. 
1374 do 1384 w sól, a w głębokości 1374 pokazała 
się chwilowo mała ilość solanki. 

3: Szyb „Henryk: 15 -kopaluim Józel M. 
Waterkeyn. W tym szybie wiercono w następujących 
pokładach: Od 1—137 m. siwy i szary łupek, iłołu- 
pek i ił; 137 --344 m. siwy, szary, ciemnobrunatny i 
czarny łupek, podrzędnie iłołupek, uicżony naprze- 
mian z cienkiemi warstwami piaskowca; 344—480 
m. szary, ciemnoczekoladowy i czarny łupek, pod- 
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forsirten Pumpens nicht bewaltigt und dessen Ni- 
veau unterhalb 1100 m gebracht werden konnte (S. 
Zejtschriit „Rópać: Nu. 1157 16; undz IF 38 ]. 1919). 
Das Wasser des Bohrloches „Napoleon* hat somit 
die Verwadsserung des „Nordstern* gar nicht beein- 
flusst, woraus folgt, dass die Lagerung der Schichten 
in diesen beiden Schadchten eher siidwestlich als 
nordóstlich ist. 

Beziiglich der Neigung der Schichten des siid- 
lichen Sattellfliigels von Tustanowice unterhalb 
1200 m geben uns Bohrjournale sehr wichtige Fin- 
gerzeige. Aus den Notizen dieser Bohrjournale ent- 
nehmen wir, dass beinahe in einem jeden Bohrloche 
nach Durchbohrung des massigen, rohólfiihrenden 
Sandsteines stark schiittende Schichten angetroffen 
wurden. Diese Erscheinung beweist, dass die Schich- 
ten in grósseren Tiefen von Tustanowice steil ge- 
neigt sind, und dass diese steile Neigung eben eine 
nicht erwiinschte Charakteristik des Oelgebietes Bo- 
rysław-Tustańowice ist. Nach dieser Richtung ent- 
spricht somit der Querschnitt von Tustanowice nach 
Prof. Dr. Zuber nicht den Tatsachen resp. der Natur. 

Die Neigung der Ueberschiebungslinie des kar- 
pathischen Randes ist zwar nicht so steil, wie in dem 
Profile von Borysław, jedenfalls aber noch immer zu 
gross, um ldngst einer unter einem Winkel von 549 
geneigten Fliche mechanische Evolutionen bei Ueber- 
schiebungen gedacht werden kónnten. 

* * 
* 

Beschteibunsceiniger BohrlócheT In 
Tustanowice. Bevor ich auf das Thema der ge- 
ologischen Formationen und deren Rohól und Was- 
serhorizonte iibergehe, fiihre ich eine kurze Beschrei- 
bung einiger Bohrlócher von Tustanowice, weil die 
in densćlben konstatierten Erscheinungen fiir die leich- 
tere Auffassung meiner nachfolgenden Erórterungen 
behilflich. sein 'kónnen. Zu diesem Zwecke wihilte ich 
die Bohrlócher „Nordstern*, „Spitzmann VIII", „Hein- 
rich I.* und „Rockefeller*, von denen die ersten zwei 
in dem nórdlichen Teile, „Heinrich I.* im mittleren 
und „Rockefeller* im siidlichen Teile des Tustano- 
wice-Rohólgebietes liegen. 

1. Bas'Bohrloch „Nórdstefn”. ln der Tiefe 
von 890 m zeigte sich das erste Salzwasser. Von 
900 bis 1340 m erscheinen vorwiegend Sandstein- 
schichten, welche mit diinnen Schichten des bitumi- 
nósen Schiefers und Tonschiefers wechsellagern. Die 
ersten Rohólspuren zeigten sich bei 975 m, die er- 
sten kleinen Oelausbriiche bei 1047 m. In der Tiefe 
von 1149 m gab das Bohrloch durch einige Zeit 
3 Zisternen Rohól tdglich. In 2240 m zeigte sich 
zweites Salzwasser, dieses war aber viel kleiner als 
das erste Salzwasser und ist bald verschwunden. In 
den Tiefen 1275 m. gab das Bohrloch */, uńd 1326 m. 
1 Zisterne Rohól tiglich. Von 1340—1410 m bohrte 
man in einem beinahe senkrecht gelagerten bitumi- 
nósen Tonschiefer, von 1410—1418 m. in einem fein- 
kórnigen, dem Hornsteine dhnlichen Sandsteine, von 
1418—1426 m in einem stark schiittenden Schiefer 
und Ton. In der Tiefe von 1426 m ist Sandstein mit 
einer anfinglichen Tagesproduktion von I, bald aber 
bloss 1/, Zisterne Rohól erschienen. Von unten dringt 
sich in das Bohrloch eine Art des Flugsandes herein, 
welcher die Sohle auf 6 bis 7 m ausfiillt und von 
Zeit zu Zeit herausgefórdert werden muss. Wasser- 
zufluss minimal. 

_ 2. Das Bohrloch „S5pitzmann VIII.*, Rohólgrube 
der Akt. Ges. fiir Petr. Ind. vorm. D. Fanto £ Co. 
Von 803—1230 m erscheint eine machtige Reihe von 



| 204 ROPA Ę Nr. 10 | 

rzędnie nieco iłu, pokłady sypiące ; 480—977 m. szary, 
ciemnobrunatny, czekoladowy i czarny łupek i iłołu- 
pek naprzemian z twardym piaskowcem, także ka- 
mień, pokłady silnie sypiące; 977 do 1056 m. prze- 
ważnie twardy, szary i czarny piaskowiec, ku spo- 
dowi gruboziarnisty, szklisty; 1056 do 1417 m. siwy, 
szary 1 czarny twardy łupek, także ił solonośny, uło- 
żony naprzemian z jasnym, szarym, czarnym, od 
1192—1355 m. bryłowym piaskowcem, także kamień; 
w głęb. 1317 m. warstwa piaskowca 3 m. gruba ze 
solą; 1417—1430 m. szary piaskowiec naprzemian 
z czerwonym łupkiem, sypie; 1430—1476 m. piasko- 
wiec naprzemian z szarym, ciemnoszarym i czarnym 
łupkiem; w 1469 cieniutka warstewka zielonawego 
łupku, sypie; 1476— 1520 m. szary, twardy, po wię- 
kszej części gruboziarnisty piaskowiec; 1520—1527 
m. piaskowiec i łupek czerwony; 1527—1536 m. 
piaskowiec ze solą. 

Pierwszy czarny łupek pojawił się w 140 m,, 
łupek czerwony, właściwie czerwonawy, ułożony jest 
naprzemian z szarym i czarnym łupkiem oraz z war- 
stewkami piaskowca. O rogowcu zapiski wiertnicze 
nic nie wspominają (to samo dotyczy i zapisków 
wiertniczych szybu Henryk Il. tej samej kopalni). 
Słady ropy były 12 razy w głębokościach od 512— 
985 m., mniejsze wybuchy ropy w 995—1056 m. i 
1148 m., większe z bryłowego piaskowca w 1192— 
1355 m. Poniżej ;ślady ropy e4, ZS do 154 m. 
w 1506 m. silne gazy. Większe nagromadzenia soli 
notowano w ile w głęb. 1175—1192 m. i w piasko- 
wcu w głęb. 1570 m. i 1536 m. Ilość wody solan- 
kowej minimalna. 

(CZ m) 

Zwracamy uwagę naszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

WILHELM SUSSMANN 
BIÓRO SPEDYCYJNE 

SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 
I ARTYKUŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH. 

BORYSŁAW, ul. Wolaniecka obok warstatów Zdanowicza. 
Telefon Nr.: 214. Telefon Nr. 214. 

a SOA RZE RZE (pasa A aa 5 Ó 
|) ZAKŁAD GAZU ZIEMNEGO a 

rż Maryna Wielżyńskieo w BORYSŁAWIU. 
d DOSTARCZA GAZU ZIEMNEGO NA OPAŁ MIESZKAŃ, 5 
z DO OŚWIETLANIA I POPĘDU MOTORÓW. _ZNAKOMI- 

TE PALNIKI AMERYKAŃSKIE DO KOTŁÓW PARO- r 
E| WYCH NA SKŁADZIE. REGULATORY CIŚNIEŃ, WSZEL- I 

KIE APARATY DLA GAZOWEGO PRZEMYSŁU. LAMPY 
5 ZAROWO-GAZOWE O SILE 100 do 1500 ŚWIEC — 

SPECYALNIE DLA GAZU ZIEMNEGO. H 

wechsellagernden Schiefern und Sandsteinen,in Schich- 
ten, welche einige Centimeter bis mchrere Meter 
dick sind. Der Schiefer, teilweise auch Tonschiefer 
ist grau und schwarz, in den Tielen 1201—1230 m 
auch griinlich und rótlich. Schwarzer Schiefer kommt 
in den Tiefen 833--835:6 m, 891:60 — 897:50; m, 932— 
1005. m, 10495112 m ugd II04-120F m=vor. 
Der Sandstein erscheint vorwiegend in Platten, ist 
sehr ołt hart, feinkórnig und dicht und bildet von 
1230 bis 1385 m eine einheitliche madchtige Bank 
ohne Schiefer. In 1126—1129:50 notiert das Bohrjour- 
nal den harten, schwarzen Hornstein, Kleine Rohól- 
ausbriiche kamen in den Tiefen von 895—1293 m 
vor; aus dem massigen Sandsteine erzielte man in 
den: Fiefen: 12935—1363 m.-/, Zisierne, aus: deń Tie- 
ten 13068—13585 m 4—6 Zisternen Rohól tdglich. Der 
massige Sandstein ist bei 1374—1384 stark mit Stein- 
salz imprdgnirt. Bei 1374 zeigte sich sporadisch ein 
kleiner Zutłluss des Salzwassers. | 

3. Das Bońrloch „Heinrich I.*, Rohólerube Jo- 
seph M. Waterkeyn. In diesem Bohrloche hat man 
tolgende Schichtenkomplexe durchteuft. 

