
' Prenumerata dwutygodnika Ropa 
bez „Dziennego wykazu ga- 

licyjskiej produkcyi ropy* 
„ wynosi: w Austryi rocznie 20 kor., 

półrocznie 12 kor.; w Niemczech 
rocznie 20 Mk., półrocznie 12 Mk.; 
we wszystkich innych państwach 
Związku pocztowego rocznie 30 
Fr. półrocznie 16 fr. — Numer 

Bezugspreise der Halbmonatschrift 
„Ropa* ohne Beilage, „Der Ta- 

esausweis der Galizischen 
; ohólproduktion" betragt: fir 

Ósterreich K. 20 pro Jahr, K. 12 
| halbjahr., fiir Deutschland jahr- 

lich Mk. 20, halbjahrlich Mk. 12, 
fir alle anderen Linder des 
Welipostvereines jahrlich Frs. 30, 
halbjahrlich Frs, 16. — Einzel- 

>> MUMMMEL KC MK. "1 Pre. 2: 
i s > = Mit der Beilage: „Tagesaus- 

ORGAN DEC UERRANDES weis der Galizischen Roh- 

BER _ BOKRTECHNIKER, 

pojedynczy 1 kor., 1 Mk, 2 fr. 
Z codziennym dodatkiem : 

„Dzienny wykaz galicyj- 
skiej produkcyi ropy* wy- 
nosi w Austryi: miesięcznie 25 
kot, w Niemczech miesięcznie 
25 Mk., we wszystkich innych 
państwach Związku pocztowego 
35 Fr. miesięcznie. „Ropa* wy- 

ORGAN ZWIĄZKU TECH- NIKÓW _ WIERTNICZYCH, 
lproduktion* fiir Osterreich: 
Kr. 25 monatlich, fiir Deutschland 

i | Mk. ci a: 
PISMO POŚWIĘCONE | ZELTSCKRIFT FURDIEJN- > is. 35 moratih, „Kopa | 

j i : 0 | i am 33% . jed | o i szysikich za. i SPRAWOM PRZEKYSŁU RE bp Montes. Nichdrick - stmilicte 
kułó s 3 k 1 .. oe m rtikel, laDellen u. Notizen i pn A mo AA - NAFTOWEGO. ze PETROLEUM „ nur mit Quellenangabe gestattet. 
się na dwutygodnik „Ropa”. — Insertionspreise nach speziellem 
Cena inseratów według specyalnej taryfy. — Adres Redakcyi Tarif. — Adresse der Redaktion und Administration : Halb- 
i Administracyi: Dwutygodnik „Ropa* Borysław. — | monatschrift „Ropa* Borysław. — Interurban. 

2 Nr. Telefonu międzymiast. 126. Telephon Nr. 126. RENE 

Nr. 17. Tom W. 15. Września 1912. — Borysław — 15. September 1912. IV. Band. Rok II. 

- (ialicyjskie Karpackie 2 
| Naftowe Towarzystwo Akcyjne 

dawniej Bergheim $ 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 |6 
w_ zakres wiertnictwa i eksploatacyi nafty, kana- 

_ dyjskim, linowo-żerdziowym, jak i każdym 
_innym systemem. | 

Galizische Karpaten-Petroleim- | 

_Aktiengesellschaf 
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 gebraiuchlichen System und fiir kombi- 

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

| Pumpen etc. etc. 

>. _Spezialitaten: | ERzentrische Rohrmejsel, Patent W. H, Mac Garvey. 

Kanadyjskie żurawie wiertnicze, ulep- 
szonej, lekkiej i ciężkiej konstrukcyi 

dła każdej głębokości, kołowroty, ma- |< 
szyny i kotły parowe, narzędzia wszel- 
kiego rodzaju, wieże wiertnicze, pompy. 
5 parowe etc. etc. | 

Specyalhość: 

_ Świdry ekscentryczne, Patent W. R. Mac Guruey. |$| Ex Puteni | Purowe maszyny wiertnicze, wyciągi tłokowe |$| Robrdampimoschinen, Dampitórderhaspeln, (uer- 
8| 0d 50—100KP, przenośne żurawie wiertnicze. |$) seblodene Typen v. 50—100 HP) Fahrhare Rohrkriine. 

| Cenniki i kosztorysy darmo i opłatnie. | Preislisten u. Kosteniberschl. gratis u. franko. 
Adres dła telegramów: _...__ Telegramm-Adresse: 

do Wiednia: PETROLKARPATH, WIEN _- j6 fflr Wien: PETROLKARPATH, WIEN 
do Glinika Maryamp.: KARPATH, GLINIK MARYAMP. |Ś| fir Glinik-Maryamp.: KARPATH, GLINIK MARYAMPOL. 