Von oben bis 137 m hellgrauer Schiefer, Ton- 
schiefer und Ton; 137—344 m hellgrauer, grauer, 
dunkelbrauner und schwarzer Schiefer, . untergeord- 
neter Tonschiefer, dazwischen diinne Sandsteinschich- 
ten, 344 -480 m grauer, dunkelbrauner, chocolad- 
ldrbiger und schwarzer ScHiefer und Tonschiefer, 
wechsellagernd mit harlen Sandsteinschichten, auch 
Stein, starker Nachfall, 977—1056 m. vorwiegend harter, 
grauer und schwarzer Sandstein, gegen unten grob- 
kórnig und kieselig; 1056—1417 m. vorwiegend Sand- 
stein auch Stein, hellgrau, grau und schwarz, in 
dickeren Binken wechsellagernd mit dem grauen und 
schwarzen, harten Schiefer, auch salzfiihrender Ton, 
massiger Sandstein von 1192—1355 m, in 1317 m 
cine 3 m mdchtige Sandsteinbank mit Steinsalz im- 
pragnirt; 1417—1430 m grauer Sandstein, wechsel- 
lagernd mit rótlichem Schiefer, Nachfall; 1430 - 1406m 
Sandstein, wechsellagernd mit grauem, dunkelgrauem 
und schwarzem Schiefer; in 1469 m diisne Schichte 
eines griinlichen Schiefers, Nachfall; 1476—1520 m 
grauer, harter, vorwiegend grobkórniger Sandstein ; 
1520—1527 Sandstein und rótlicher Schiefer; 1527-— 
1536 Sandstein mit Steinsalz. 

Der erste schwarze Schiefer zeigte sich in 140 m; 
rótlicher Schiefer, zusammen mit dunkelbraunem 
und schwarzem Schiefer und mit Sandsteinschichten 
kommt in der Tiefe von 1417—1527 m vor. Ueber 
Hornstein findet sich in dem Bohrjournale keine No- 
tiz (desgleichen auch in dem Bohrloche „Heinrich II.*). 
Oelspuren erschienen 12 mal in den Tiefen von 
512—985 m, kleinere Oelausbriiche 995—1056 m und 
1148 m, gróssere Oelausbriiche aus dem massigen 
Sandsteine von 1192—1355 m. Nachher kamen in 
1445 — 1454 Oelspuren und in 1506 m starke Gase 
vor. Gróssere Steinsalzansammlungen hat man in dem 
Ton in der Tiefe 1175—1192 m und in dem Sand- 
stelne in 1370 und 1536 m beobachtet.: Salzwasser 
unmerklich. >. saw 

(Forts. folgt.) 

Die P. T. Leser werden auf den Annon- 
centeil unserer Zeitschrift auifmerksam ge- 
macht. 
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O GAZIE NAFTOWYM I PRZEPROWA- 
DZANIU TEGOŻ NA ODLEGŁOŚĆ. NAPISAŁ 

DR. JÓZEF GRUSZKIEWICZ. 
(Dokończenie.) 

Przemysł gazu naftowego u nas jest bardzo 
Świeżej daty; ma za sobą zaledwie historyę lat kilku. 

Pierwszą firmą przemysłową, zużytkowującą 
gaz naftowy dla celów opałowych na większą skalę 
była firma Dienstag 6 Pomeranz w Borysławiu, 
której też sprawiedliwość każe przyznać zasługę 
pionierów na tem polu. 

Przed dwoma laty powstała wzorowo założona 
Spółka gazowa borysławsko-tustanowicka. Obydwa 
te przedsiębiorstwa mają wprawdzie tylko lokalne 
znaczenie, ale dostarczając gaz dla opału kotłów 
parowych, zaoszczędzają znaczne ilości ropy opało- 
wej i dlatego w życiu gospodarczem kopalnictwa 
naftowego odgrywają ważną rolę. 

Pierwszy rurociąg na dalszą odległość (około 
10 km.) z Borysławia do rafineryi „Galicya* w Dro- 
hobyczu powstał w roku zeszłym z inicyatywy To- 
warzystwa naftowego „Galicya*. 

W bieżącym roku powstać ma drugi rurociąg 
z Borysławia do c. k. fabryki olejów mineralnych 
w Drohobyczu długości około 13 km. Przedsiębior- 
stwom tym, opartym na kapitałach krajowych życzyć 
należy, aby skutecznie i z powodzeniem zapoczątko- 
wały erę przemysłu gazowego w Galicyt. 

Jakkolwiek masówe zużytkowanie gazu nałto- 
wego, polega głównie na zastosowaniu tegoż do 
opału i popędu motorów, to jednak pod przemysłem 
gazowym w szerszem znaczeniu należy rozumieć 
i przeróbkę chemiczną gazu. Pole to jeszcze nowe, 
ale bardzo zachęcające; nie brak też prac i usiło- 

wań w tym kierunku, które z pewnością odniosą 
pożądany skutek. | 

Jak każdy inny przemysł tak i przemysł gazowy 
wymaga współdziałania kapitału i sił technicznych, 
a przedewszystkiem opieki i poparcia rządu ń władz 
krajowych. | | 

_ Dawna zasada ekonomiczna „laissez faire, 
laissez aller" dzisiaj nie wystarcza i mamy przykład 
choćby u naszych sąsiadów Węgrów ile może zdzia- 
łać rozumna opieka rządu. 

Po dowierceniu się znacznej produkcyi gazu. 
w Kissarmas w Siedmiogrodzie rząd węgierski zro- 
zumiał ekonomiczną doniosłość tego faktu i zapro- 
wadził w kraju monopol gazowy ustawą z dnia 17. 
Stycznia 1911 r. a więc już w 2 lata po odkryciu 
zródła gazowego. i 

Skutki tej ustawy nie dały na siebie długo 
czekać. Wkrótce już ministerstwo skarbu otrzymało 
masę zgłoszeń ze strony krajowych i zagranicznych 
firm, chętnych do zakupna gazu. 

Z większych projektów zasługuje na wzmiankę 
projekt badeńskiej fabryki sody i aniliny fabrykacyi 
kwasu azotowego z powietrza przy pomocy prądu 
elektrycznego. Gaz naftowy ma być użyty jako opał 
do poruszania turbin parowych. 

Projekt ten jest interesujący i dla nas, gdyż 
w Galicyi ma wkrótce powstać podobna fabryka 
AA na metodzie, opracowanej przez l. Mościc- 

iego z tą różnicą, że źródło prądu elektrycznego 
imają stanowić turbiny wodne. | 
a Koszty zakładowe centrali elektrycznej i fabryki 
śwasu azotowego według projektu badeńskiej fabryki 

| 

UBER NATURGAS UND FERNGASLEITUNG 
VON DR. JOSEPH GRUSZKIEWICZ. 

(Schluss.) 

Die Naphtagasindustrie bei uns, ist sehr jung 
und hat eine erst sehr kurze Geschichte hinter sich. 

Als die erste Unternehmung, welche das Naphta- 
gas im grósseren Massstabe fiir Heizzwecke beniitzte, 
muss hier die Firma Dienstag S Pomeranz in Bo- 
rysław genannt werden, welche sich den Namen der 
Pioniere auf diesem Felde ehrlich verdient hatten. 

Vor zwei Jahren entstand eine zweite muster- 
giltig gegriindete, die Borysław-Tustanowicer Gas- 
geselischaft. Diese beiden Unternehmungen haben 
zwar nur eine lokale Bedeutung, sie versehen jedoch 
die Bohrunternehmungen mit Gas zur Beheizung der 
Dampfkessel, ersparen dadurch ein bedeutendes 
Quantum von Heizól und spielen deswegen in dem 
wirtschaftlichen Leben der Naphtagrubenindustrie 
eine bedeutende Rolle. 

Die erste Ferngasleitung (zirka 10 km.) von 
Borysław an die Raffinerie der „Galicia* in Droho- 
bycz, wurde aus Initiative der A. G. Galicia im vo- 
rigen Jahre gelegt. Im laufenden Jahre soll eine zweite 
Ferngasleitung von Borysław an die k. k. Mineralól- 
fabrik in Drohobycz von einer Ldnge von zka 13 km. 

gelegt werden. Es wire zu wiinschen, dass diese 
auf inlindisches Kapital gestiitzte Unternenmungen 
eine neue Aera der galizischen Gasindustrie ertolg- 
reich erófinen móchten. 

Obzwar Massenverwertung des (iases haupt- 
sichlich auf der Anwenduug desselben zu Heizzwe- 
cken und zum Motorenbetriebe beruht, so muss 
jedoch unter der Gasindustrie im weiteren Sinne des 
Wortes auch die chemische Verarbeitung des (Giases 
verstanden werden. Es ist dies zwar ein noch neues 
Arbeitsteld jedoch sehr anregend; es fehlt auch nicht 
an Arbeiten und Bemiihungen, welche gewiss mit 
dem erwiinschten Erfolg gekrónt werden. 

Wie eine jede andere Industrie so benótigt 
auch die Gasindustrie der Mitarbeitung des Kapitals 
mit den technischen Kriften und vor allem des 
Schutzes und der Unterstiitzung der Regierung und 
der Landesbehórden. 

Der alte ókonomische Grundsatz „Laissez faire, 
laissez aller reicht heutzutage nicht mehr aus und 
cin Beispiel, wieviel eine sinnreiche Unterstutzung 
der Regierung zustande bringen kann finden wir bei 
unseren Nachbarn, bei den Ungarn. 

Die ungarische Regierung hat die okonomische 
Bedeutung der Erbohrung einer grossen Gaspro- 
duktion in Kissarmas in Siebenbiirgen sofort verstan- 
den und hat mit einem Gesetze vom 17. Januar 1911, 
somit schon binnen zwei Jahren seit der Entdeckung 
der Gasquelle ein Gasmonopol eingefiihrt. 

Die. Folgen dieses esetzes haben aut sich 
nicht mehr lange warten lassen. Schon binnen kur- 
zem hat das Finanzministerium zahlreiche Antrdge 
seitens der in- und ausladndischen Firmen fiir Gaslie- 
ferungen erhalten. 

Von den bedeutenderen Projekten verdient der 
Antrag der Badener Soda- und Anilinfabrik u. z. der 
Fabrikation von Stickstoffsiuren aus Luft bei Ver- 
wendung des elektrischen Stromes, genannt zu wer- 
den. Das Naphtagas soll hier zum Betriebe der 
Dampiturbinen verwendet werden. 

Dieses Projekt ist auch deswegen interessanter, 
da in Galizien eine dhnliche Fabrik gegriindet werden, 
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mają wynosić łącznie 10 milionów koron. . Z elek- 
tywnych 50.000 HP zużywa fabryka 33.000 kilowa- 
tów na rok i produkuje 33.000 ton saletry. 

"Roczne koszty ruchu wraz z 69/, oprocento- 
waniem 7/, amortyzacyi 4'/, konserwacyi i kosztami 
licencyi w kwocie 300.000 K. wynoszą dla centrali 
elektrycznej i fabryki kwasu 3,500.000 K. Wyprodu- . 
kowane 33000 ton saletry przedstawiają wartość 7.2 
milionów koron, tak, że zysk czysty już po opro- 
centowaniu kapitału i odpisach wynosi 3.7 milionów 
koron. 

Wyprodukowana saletra zastępuje w zupełności 
chilijską i jest używaną na wielką skalę do użyźnia- 
nia gleby. i 

Cena gazu ziemnego po jakiej rząd odstępuje 
interesentom jest bardzo przystępna. Cegielnia 
A. Veszprćmi otrzymuje np. 6500 m* gazu dziennie 
na przeciąg 25 lat w cenie 0.1 halerza za m*. Cena 
ta w okresach: pięcioletnich wzrastać ma aż do 
0.5 halerza. 

Dwie fabryki sody otrzymują dziennie 40—80.000 
m* gazu w cenie 0.2—0.6 halerza za m*. 

Projektowane są dalej nowe fabryki: jak huta 
Szklana, fabryka sadzy, kwasu azotowego systemem 
Lindego (wprost przez spalanie gazu naftowego 
z powietrzem), fabryki elektrolityczne dla sody 
1 chloru, chloranu i t. p. 

Olbrzymi ten ruch przemysłowy stanie się 
źródłem bogactwa Siedmiogrodu a zawdzięcza swe 
powstanie unormowaniu ceny i pewnej dostawy 
gazu, co mogło istotnie tylko przy pomocy rządu 
być przeprowadzone. 

Nasuwa się sama przez się myśl, czy czegoś 
podobnego nie możnaby i w naszym przemyśle 
Zrobić. Ę 

W pierwszej części tego artykułu wspomniałem 
o tem że odgazowanie szybów, według obowiązu- 
jących przepisów górniczo-policyjnych nie uwzglę- 
dnia, pod względem urządzenia technicznego, nale- 
zycie momentu gospodarczego. 

Przed trzema laty w czasie obrad komisyi dla 
obmyślenia środków dla bezpieczeństwa szybów na- 
itowych, zwołanej z ramienia c. k. Starostwa gór- 
Niczego, postawiłem wniosek, aby z kilkunastu pro- 
jektów urządzeń dla odgazowania szybów naitowych, 

tóre wpłynęły na ręce komitetu wybrać taki, który 
uwzględnia odprowadzenie gazu do rurociągu gazo- 
wego, celem zużytkowania gazu dla celów przemy- 
wowych. Projekt ten w zasadzie przeszedł i uchwa- 
óny był nawet skromny fundusz dla ściślejszego 

komitetu, któryby zajął się opracowaniem tego urzą- 
zenia technicznego. Z niewiadomych mi przyczyn 

projektu tego nie zrealizowano. Dziś po latach trzech 
musi przyjść i szerszy ogół do przekonania, że kwe- 
Stya zużytkowania gazów naftowych jest najzupełniej 
aktualną i że inwestowanie kapitałów większych 
w Iurociągi gazowe może wtedy tylko przedstawiać 
pewność lokacyi kapitału, jeżeli źródła gazowe będą 
należycie ujęte i gaz odprowadzony poza obręb ko- 
palni, celem dalszego jego zużytkowania. 

Odgazowanie szybów naitowych, przeprowa- 
e drogą ustawy, lub rozporządzeniem c. k. władz 
iczych jest w stanie położyć kamień węgielny 

pod przyszły przemysł gazowy i zapewnić równo- 
cześnie i właścicielom szybów korzyści pewne i unor- 
mowane, jakich przy obecnym stanie rzeczy spodzie- 

dzon 
górn 

wać się nie mogą. 
Posiadamy w kraju naturalne bogactwa zadać 
pracującego ogółu technicznego powinno być niem 

soll, welche auf der vom J]. Mościcki bearbeiteten 
Methode beruhen wird, jedoch mit dem Unterschiede, 
dass hier der elektrische Strom durch Wasserturbi- 
nen erzeugt werden wird. 

Die Errichtungskosten der ełektrischen Zentrale 
und der Stickstoffsaiirefabrik sollen nach dem Pro- 
jekte der Badener Fabrik insgesamt 10 Millionen 
Kronen betragen. Von den effektiven 50.000 PS ver- 
braucht die Fabrik 33.000 Kilowat per Jahr und 
produziert 33.000 Tonnen von Salpeter. 

Die jahrlichen Betriebskosten, einschliesslich 
der 67/,-igen Verzinsung, 70/,-iger Amortisation, 4'/,- 
iger Konservation und der Lizenzkosten im Betrage 
von 300.000 Kronen, betragen fiir die elęktrische 
Zentrale und die Saiirefabrik 3,500:000 Kronen. 

„Die Produktion von 33.000 Tonnen von Salpe- 
ter stellt einen Wert von 7.2 Millionen Kronen vor, 
so, dass der Nettogewinn nach der Verzinsung des 
Kapitals und den Abschreibungen 3.7 Millionen Kro- 
nen betrdigt. Der erzeugte Salpeter vertritt volkommen 
den chillischen und wird in grossen Mengen zur 
Fertilisierung des Bodens verwendet. 

Der Preis des Erdgases, zu welchem die Re- 
gierung. dasselbe den Abnehmern liefert ist sehr ge- 
ring. Die Ziegelei von A. Veszprómi erhdlt z. B. 6.500 
Kubikmeter Gas per Tag fiir einen Zeitraum von 25 
Jahren zu einem Preise von 0.1 Heller per Kub. M. 
Dieser Preis soll in fiintjahrigen Zeitriumen bis auf 
0.5 h. erhóht werden. Zwei Sodafabriken erhalten 
tiglich 40 60000 Kub. M. Gas, zu cinem Preise von 
0:2--0.6 he ;perKub. M. | 

Es werden auch andere neue Fabriken projek- 
tiert wie z. B. Glashiitte, Russfabrik, Fabrik zur Er- 
zeugung von Stickstoffsiuren nach Syst. Linde (direkt 
durch Verbrennung des Naphtagases mit Luft), elek- 
trolitische Fabriken fiir Soda und Chlor u. d. gl. 

„Diese riesige Industriebewegung wird zur Quelle 
des Reichtums Siebenbiirgens und sie verdankt ihre 
Entstehung der Festsetzung des Gaspreises und der 
Sicherheit der Gaslieferung, was allerdings nur unter 
Mithilfe der Regierung durchgefiihrt werden konnte. 

Man kommt nun daran zu denken, ob in unse- 
rer Industrie auch nicht etwas Aehnliches durzufiihren 
wadre. i 

Im ersten Teile dieses Artikels habe ich bereits 
bemerkt, dass in den gegenwartigen Berg-Polizeivor- 
schriften der wirtschaftliche Moment inbezug auf die 
technichen Einrichtungen nicht geniigend beriicksich- 
tigt wird. Sa 4 | 

Vor drei Jahren, zur Zeit der Beratungen der 
Kommission zur Bestimmung von Sicherheitsmass- 
nahmen fiir Rohólgruben, zusammenberufen seitens 
der k. k. Bezirkshauptmannschaft, habe ich den 
Antrag gestellt, dass von den eingesandten Projekten 
zur Entgasung der Rohólschichte, ein solches ge- 
wiahlt werde, welches die Ableitung des Gases in 
eine Gasleitung zwecks wirtschaftlicher Ausnitzung 
desselben beriicksichtigt. Dieses Projekt wurde im 
Prinzip angenommen, und es wurde sogar ein klei- 
ner Fond bewilligt, um einem engerem Komitee eine 
eingehendeBearbeitung derdiesbeziiglichen technischen 
Einrichtung zu ermóglichen. Aus „mir unbekannten 
Griinden, ist dieses Projekt unrealisiert geblieben. 
Heute, nach einem dreijihrigen Zeitraum, miissen 
auch die weiteren Kreise zur Ueberzeugung kommen, 
dass die Frage der Verwertung des Naphtagases 
vóllig aktuell ist und, dass gróssere Kapitalsinve- 

- stitionen in Gasleitungen nur dann eine sichere [n- 
vestition vorstellen werden, wenn die Gasquellen 



208 ROPA NE to | | 

projektowanie nowych gałęzi przemysłu, a zwłaszcza 
przemysłu chemicznego, który w największej mierze 
jest w stanie wyzwolić nas od- zależności ekonomi- 
cznej Niemiec, skąd większość produktów chemicz- 
nych sprowadzamy. ! 

Jaką wartość przedstawia przemysł chemiczny 
w Niemczech i jak potężną jest dźwignią dobrobytu 
o tem przekonać się możemy z zestawienia statysty- 
cznego za r. 1911. W czasie od stycznia do listo- 
pada 1911 r. wartość eksportu produktów chemicz- 
nych wynosiła 671.15 milionów marek (w roku 1910 
w tym samym czasie 623.45 milionów marek. 

W tymże roku powstało w Niemczech 7 no- 
wych towarzystw chemicznych akcyjnych o kapitale 
łącznym 19.05 mil. M. i 169 towarzystw z ograni- 
czoną odpowiedzialnością o kapitale 20.73 mil. M. 

_ Prawie więc co drugi dzień powstaje w Niem- 
czech nowe przedsiębiorstwo chemiczne. 