_do Borysławia: EKSCENTER, BORYSŁAW.. ł fiir Borysław : EXKCENTER, BORYSŁAW. 
| okład komisowy w Borysławin u Frmy BRACIA SPITZNANŃ, $ | Kommiasionsiager fir Borysław: bol GEARÓDER SPTZNKMK. [3 
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Silberner 8 Hitter, Borysła 
Firma utrzymuje w bogutym zapisie: Wszelkie 

urtykuły techniczne I elektrotechniczne. " Nr. Telefonu 49. 

W. | 
Nr. Telefonu 49. 

SPECY ALNOŚCI: 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 ŚPECYALNIE DO TŁOKOWANIA TKANE. 

M Ceny tanie, obsługa szybka. 

Adres dla telegr.: 
„Naita" Borysław. w BORYSŁAWIU 
FUDRYKU narzędzi wiertniczych (i BOrYSłAWIU wykonuje l mt NU 1 skłudzie 

Międzymiastowy 
_ telefon Nr. 13. 

Żurawie wiertnicze szczególnie silnej konstrukcji, 
Żerdzie 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, 
Sazowniki specyalnej BOL 
(Miecniki na ropę, | 
Odlewy żelazne i metalowe, | 
Mlaprawa kotłów parowych. © % 

— 

| B5- Cemiki i kosztorysy na e 
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Związek techników wiertniczych 
w BORYSŁAWIU poleca P. T. Firmom 

na kierowników odpowiedzialnych, tych ze 
swoich Członków, którzy na dane stano- 
- - - wisko najlepiej się nadadzą. - - - 
Zapytania przy podaniu warunków załat- 
wia się w najkrótszym czasie bezpłatnie. a s op azć <BE 

. . ś © *B 
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sichtigung der 

Bohrtechniker-Verband-- 
in BORYSŁAW empfiehlt P. T. Firmen 
fiir In- und Ausland, verlissliche Betriebs- 
leiter beider Gefahrklassen unter Beriick- 

gestellten Anspriiche. 

_Offerten werden raschest kostenfrei 

_effektuirt. 



- Galicyjska fabryka narzędzi włartniczych 

Porkins, Mac” Int 
BIURO CENTRALNE 
i FABRYKA STRYJ. 

Stacya kolejowa, 
Urząd pocztowy 
i telegr. w Stryju. 

Konto poczt. Kasy 
oszczędn. 21.576. 

RIERĘCAZCZT ZKŻ 

Telegramy: 
„ŚWIDRY”*, Stryj. 

Nr. teleionu 7. 

FARRYKI UBOCZNE 
w GALICY!: 
Borysław, 

telefon Nr. 16. 
Tustanowice, 
telefon Nr. 9. 

Borysław-Wolanka, 
„ telefon Nr. 64. 

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. 

SPÓŁKA Z O. P. 

PRZEDTEM 

PERKINS, MACINTOSH £ DERKINS 
rok założenia 1885. 

| | 

Wykonują i dostarczają: 
MASZYNY, narzędzia i urządzenia służące do 

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

ŻURAWIE wiertnicze kanadyjskie z najświeższemi 
ulepszeniami, dostosowane do rozmaitych 
głębokości. % 

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

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

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. [M|== 

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

w St. Albans. 
Telegramy: 

BORING, St. Albans. 
ROSŃSIK SdęATK Ki 

Biuro: 
London, E. (. 
Bishopsgate 79. 

Telegramy: 
OLEBORERS, London. 

ECA EECC 

Jeneralny zastępca 
dla Etropy : 

Towarzystwo dla 
handlu, przemysłu 

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

Telegramy: 

Towarzystwo handlowe, Lwów. 
_ Telefon Nr. 168. 

= 

>|) C. i. k. nadworty dostawca A, H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu, 



ZENTRALBUREAU 
4 FABRIK, STRYJ. 

Bahn-, Post- Le: 
Telegraphen-Station 

a SIC. 

Postsparkassen- 
Konto Nr. 21.576. ił 

| Telegramm-Adresse : 
móch Stryj. 

|. Nr. 1. 

ZWEJG-FARRIREN TM GALĘZIEŃ : 
Borysław, 

, Telephon Nr. 16. 
Tustanowice, 

- Telephon Nr. 9. 

_ Boryslaw-Wołanka, 
Telephon Nr. 64. 

|] 

GESELLSCHAFT M. B. H. 
VORMALS. 

"PERKINS, MAC INTOSA £ PERKINS 
gordnó 1885. 

Erzeugen und lieiern: 
MASCHINEN, Werkzeuge u. kompiette Einrichtun- 

ges fiir Tiefbohrungen nach kanadischem 
System fiir Seił und Spiilbohrung. 

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

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

_DAMPFFÓRDERHASPEL fiir Rohólgewinnung aus 
Bohrlóchern mittels Kolben in verschiedenen 
Gróssen in bekannter erstklassiger Qualitat, 
wovon iiber 60 Stiick im Betriebe. 