Mimo tej clbrzymiej ilości fabryk chemicznych 
nie ma w Niemczech drugiej takiej gałęzi, któraby 
mogła wykazać tak Świetne bilansy jak właśnie 
przemysł chemiczny. W r. 1911 do listopada 121 
towarzystw akcyjnych ogłosiło swoje bilansy. Cał- 
kowity kapitał ich wynosił 424.31 milionów M. Suma 
dywidendy wypłaconej wynosiła 67.22 milionów M. 
tak, że przeciętna dywidenda każdego z tych towa- 
rzystw wynosiła 15.80/,,. 

W tymże samym roku bilans handlowy Austryi 
wykazuje niedobór w olbrzymiej sumie 689.76 milio- 
nów koron, podczas gdy w r, 1910 niedobór wyno- 
sił 590.42 milionów. jest więc znaczny postęp, ale 
w niedoborze. 

Zadaniem przemysłu chemicznego jest przeróbka 
surowca na produkty. wyższej wartości handlowej. 

Jakim surowcem jest gaz naftowy. 
Z metanu i węglowodorów etylenowych, za- 

wartych w gazie dają się otrzymać np. przez chlo- 
rowanie związki chemiczne, posiadające jako takie 
wielkie zastosowanie lub też w połączeniu z innymi 
umożliwiające dalsze bardziej złożone syntezy clie- 
miczne. W tej drodze można dojść do całego sze- 
regu produktów o wysokiej wartości, a otrzymanych 
w cenie znacznie niższej niż to dotychczas było 
możliwe. 

Fabrykacya przedstawia się bardzo rentownie 
i pod tym względem gaz nąftowy może posłużyć 
za podstawę do stworzenia całego szeregu fabryk 
chemicznych. 

Interesującym się tą sprawą udzielę chętnie 
bliższych informacyj. 

DO SPRZEDANIA 

d KOTŁÓW LOKOMOBILOWYCH PAROWY CH 
używanych, na 6 atm. ciśnienia 
: O powierzchni 20 — 30 m*. : 

oferty przyjmuje i wyjaśnień udzieli: 
ZARZĄD TECHNICZNY 

GALICYJSKIEJ SPÓŁKI NAFTOWEJ „POTÓR* 
w Potoku p. Jedlicze. 

PRZEKROCZY ASOT ROKOKA ARRAS 

genau abgesperrt werden und das Gas ausserhalb 
des Grubenrayones zur weiteren Ausniitzung abge- 
leitet wird. 

Die Entgasung der Naphtaschichte im gesetzli- 
chen Wege, oder durch Verordnungen der k. k. 
bergbehórden durchgefiihrt, móchte einen Grund- 
stein unter die kiinftige Gasindustrie legen und fiir 
die Schachteigentiimer einen gewissen und nor- 
mierten Nutzen, welchen dieselben bei dem gegen- 
wartigen Sachverhalte nicht erwarten kónnen, sichern. 

Das Projektieren von neuen Industriezweigen 
und speziell der chemischen Industrieunternenmungen 
zur Ausniitzung des Naturreichtums unseres Landes 
sollte die Aufgabe unseres technischen Gros bilden. 
Speziell die chemische Industrie ist im Stande uns 
von der ókonomischen Abhingigkeit Deutschlands, 
von wo die meisten chemischen Produkte bezogen 
werden, zu befrejen. | 

Wie gross die chemische Industrie Deutschlands 
ist und wieviel dieselbe zu dem Wohlstande des 
Landes beitrigt, davon kónnen wir uns vón den 
statistischen Daten fiir das Jahr 1911, ein Bild schaf- 
ten. Wahrend der Zeit vom Januar bis November 
1911, betrug der Exportwert der chemischen Pro- 
dukte Deutschlands 671,15 Millionen Mark. (lm Jahre 
I910 in der selben Zeitperiode 623.45 Millionen 
Mark). 

Im selben Jahre wurden in Deutschland 7 neue 
chemische Aktiengesellschaften mit einem Gesamt- 
kapital von 19.05 Millionen Mark, und 169 Geesell- 
schalten m. b. H. mit einem Gesamtkapital von 
20.73 Millionen Mark gegriindet. Es entsteht somit 
in Deutschland ungefihr jeden zweiten Tag eine 
neue chemische Unternehmung. 

lrotz einer so grossen Anzahi von chemischen 
Fabriken gibt es in Deutschland kaum einen anderen 
Industriezweig, welcher so prachtige Bilanze als eben 
die chemische Industrie aufzuweisen hitte. Bis No- 
vember 1911, 121 Gesellschaften, deren Gesamt- 
kapital 424.31 Millionen Mark betrug, haben ihre 
bilanz veróffentlicht. Die Summe der ausgezahiten 
Dividenden betrug 67.22 Millionen Mark, es entfielen 
somit durchschnittlich 15.8, Dividende auf eine 
Gesellschaft. 8 

lm selben Jahre weist die Handelsbilanz Oester- 
reichs ein Defizit von 689.76 Millionen Kronen im 
Vergleiche mit einem Defizit von 396.42 Millionen 
Kronen im Vorjahre. Ein bedeutender Fortschritt. im 
Defizite. | 

Die chemische Industrie hat zum Zwecke die 
Verarbeitung des Rohmaterials in Produkte von einem 
hóheren Handelswerte. 

Solch ein Rohmaterial bildet das Naphtagas. 
Aus dem im Naphtagase enthaltenen Metan- 

und Etylen-Kohlewasserstoften lassen sich z. B. durch 
chloren, chemische Verbindungen erhalten, welche 
als solche grosse Verwendung finden, oder in Ver- 
bindung mit anderen, weitere mehr komplizierte che- 
mische Synthesen ermóglichen. 

Aut diesem Wege kann man eine Reihe von 
wertvollen Produkten, jedoch zu bedeutend niedri- 
geren Erzeugungskosten, als dies bis nun móglich 
war, erhalten. | 

Die Fabrikation stellt sich sehr rentabel vor, 
und das Naphtagas kann eine Basis zur Entstehung 
einer ganzen Reihe von chemischen Fabriken bilden. 

Denjenigen, welche die Sache naher interessie- 
ren móchte, werden weitere Informationen gerne erteilt. 

4» 
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SYTUACYA. 
Bardzo interesująco przedstawia się obecna sy- 

tuacya w naszym przemyśle naftowym. Sledzimy 
przedewszystkiem z wielkiem zainteresowaniem postęp 
robót wiertniczych we. wschodniej i zachodniej Gali- 
cyi i z każdego najmniejszego pomyślnego objawu 
staramy się przewidzieć przyszłe centrum produkcy! 
ropy w Galicyi. Mimo, że teren tustanowicki uważano 
ogólnie za wyjątkowo produktywny 1 mimo, że na 
podstawie dotychczasowych rezultatów wierceń poza 
obrębem Tustanowic nie należałoby mieć nadziei na 
odkrycie terenu o tak obfitej produkcyi, to jednak 
nie można zaprzeczyć, że podnietą dla wszystkich, 
którzy idą. na wiercenia w niedostatecznie jeszcze 
odkryte terena jest przedewszystkiem nadzieja znale- 
zienia drugich Tustanowic. Tymczasem jednak zamy- 
kamy wodę wgłębną w Tustanowicach w głębokości 
półtora kilometra i nie tracimy również nadziei, że 
po przejściu horyzontu wodnego natrafimy JESZCZE 
raz na ropę, której cena stale idzie w górę. Wobec 
braku ropy mało zajmujemy się dezorganizacyą rafi- 
nerów, która wobec niskiego stanu produkcyi ropy 
nie może mieć wpływu na cenę surowca natomiast 
oczy wszystkich zwrócone są w stronę Londynu, skąd 
dochodzą. nas potwierdzające się wieści o zlaniu SIĘ 
angielskich towarzystw naftowych, operujących w Ga- 
licyi z towarzystwami rurociągowemi i przypuszcza|- 
nie grupą kopalń niemieckich, jakoteż o projektowa- 
nem zakupnie przez. te zjednoczone towarzystwa 
kilku rafineryi. Oprócz notatek kronikarskich sprawy 
tej nie poruszyłajeszcze nasza prasa naftowa, czeka- 
jąc zapewne aż fuzya stanie się faktem dokonanym 
mimo, iż zdawać by się mogło, że prasa naitowa 
i stojące poza nią instytucye naftowe w interesie 
normalnego ukształtowania się przyszłych stosunków 
kapitalistycznych i handlowych w naszym przemyśle 
naitowym już na samą wiadomość o zamiarze zało- 
żenia stu milionowego przedsiębiorstwa zagranicznego 
Sprawę tę powinny przedyskutować i pomyśleć 
o stworzeniu jakiejś przeciwwagi mogącej regulować 
wpływ zagranicznego towarzystwa owianego cho- 
ciążby najlepszymi zamiarami i chęciami to jednak 
obliczonego na zyski i zmuszonego do prowadzenia 
takiej polityki handlowej, której rezultatem byłaby 
dywidenda. Pozatem zorganizowanie tak wielkiego 
Kapitału w jednych rękach oddziałałoby silnie na 
rozwój drobnych krajowych towarzystw i przedsię- 
biorstw naftowych, biorąc pod uwagę choćby tylko 
rozdział obecnego kontyngentu podatkowego. Fawo- 
'yzowane przez ustawę towarzystwa akcyjne płacące 
Podatek od bilansu, a powstałe ze zjednoczenia kil- 
unastu lub kilkudziesięciu drobnych spółek nie 
da rządowi takiego kontyngentu podatku, jaki 

Przypądał na dane spółki razem przed ich zfuzyono- 
waniem, rząd jednak mający pewną kwotę podatko- 
wą opłacaną przez przemysł naftowy wstawioną 
W. budżet, ściągnie ją bezwzględnie rozumie SiĘ 
jednak, nie z towarzystwa akcyjnego, w którego 
obronie stoi ustawa, lecz z drobnych przemysłowców. 
Stworzenie dalej nowej grupy producentów-ralinerów, 
jest w stanie lniemożliwić dotrzymanie kontraktu 
rządowi o dostawę ropy opałowej, co znów zdyskre- 
dytuje wartość zawieranych przez nas kontraktów. 

prawdzie już dziś mówi się o tem, że rząd w ce- 
lu uniknięcia strat mogących wyniknąć z niedotrzy- 
mania kontraktu o dostawę ropy przedsięweźmie za- 
pewne kroki ochronne, to jednak zdaniem naszem 
nie należy czekać na interwencyę rządu w kwestyach 
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DIE SITUATION. 

Sehr interessant stellt sich die gegenwdr- 
tige Situation in der galizischen Rohólindustrie vor. 
Mit grossem Interesse verfolgen wir vor allem den 
Fortschritt der Bohrarbeiten in West- und Ostgali- 
zien und trachten schon jetzt aus den Resultaten 
dieser Bohrungen ein zukiinitiges Zentrum der Roh- 
ólproduktion vorauszusehen. Obzwar das Tustano- 
wicer Terrain, allgemein als gewissermassen fenome- 
nal betrachtet wurde, und obzwar die bis nun erziel- 
ten Bohrresultate ausserhalb Tustanowice auf eine 
baldige Erschliessung eines ebenso produktiven Ter- 
rains nicht hoffen lassen, dennoch kann es nicht ver- 
neint werden, dass alle unsere Bohrungen in den bis 
nun unentdeckten Feldern in der Hoffnung der Ent- 
deckung eines neuen Tustanowice gefiihrt werden. 
Bevor dies geschieht, sperren wir in Tustanowice 
das Tietwasser in einer Tiefe von anderthalb Kilo- 
metern ab, una geben uns der Hoffnung hin, dass 
nach der Durchbohrung des Wasserhorizontes noch- 
mals aui Oel gestossen wird, dessen Preise im kon- 
stanten Steigen begriffen sind. Angesichts des Roh- 
ólmangels beschadftigen wir uns wenig mit der Des- 
organisation der Ratfineure, welche auf den Rohól- 
preis keinen Einfluss ausiiben kónnen. Die allgemei- 
ne Aulmerksamkeit ist gegenwartig auf London ge- 
richtet, von wo uns bestatigte Nachrichten iiber eine 
bevorstehende Fusion der englischen in Galizien ar- 
beitenden Petroleumgesellschaften mit Pipelinegesell- 
schalten und vermutlich einer deutschen Gruppe als 
auch iiber das Projekt des Ankaufes einiger Raffli- 
nerien durch die fusionierten Gesellschaften, zukom- 
men. Merkwiirdig genug, wurde diese Angelegenheit 
in unserer Petroleumpresse, welche sich wahrschein- 
lich die Besprechung derselben bis zur Zeit, wenn 
die Fusion zur Tatsache wird, vorbehżilt, unberiihrt 
gelassen. 

Unsere Petroleumpresse als auch die hinter der- 
selben stehenden Institutionen sollten jedoch in erster 
Linie berułen sein im Interesse einer normalen Ge- 
staltung der kiinitigen Kapital- und Handelsverhiilt- 
nisse in unserer Petroleumindustrie schon auf die 
erste Nachricht von der Griindung einer ausldndi- 
schen Gesellschaft mit einem Kapital von hundert 
Millionen Kronen, die Sache einer griindlichen 6ffent- 
lichen Diskussion zu unterziehen und die Griindung 
einer inlindischen Organisation, welche ein Gegen- 
gewicht zu der ausldndischen bilden und deren Ein- 
fluss regulieren móchte, ins Auge zu fassen. Eine 
ausldndische Gesellschaft, mit einem so bedeutenden 
Kapital, móge sie auch mit dem besten Willen und 
Absichten beseelt sein, muss eine derartige Handels- 
politik tiihren, die in Dividendenauszahlung resultie- 
ren móchte. Die Anhaiifung eines so grossen Kapi- 
tals in einer Hand móchte einen nicht geringen Ein- 
fluss auf die Weiterentwicklung der kleineren inlin- 
dischen Petroleumgesellschaften und Unternehmun- 
gen ausiiben, und dies wird uns klar, wenn wir nur 
die Verteilung des gegenwartigen Steuerkontigentes 
in Betracht ziehen. 

Eine grosse Aktiengesellschaft, welche aus einer 
Fusion einer Anzahl von kleinen Geseilschaften ent- 
stand und welcher nach dem Gesetze die Steuer 
nach der Bilanz bemessen werden, wird dem Staate 
einen bedeutend kleineren Betrag an Steuer abschiit- 
ten, als die kleinen Geśellschaften einzeln genommen, 
jedoch der vorausbestimmte und usuele Steuerbe- 
trag den die Rohólindustrie beitragt, muss in die 
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natury czysto handlowej, których załatwienie leży 
w rękach naszych. Interwencya rządu, która musiałaby 
się objawiać w represyach, w kryzysacna nie będących 
następstwem klęsk elementarnych ani też nieprzewi- 
dzianego ukształtowania się konjunktur handlowych 
dałaby nam Świadectwo zupełnego ubóstwa pod 
względem zdolności organizacyjnych i prowadzenia 
na szerszą skalę i na dalszą metę zakrojonych inte- 
resów. 

Krajowe Towarzystwo naftowe poruszyło 
wprawdzie myśl założenia organizacyi w rodzaju na- 
itowego banku parcelacyjnego dziś jeszcze pozosta- 
jącego bez konkretnego projektu i formy. Z dotych- 
czasowej jednak akcyi podjętej w tym kierunku 
i przedstawienia sprawy w organie tegoż towarzystwa 
„Nafta”* przychodzi się do wniosku, że inicyatorzy 
zamierzonej organizacyi po bliższem rozpatrzeniu 
sprawy i.dojściu do przekonania, że jedynie racyę 
bytu mieć: może dziś towarzystwo z kapitałem idącym 
w grube miliony przestraszyli się sami swego pro- 
jektu widząc, iż przeprowadzenie tegoż nie leży w ich 
mocy. | Sytuacya jaka się, w najbliższym czasie wytwo- 
rzy w naszym przemyśle naftowym wywoła automa- 
tycznie powstanie nowego, oby krajowego, stowa- 
rzyszenia finansistów 1 przemysłowców naftowych, 
chodzi jednak o to, by uniknąć tej automatyczności 
a stworzyć organizacyę obliczoną na dalszą metęi na 
trwałych podstawach. Do zorganizowania takiego to- 
warzystwa powinny być powołane przedewszystkiem 
krajowe instytucye finansowe i doświadczeni kupcy, 
znający nietylko dokładnie nasz przemysł naftowy, 
ale oryentujący się szybko w konjunkturach, panują- 
cych na światowych rynkach naftowych. 

Nie wątpimy, że obecna sytuacya panująca 
w naszym przemyśle naftowym ijej pomyślne w dal- 
szym ciągu rozwikłanie stanie się w najbliższym 
czasie przedmiotem fachowej dyskusyi tak w prasie 
codziennej jak i naftowej. 

| Czesław Załuski. 

Leihanstalf 
fir RettunQsstunten und (Werkzeuge 
Galizischen Karpathen Petroleum- Aktien$eselischaft in Boryslaw. 

Telephon 191 und 180. 

Alle Dimensionen stets am Lager. 

Staatskasse einfliessen, und derselbe wird riicksichts- 
los nicht von den grossen Aktiengesellschaften, die 
durch das Gesetz geschiitzt sind, sondern von den 
kleinen Unternehmern exekutiert. | 

Die Schaffung einer neuen Gruppe der Produ- 
zenten-Raffineure kann den Vertragbruch mti dem 
Staate bez. der Ablieferung des Heizóles herbeifiih- 
ren, was zum Heben des Vertrauens in unsere Ver- 
trige nicht beitragen móchte. Es wird zwar schon 
heute dariiber gesprochen, dass die Regierung, um 
sich vor den Verlusten zu schonen, welche aus dem 
Kontraktbruche erwachsen miissten, gewisse Mass- 
regel fassen wird, dennoch unserer Meinung nach 
sollte man in reinen Handelsgeschiiften, deren Erledi- 
gung in unseren Hdnden ruht auf die Intervention 
der Regierung sich nicht verlassen. Eine solche In- 
tervention in Krisen, welche keine Folge der elemen- 
taren Krdfte, weder einer unvorausgesehener Konstel- 
lation der Handelskonjunkturen vorstellen, móchte 
uns ein Zeugnis einer vollkommenen Untauglichkeit zur 
Organisierung und Leitung im grossen Massstabe 
gedachten und auf eine lingere Lebensdauer bemes- 
senen Handelsgeschafte ausstellen. 

Der Landes-Naphta-Verein liess zwar den Gedan- 
ken der Griindung einer Organisation in der Form 
einer Naphta-Parzelations-Bank auftauchen, welchem 
jedoch bis jetzt keine konkreten Grundrisse angege- 
ben wurden. Aus der bis nun unternommenen dies- 
bez. Aktion, als auch aus der Vorstellung der Idee 
in dem Vereinsorgane „Nafta, kommt man unwill- 
kirlich zur Vermutung, dass die Initiatoren der be- 
absichtigten Organisation nach einem niheren Stu- 
dium zur Ueberzeugung gekommen sind, dass in 
unserer Petroleumindustrie heutzutage einzig und 
allein nur eine mit Millionenkapital ausgestattete Ge- 
sellschaft existenzberechtigt ist, und mit der Weiter- 
tórderung der Idee zu deren Ausfiihrung sie sich 
nicht stark genug fiihlen, -zógern. 

Die Situation, welche in der nichsten Zeit in 
unserer Industrie gestaltet werden wird, wird auto- 
matisch die Entstehung einer neuen Organisation 
der. Fińianzisten und Petroleumindustriellen hervor- 
ruten, es handelt sich jedoch eben darum um der 
Automatik vorzubeugen und eine im grósseren Mass- 
stabe gedachte Organisation zu griinden. Zur Orga- 
nisierung einer solchen Gesellschaft sollten in erster 
Linie unsere inldndischen finanziellen Institutionen 
und erfahrene Kaufleute, :'die nicht nur unsere Rohól- 
industrie genau kennen, sondern sich auch in den 
auslindischen Handelskonjukturen genau auskennen. 

Wir zweifeln nicht, dass die gegenwartige Situ- 
ation und deren weitere giinstige Entwicklung in der 
nachsten Zeit den Gegenstand einer fachmidnnischen 
Diskussion ebenso in unserer Tages-als auch Petro- 
leumpresse bilden wird. 

Czesław Załuski. 

(lt naszego pismu :: wykonuje 
Zakład art.-$raficzny i we Lwowie, Pusuż Mikolascha. WACII 
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WIADOMOŚCI OSOBISTE. PERSONALNACHRICHTEN. 
Kol. inż. Władysław Dunka de Sajo przenosi 

się z dniem 1. czerwca br. do Rypnego, koło Pere- 
hińska jako techniczny dyrektor kopalń poza Bory- 
sławiem i Tustanowicami towarzystw angielskich gru- 
pujących się około Tow. Premier. 

Kierownictwo kopalń nafty Tow. Alliance Ltd. 
w Jasienicy solnej, objął kol. Władysław Rzepecki. 

Kol. Władysław swierz objął kierownictwo 
kopalń nafty Hanowersko-galicyjskiego Gwarectwa 
nattowego w Potoku p. Krosno. i 

P. H. Lloyd Chittenden, dyrektor The British 
Borneo 6 Burma Petroleum Syndikate Ltd., iinż. ]. 
R. Falkowicz z Londynu, bawili ubiegłego tygodnia 
w (ialicyi w celu oglądnięcia różnych terenów na- 
itowych tak we wschodniej i zachodniej Galicyi, 
jak też i w okolicy Borysławia. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE. 
Dnia 18. bm. odbyło się we Lwowie Walne 

Zgromadzenie Spółki „Sas« w Tustanowicach, na 
którem postanowiono zlikwidować starą spółkę. Li- 
kwidatorami zostali wybrani pp. Maurycy hr. Dzie- 
duszycki, Stanisław Wołkowicki i inż. Julian Pierściński. 

Kopalnia „Sas* produkuje obecnie około 1 wagon 
ropy dziennie. Z dochodu z ropy ma dawna spółka 
„Sas* otrzymać jeszcze 350.000 koron, jako reszta 
ceny kupna od spółki „Johanna*. | 

Herr Ing. Władysław Dunka de Sajo iibersie- 
delt am 1. Juni ac. nach Rypne ad Perehińsko als 
technischer Direktor der ausserhalb Boryslaw-Tusta- 
nowice gelegener Petroleumgruben der englischen, 
um die Premier Co. Ltd. gruppierten Gesellschaften. 

Die Betriebsleitung der Gruben der Gesellschaft 
Alliance Ltd. in Jasienica solna hat Herr Władysław 
Rzepecki iibernommen. | | | + 

Herr Władysław Świerz hat die Betriebsleitung 
der Gruben der Galizisch-Hannowerschen Petroleum- 
Gewerkschaft in Potok Post Krosno, iibernommen. 

Herren H. Lloyd Chittenden, Direktor The 
British Borneo £ Burma Petroleum Syndicate Ltd. 
und Img. |. R. Falkowicz, beide aus London, weilten 
vorige Woche in Galizien und besichtigten verschie- 
dene West- und Ostgalizische Petroleumterrains. 

HANDELSNACHRICHTEN. 
Am 18. d. M. hat in Lemberg die General- 

versammlung der Petroleumgesellschaft „Sas* statt- 
gełunden, bei welcher die Liquidation der Gesellschaft 
beschlossen wurde. Als Liquidatoren wurden ernannt 

„die Herren: Maurice Graf Dzieduszycki, Stanisław 
Wołkowicki und Ing. ]. Pierściński. ŚR 
_ * Die Grube „Sas* produziert gegenwartig zka 1 

Zisterne Oel per Tag, welches zur Deckung des 
seitens der Ges. „Johanna* noch als Rest- Kaufpreis 
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Na Walnem Zgromadzeniu Schodnickiej Spółki 
rurociągowej jan Zeitleben i Ska, odbytem dnia 10. 
bm. mianowany został dyrektorem Towarzystwa 
w miejsce Dra W. Kerna p. Herman Hass, dyrektor 
Tow. „Petrolea*. Dyrekcya składa się przeto obecnie 
z pp. W. Wolskiego, J]. Zeitlebena, H. Hassa i Ro- 
senthala. 

Zmiana lokalu. Biura firmy Ostrowski 8£ Cudek 
we Lwowie, zostały przeniesione na ulicę Sło- 
wackiego 16. 

British Austrian Oil Investment (Co. Ltd. 
właścicielka kop. „Tsuschina* w Tustanowicach 
wydała 112.753 sztuk nowych akcyj 1 fun- 
towych, w celu zebrania kapitału na zakupno tere- 
nów naftowych w zachodniej Galicyi. 

Donoszą nam z Londynu, że negocyacye 
w Sprawie fuzyi angielskich towarzystw nattowych 
„Premier Oil 8 Pipeline Co* „Central Carpathian" 
„Alfaś „Tryumi* i „Amalgamated Oil Pipelines of 
Galicia* są na ukończeniu. Kapitał zjednoczonych 
towarzystw ma wynosić 100 milionów koron. 

Spółka dla przemysłu gazu ziemnego, Ska 
z Ogr. por. została zawiązana w Drohobyczu, z ka- 
pitałem zakładowym 600000 kor. Podstawą do za- 
łożenia tej spółki był kontrakt na dostawę gazu do 
opalania c. k. Odbenzyniarni. Spółka przystąpiła już 
do robót przygotowawczych i ma nadzieję, że jeszcze 
w jesieni b. r. rozpocznie dostawę gazu do odbenzy- 
niarni. Dyrektorami spółki zostali wybrani pp. Henryk 
| Benjamin Suchestow, Dr. Aleksander Mintz, Jakób 
Spitzmann. Do rady nadzorczej: Hr. Boos Waldek, 
hr. Jaques de Konti, Henryk Goldschmidt, br. Rogęer 
Battaglia, Dyr. Szymon Dische, Dr. Beno Roth, Dr. 
Ozyasz Wasser, J. Spitzer i Dr. E. Kahane. W skład 
rady doradczej weszli pp. Gustaw Goldmann, Suss- 
manin i Lessing. Kierownikiem technicznym spółki 
mianowano inż. Maryana Wieleżyńskiego. Przedsię- 
diorstwo to ze strony rządu kontrolować będzie 
dyr. odbenzyniarni p. Pilat. 

RÓŻNE WIADOMOŚCI. 
now; Pierwsze zamkniecie wody wgłębnejw Tusta- 
wicach poniżej głębokości 1445.60 m. skonstato- 

dO w szybie „Wełdzirz* wł. Dra Eugeniusza Rei- 
ter . . . manny zostającego pod kierownictwem kol. M. Erd- 
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1313 m. ybie tym pokazała się woda w głębokości 
podczas tłokowania, dała się jednak w prze- 

dale kilku szycht zupełnie wyłyżkować. Rozpoczęto 
asze pogłębianię szybu i czyniono w międzyczasie 

próby zapomocą tłokowania, podczas których znów 
SIĘ pokazała woda, dająca się jednak również łatwo 
zupełnie wyłyżkować. Wiercenie postępowało dalej 
w piaskowcu zaś rury 6" zostały postawione w za- 
wierconym otworze w ołębokości 1400 m. Następnie 
lozpoczęto dalsze wiercenie, i prowadzono je aż do 
głębokości 1459.33 m. w którejto głębokości w gru- 
boziarnistym piaskowcu ropnym przyszły silne ślady 
I silne wybuchy ropy. Wobec tego rozpoczęto znów 
tłokowanie. 

ROPA. 213 
an die Ges. „Sas* schuldigen Betrages von K. 350.000 
verwendet wird. 

Bei der Generalversammlung der Schodnica 
Pipeline Gesellschaft Johann Zeitleben u. Co. wurde 
an Stelle des Herrn Dr. V. Kern, Herr Hermann Hass, 
Direktor der „Petrolea* A. G.zum Direktor der obigen 
Gesellschaft ernannt. Die Direktion der Pipeline Gc- 
sellschaft besteht jetzt somit aus den Herren W. Wolski, 
J. Zeitleben, H. Hass und Dir. Rosenthal. 

Das Geschaitslokal der Firma Ostrowski 
8 Cudek in Lemberg, befindet sich vom 1. Mai 
Słowackigasse 16. 

British Austrian Oil [nvestment Co. Ltd, 
welche bekanntlich die Grube „Tsuschima* in Tu- 
stańowice besitzt, hat 112.753 Stiick neue Aktien 
zu I Pfund, zwecks Erwerbung von Naphtafeldern 
in Westgalizien, ausgegeben. 

Wie uns aus London berichtet wird, werden 
die Verhandlungen betr. die Fusion der englischen 
Gesellschaften „Premier Oil $£ Pipeline Co* „Central 
Carpathian* „Alpha* „Triumph* und „Amalgamated 
Oil Pipelines of Galicia* bald zu Ende gefiihrt. Das 
Kapital der vereinigten Gesellschaiten soll 100 Milli- 
onen Kronen Betragen. 

Erdgas-Industrie Ges. m.b. H., wurde in Dro- 
hobycz mit einem Kapital von 600.000 Kronen, ge- 
griindet. Die Basis zur Griindung dieser Gesellschaft 
bildete ein Vertrag mit der k. k. Mineralólraffinerie 
in Drohobycz, auf Grund welchen die neue (Gesell- 
schait die Versorgung der Raffinerie mit Heizgas 
iibernommen hatte. Die Vorbereitungsarbeiten zur 
Legung einer Gasleitung von Borysław nach Dioho- 
bycz wurden bereits angefangen, und die Gesellschait 
hofft mit der Gaslieferung schon im Laufe des kom- 
menden Herbstes zu beginnen. Zu Direktoren der Ge- 
sellschaft wurden gewiihlt die Herren: Heinrich und 
Benjamin Suchestow, Dr. Alexander Mintz, Jakób 
Spitzmann, zum Verwaltungsrate: Graf Boos Waldek, 
Graf Jaques de Konti, Heinrich Goldschmidt, Br. Rog- 
ger Battaglia, Dir. Simon Dische, Dr. Beno Roth, 
Dr. Osias Wasser, |. Spitzer, und Dr. E. Kahane. 
Als Beirite wurden gewdhlit: Herren Gustav Gold- 
mann, Sussmann und Lessing. Zum technischen Be- 
triebsleiter der Gesellschaft wurde Herr Ing. Maryan 
Wieleżyński berufen. Seitens der Regierung wird 
die Gesellschaft vom Herrn Dir. Pilat kontrolliert. 

VERSCHIEDENE NACAHRICHTEN. 
Wasserabsperrung in einer Tiefe von 1445.60 ni. 

wurde in dem Schachte „Weldzirz* in Tustanowice 
Eig. Dr. E. Reiter, Betriebsleiter Herr M. Erdmann, 
konstatiert. 

In diesem Schachte ist das Wasser in ciner 
Tiefe von 1313 m. wahrend des Kolbens zu Tage 
getreten, es gelang jedoch dasselbe mittels des 
Schimandlóffels binnen ciniger Arbeitschichten voll- 
kommen zu schópfen. Es wurde mit weiterer Bohrung 
angefangen, inzwischen wurden auch Kolbproben 
durchgefiilirt, wahrend welchen das Wasser wieder 
zum Vorschiein kam, liess sich jedoch wiederum 
leicht ausschópten. Die Bohrung schritt im Sandsteine 
vor sich und die Róhren wurden in einer Tiete 
von 1400 m. gestellt. Folglich wurde die Bolrarbeit 
wiederaufgcnommen und bis zu einer Tiefe von 
1459.33 m. gefiihrt, in welcher Tiefe in einem grob- 
kórnigen Sandsteine Oelspuren und starke Oelaus- 
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Po pierwszem tłokowaniu trwającem 6 godzin, 

pokazała się znów woda, którą dalej ściągano tłokiem 
przez cały tydzień, lecz woda nie dawała się ściągnąć 
tłokiem, przeciwnie przybywała. Zostawiono więc 
płyn w głębokości 1000 m. i próbowano złyżkować 
wodę jak poprzednio, jednak również bez rezultatu. 

Na wniesione przez kierownika kopalni p. Erd- 
manna podanie do Urzędu górniczego o pozwolenie 
zamknięcia wody, Urząd górniczy zgodził się po 
poprzedniem odbyciu konierencyi ze ściślejszym ko- 
mitetem wodnym i kierownikiem kopalni. Przystą- 
piono przeto do zamknięcia wody jednak nie rurami 
5', lecz postanowiono wyciągnąć rury 6" a po wy- 
mianie rur dziurkowanych i części rur całych dano 
na spód 500 m. rur grubościennych Mannesmanna 
163/148 i zapuszczono napowrót aż do zasypu. Na- 
stępnie wyrobiono zasyp i rozszerzono otwór do 
1425 m. poczem wyrobiono zasyp aż do spodu, 
zabito spód iłem na wysokość 40 m. i puszczono 
rury własnym ciężarem w ił. Rury zatrzymały się 
w głębokości 1445.60 m. Ruch następnie przez kilka 
dni wstrzymano, poczem przystąpiono do wyrabiania 
iłu do spodu i uwiercono z polecenia delegata Urzędu 
górniczego jeszcze 1.50 m. spodu. Przez 8 następnych 
dni ściągano płyn i płynu nie przybywało. 

Dnia 18. bm. rano przeprowadził próby Naczelnik 
Urzędu górniczego p. Mokry i komisarz Staufer, po- 
czem szyb zaplombowano. Dnia 20. bm. rano zro- 
biono ostatnią próbę, która nie wykazała żadnego 
przypływu wody wobec czego Urząd górniczy stwier- 
dził zamknięcie wody i pozwoiił na dalsze wiercenie. 
Szyb obecnie znajduje się we wierceniu w piaskowcach 
drobnoziarnistych. 

Pierwsze to w Tustanowicach udałe zamknięcie 
wody wgłębnej, które nawiasem mówiąc trwało trzy 
miesiące, nie pozostanie bez wpływu na dalszy plan 
robót w innych zawodnionych szybach tustanowickich. 

Ministerstwo robót publicznych przyjęło do 
wiadomości wybór kol. inż. Dunka de Sajo na 
członka Rady Naftowej z ramienia Związku T. W. 

W Uhercach powiat Lisko rozpoczyna w tych 
dniach montowanie pierwszego szybu na terenach 
Dra Tilla Towarzystwo angielskie, które zakupiło te 
terena na spółkę z inż. M. Zieleniewskim. Wiercenie 
prowadzić będzie w akordzie przedsiębiorca wiertni- 
czy inż. M. Zieleniewski. 

Trzy najgłębsze szyby na świecie znajdują się, 
jak podaje „Montan Zeitung", w Prusiech. Mają 
one następujące głębokości: Otwór wiertniczy w Pa- 
ruszowicach w okręgu Rybnik 2003 m. Drugi w Szu- 
binie prow. Poznańskiej 2149 m. i najgłębszy w Czu- 
chowie okręgu Rybnik 2239.70 m. 

Wszystkie te otwory były wiercone przez rząd, 
celem skonstatowania pokładów węglowych. 

. Gazy trujące. We wschodnim Meksyku w po- 
bliżu miasta Tampico w poszukiwaniu za ropą wy- 
wiercono 7 otworów wiertniczych, z których 6 dało 
nieznaczną produkcyę gazu ropnego jeden zaś wy- 
dziela nadzwyczaj obfite ilości gazów trujących. Gazy 
te posiadają zapach przyjemny i działają trująco na 
ludzi i zwierzęta. 

Z powodu spadku produkcyi *-«»y w Galicyi 
przyznał rząd Krajowemu Związkowi producentów 
ropy moratoryum na dostawę ropy dla c. k. Odben- 
zyniarni w Drohobyczu. Na podstawie tego mora- 

briiche kamen. Angesichts dessen wurde wiederum 
mit dem Kolben begonnen. 

Nach der ersten Kolbprobe, welches 6 Stunden 
dauerte, kam das Wasser von Neuem, und wurde 
eine ganze Woche lang gekolbt, das Wasser liess 
sich jedoch nicht auskolben im Gegenteil, der Was- 
serzutluss hat zugenommen. Das Kolben wurde 
deshalb bei einem Wasserstande bei 1000 m. aufge- 
geben und es wurden Proben vorgenommen, das 
Wasser wie zuvor mittels eines Schmandlóffels zu 
schóptien. Dies blieb jedoch erfolglos. 

Der Betriebsleiter der Grube Herr Erdmann hat 
nun eine Vorstellung bei dem k. k. Bergamte ge- 
macht mit dem Ersuchen, um die Erlaubnis der Was- 
serabsperrung. Das k. k. Bergamt hat diesem Ersu- 
chen, nach einer mit dem engeren Wasserkomitee und 
dem Betriebsleiter abgehaltenen Konferenz, Folge ge- 
leistet und die Betriebsleitung hat die Wasserabsper- 
tung vorgenommen. Es wurde jędoch beschlossen, 
das Wasser nicht mit5" Rohren abzusperren sondern 
die 6" Rohren herauszuziehen, und nach Ersetzung 
der perforierten Róhren und eines Teiles der vollen 
Róhren durch 500 m. von dickwdndigen Mannesmann- 
róhren 163/148, wurden die Róhren wieder bis zum 
Nachfall eingelassen. Dann wurde der Nachfall aus- 
gearbeitet und das Bohrloch bis zur Tiefe von 1425 m. 
erweitert. Der Nachfall wurde nun wieder bis zur 
Sohle ausgearbeitet, dieselbe auf die Hóhe von 40 m. 
mit Letten verstopft und die Róhren in den Letten 
fahren gelassen. 

Die Róhren blieben in der Tiefe von 1445.60 
m. stehen. Der Betrieb wurde nun fiir einige Tage 
eingestellt, wonach der Letten ausgearbeitet und auf 
Anordnung des Bergkommissdrs 1.50 m. von der 
Sohle, abgebohrt. Ueber die folgenden8 Tage wurde 
das Wasser gekolbt und es war kein frischer Zu- 
fluss,zu verzeichnen. 

Am Morgen den 18. d. M. hat der Vorstand 
des Bergamtes Herr Mokry und Kommissir Staufer 
nochmalige Proben durchgefiihrt und der Schacht 
wurde plombiert. Am Morgen den 20. d. M. wurde 
die letzte Probe durchgefiihrt, und nachdem kein 
frischer Wasserzufluss konstatiert wurde hat das k. 
k. Bergamt die Wasserabsperrung als gelungen er- 
klirt und die weitere Vertiefung des Schachtes 
erlaubt. 

Die Bohrung befindet sich gegenwartig im 
feinkórnigen Sandsteine. | 

Diese erste in Tustanowice gelungene Absper- 
rung des Tieiwassers wird zweifelsohne fiir den 
Arbeitsplan der anderen verwisserten Schichte von 
Bedeutung sein. | 

Das Ministerium fiir óffentliche Arbeiten hat 
die Wahl des Herrn Ing. Dunka de Sajo zum Mit- 
gliede des Naphta-Rates seitens des Verbandes der 
Bohrtechniker in Borysław zur Kenntnis genommen. 

In Uherce Bez. Lisko wird eine englische Ge- 
sellschałt, welche in Gemeinschaft mit Ing. M. Ziele- 
niewski die Terrains des Herrn Dr. Till erworben 
hat, mit der Montage des ersten Schachtes anfangen. 
Die Bohrung hat die Akkordfirma Ing. M. Zieleniewski 
iibernommen. 

Die drei tieifsten Bohrlócher der Erde, wie die 
„Montan Zeitung" berichtet, befinden sich in Preussen. 
Es sind dies das Bohrloch bei Paruschowitz im 
Kreise Rybnik mit 2003 Meter Tiefe, das von Schu- 
bin in der Provinz Posen gelegene, das 2149 Meter 
unter die Erde geht, und das tiefste mit 2239:7 Meter, 
das bei Czuchow, ebenfalls im Kreise Rybnik gelegen 
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toryum przysługuje Związkowi prawo dostarczenia 
w latach 1912 i 1913 zamiast kontraktowych 30.000 
cystern tylko 26.112 cystern ropy. 
| Izba handlowa i przemysłowa we Lwowie, 

zaopiniowała nieprzychylnie następujące podania o 
koncesye na rurociągi: Izydora Dressłera na przed- 
siębiorstwo tłoczenia ropy w Jaworze, Dra Tilla 
i Dra Alfr. Zgórskiego o koncesyę na przedsiębior- 
stwo tłoczenia ropy w Popielach, Stefana Lenieckie- 
go o koncesyę na takież przedsiębiorstwo w Bo- 
rysławiu i Tow. „Opiag* w Bitkowie na przedsię- 
biorstwo tłoczenia ropy w powiatach bohorodczań- 
skim i nadwórniańskim. 

Do numeru dzisiejszego dołączamy dla na- 
szych galicyjskich prenumeratorów cyrkularz firmy 
Władysław Szaynok w Rzeszowie. 

Der heutigen Nummer legen wir fiir unsere 
Galizischen Abonnenten ein Zirkular der Firma 
Władysław Szaynok — Rzeszów bei. 

ża. 

ist. Dieselben wurden von der kóniglichen Bohrver- 
waltung zwecks Unterguchung der Lagerungsver- 
hadltnisse des Steinkohlengebirges angelegt. 

Giftige Gase. Im Ostmexico in der Gegend 
der Stadt Tampico wurden sieben Bohrlócher nach 
Ó1 gesenkt, von welchen 6 Petroleumgas in kleinen 
Mengen, waihrend der siebente ein Erdgas von giftigen 
Eigenschaften produziert, Dieses Gas, dessen Zusam- 
mensetzung noch nicht festgestellt wurde, besitzt 
einen angenehmen Geruch und wirkt vergiftend aui 
Menschen und Tiere ein. R 

Die Regierung hat dem Landesverbande der 
Rohólproduzenten ein Moratorium zugestąnden, nach 
welchem die Rohóleinlieferung fiir die Staatsbahnen 
in den Janren 1912 u. 1913, mit Riicksicht auf die 
Verringerung der Produktion, statt der vertragsmas- 
sigen 30.000 Zisternen nur 26.112 Zisternen betragen 
kann. 

Die Handels- und Gewerbekammer in Lem- 
berg hat die folgenden Konzessionsgesuche ableh- 
nend befiirwortet: Isidor Dressler, Konzessionsgesuch 
fiir eine Pipeunternehmung in Jawora. Dr. Till £ Dr. 
A. Zgórski fiir eine Pipeunternehmung in Popiele. 
Stefan Leniecki Pipekonzession fiir Borysław und 
„Opiag* Konzession fiir Rohrleitungen und Druck- 
stationeu im Bezirke Bohorodczany und Nadwórna. 

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

Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Zwią- 
zku Techników Wiertniczych z dnia 18. maja b. r. 

Obecni z Wydziału kol. Ramoszyński, Flaczew- 
ski, Kowalski, Renefort, Nowicki, Tołłoczko, Kobak, 
z poza Wydziału kol. Hawranek. 

Na posiedzeniu tem uchwalono rozpisać -listy 
do członków Wydziału uczęszczających niestale na 

posiedzenia. Jako stały dzień posiedzeń Wydziału 
uchwalono czwartek każdego tygodnia. Posiedzenie 
w tych dniach ma się rozpoczynać o godz. 7.-wieczo- 
rem. W razie przypadającego na czwartek święta 
posiedzenie ma się odbywać dnia następnego. 

W sprawie nabycia indykatora uchwalono po- 
ruczyć kol. Kowalskiemu porozumienia się w tej 
Sprawie z prezesem Izby pracodawców p. Meszarosem. 

Sprawę organizacyi komisyi do zwalczania ko- 
ziarstwa uchwalono przekazać do załatwienia kol. . 
Tołłoczce polecając mu porozumienie się w tej spra- - 
wie z kol. Styczniem, Kurkiewiczem, Słotwińskim, 
Haczewskim i Włodarczykiem. - | 

Sprawę zorganizowania zbierania dat statystycz- 
nych poruczono kol. Haczewskiemu. 

- * 
* * 

Biuro Związku Techników Wiertniczych prosi 
uprzejmie wszystkich P. T. Członków Związku, by 
zechcieli przesyłać pieniądze za prenumeratę „Ropy* 
na przeznaczonych do tego przekazach PKO Nr. 
120.023 zaś należytości za wkładki, na przekazach 
Z. T. W.ato w celu ułatwienia książkowania i upro- 
szczenia obrachunków z P. K. O. 

TRESC. 
inż Inż. Zenon Turczynowicz Suszycki. — Dr. Stan. Olszewski 
SO zplczy i geolog: Związek zawodnienia szybów w Tusta- 
Ai z tektoniczną budową Karpat. (Ciąg dalszy). -- O gazie 
Józef r" i przeprowadzaniu tegoż na odległość. Napisał Dr. 
schod Gruszkiewicz. (Koniec). — Sytuacya. — Ekspedycya ropy 
Wozdąjny ib uryckiej i mraźnickiej w kwietniu 1912. — Spra- 
pasaż 15 Zaprzysiężonego senzala Alfonsą Gostkowskiego Lwów, 

ausmana. 11. Nr. tel. 1059. — Wiadomości osobiste. 
—*.Wi 32 = lac Związky "ości handlowe. — Różne wiadomości. -- Zawiadomie- 

INHALT. 
Ing. Zenon Turczynowicz Suszycki. — Dr. St. Olszewski: 

Ueber den Zusammenhang der Tektonik des Karpathenflysches 
mit der Verwisserung der Rohólschichte in. Tustanowice. (Forts.) 
— Ueber Naturgas und Ferngasleitung von Dr. Joseph Gruszkie- 
wicz. (Schluss), — Situation. -- Schodnica-, Urycz- und Mraźnica- 
Rohólexpedition im April 1912. — Bericht des beeideten Sensa- 
len Alfons Gostkowski. — . Personalnachrichten. — Handels- 
nachrichten. — Verschiedene Nachrichten. — Vereinsnachrichten. 

WYPOŻYCZALNIA 
I SKŁAD ŻERDZI I NARZĘDZI RATUNKOWYCH 

GALICYJSKIEGO KARPACKIEGO TOWARZYSTWA 
(PRZEDTEM BERGHEIM I MAC GARVEY). 

BORYSŁAW WOLANKA TELEFON Nr. 180 i 191. 



Sprzedaż udzinłów brutto. 
Gmina Hubicze powiat Drohobycz jest 

właścicielką terenów naftowych o przestrzeni 
I2 i pół morga w obrębie gminy kat. Tusta- 
nowice parcela, l. kat. 4437/4 a wydzierża- 
wionych.pod eksploatacyę ropy Towarzystwu 
Akc. Premier. Na terenach tych gmina Hu- 
bicze posiada 

6, udziałów brutto 
od wyprodukowanej ropy i innych państwu 
niezastrzeżonych minerałów i bitumirńiów, które 
zamierza sprzedać w drodze publicznej licy- 
tacyi ofertowej. Ę 

Oferty wyłącznie pisemne zaopatrzone 
conajmniej 107, wadyum od oferowanej ceny 
kupna i sprzedaży, winne być wniesione do 

urzędu gminnego w Hubiczach najpóźniej 

do dnia 23. czerwca 1912. r. 
godzina 12. w południe. Otwarcie ofert na- 
stąpi dnia 24. czerwa w tym samym urzędzie 
o godzinie 11. przed południem. Zatwierdze- 
nie wyniku wniesionych ofert, zawisłem bę- 
dzie od zatwierdzenia Wydziału Rady po- 
wiatowej drohobyckiej. 

W razie sprzedaży wymienionych 69, 
brutto produkcya ropy należeć będzie do na- 
bywcy od tego miesiąca, w którym będzie 
spisany kontrakt kupna i sprzedaży powyż- 
szych bruttów. 

Kontrakt musi być sporządzony na koszt 
kupującego wraz ze złożeniem całej ceny 
kupna, najpóźniej do dni ośmiu, — od dnia 
zatwierdzenia oferty. W razie niedotrzymania 
terminu, złożone wadyum przepada na ko- 
rzyść gminy. 

Za zwierzchność gminną: 
Komisarz Rządowy. 

Verkauf von Bruttorntellen. 
Die Gemeinde Hubicze Bezirk Drohobycz 

ist die Eigentiimerin von Petroleumterrains 
auf der Grundparzelle 4437/4 in Tustanowice 
(12.5 Joch) gepachtet an die Premier Oil SPi- 
peline Co. Ltd. Die genannte Gemeinde besitzt 
auf diesem Terrain 

6, Bruttoanteile 
in der Produktion des Rohóls und anderer 
dem Staate nicht vorbehaltenen Mineralien 
und Bitumina, welche sie im Wege einer 
ótientlichen Offertenkonkurrenz zu verkaufen 
beabsichtigt. 

„ochriftliche Offerten und ein Vadium von 
wenigstens 1077, des offerierten Kaufpreises 
miissen spdtestens am 

23. Juni 1912, 12 Uhr vorm. 
bei dem Gemeindeamte Hubicze einlauten. Die 
Erófinung der Offerten wird am 24. Juni 1912 
um 11 Uhr vormittags in dem genannten Amte 
erfolgen. Die Annahme der Offerten wird von 
der Entscheidung des Ausschusses des Bezirks- 
rates in Drohobycz abhdngig gemacht. 

lm Falle des Verkaufes der genannten 
6'/, Brutto, wird die Rohólproduktion dem 
Kduier von diesem Monate an gebiihren, in 
welchem der Kauf- £ Verkaufvertrag fiir obige 
Bruttoanteile unterfertigt wird. 

Der Vertrag muss auf Kosten des Kdufers 
bei Erlegung des vollen Kaufpreises, spitestens 
binnen 8 Tagen vom Tage der Annahme der 
Offerte gezeichnet werden, widrigenfalls, ver- 
failt das Vadium zu Gunsten der Gemeinde. 

Fiir den Gemeindevorstand: 

Der Kegierungskommissir. 

ZER 1 % 

asa za 
-- Zadaj 