DAMPFPUMPEN, Pumprigs und Rohólschacht- 
pumpen, wie auch. komplette Finrichtungen 

_ von Rohólpumpanlagen. 
SPECIALITAT : Excentermeisel Patent Mac > Garvey | 

in allen Dimensionen. 
_„BOHRWERKZEUGE und Bobrutenajlień fiir kana- 

disches System, Freifaliseil und Spiilbohrung. 
BOHRSTANGEN vom Specialeisen, Rettungsstan- | 

gen aus einem Stick ohne Schweiss in ver-- 
schiedenen Dimensionen und Kaliber. 

SICHERHEITSRETTUNGSSTANGEN, gekuppelt, 
| an Kugellager laufend, zum Betreiben zaa |" 

halb des Bohrturmes. 

Fabrikin England: || Perkins, Mac Intosh, 
Petroleum Tool £ 

Boring Co. Limited. | 
St. Albans. 
Telegramme: 

BORING, St. Albans. 

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

Telegramme: i 

OLEBORERS, London. 

General - Vertreter 
iiir Europa: 

" Verein fiir Handel, 
(jewerbe £ Acker- 
bau in Lemberg, 

| Romanowiczgasse 1. 
Telegramm-Adresse : 

|| HANDELSVEREMM, Lemtnr,. | Telephon Nr. 168. 

; Vertretungen in allen grósseren Stellen der Rokólindustrie im In- und <ustaniie. | 

0 rtlieferungen im bedeutenden Masse an alle Naphtagebiete des Erdreiches. 

Grosse Vorrite von allen Erzeugnissen in der Fabrik in Stryj 
lagernd, wie auch in Magazinen des Vereines fir Handel 

AE und Ackerbau in Borysław, und Tustanowice. 

a K. u. k. Hollieferant A. H. Żupnik, Buchdruckerei, Drohob aa 



Cały dochód przeznaczony 
na cele Związku Techników 
Wiertniczych w Borysławiu 
(Fimdusz zapomogowy dla wdów i sierót po kierownikach kopalń itp.) 

| Bogato ilustrowany i wspaniale wydany |= 

|--KATALOG--| 
MASZYN I NARZĘDZI | 

|:-: WIERTNICZYCH :-:| | =| GALIC. KARPACKIEGO NAF- |===3 
|TOWEGO TOWARZYSTWA | 
| = (dawniej Bercheim i Mac Garvey), —= 

Wspaniałe to wydawnictwo zostało | 

| łaskawie oddane do rozpowszechnie- |- 
„| nia na cele Związku Techników | 
| wiertniczych w Borysławiu i jest do | 
| nabycia w biurze Związku po cenie: 

dla członków Z. T W.K 10-— 
| dla nieczłonków . . „ 15— 

BZ... . . ,„ 20<— 
1 s 

> r 
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| | | | | NAFTOWA - | NAFTA 
| SPÓŁKA POWIERNICZA|| TREUHAND+GESELLSCHAFT 

| Ź SPÓŁKA Z OGR. ODPOW. M. B. H. | 
| BORYSŁAW. | BORYSLAW. 

Zawiadowcy: Jan. Nep. Kaan i Dr. Wiktor Kern. Geschaftsfiihrer: Joh. Nep. Kaśn u. Dr. Vikt. Kern. | 

| Przyjmuje zastępstwo obcych interesów Uebernimmt fiir die Petroleum-Industrie die | 
w zakresie przemysłu naftowego. Vertretung fremder Interessen aller Art. 

| Pośredniczy w zarządzie, kupnie i sprze- Interveniert bei Verwaltung, Kauf und Ver- | 
1 daży objektów naftowych, produktów rop- kauf von Naphta-Objekten, Naphtapro- | 
| "nych i urządzeń kopalnianych. dukten und Grubeneinrichtungen. | 

Załatwia fachowe oceny, rewizye książek Besorgt fachmdnnische Gutachten, Buch- 
| i kontrolę zarządów. revisionen und Verwaltungskontrollen. | 

| Prowadzi wiercenia w akordzie. _ Ubernimmt Bohrakkorde. | 
Posiada zastępstwo licznych wielkich Besitzt die Vertretung diverser grosser 

fabryk między innemi: Towarzystwa Akcyj- Fabriken, unter anderem: jene der Aktien- tt 
| nego dla przemysłu naitowego w Bory- gesellschaft fiir Naphta- Industrie Boryslaw, | 

sławiu, Józefa Reithoffera Synów we Wie- Josef Reithoffers Sóhne Wien; Austria 
_. dniu, Tow. akcyjnego dla przemysłu nafto- Petroleumindustrie Aktiengesellschaft Dro- 

wego „Austria* w Drohobyczu. shoDYCZELĘ: | 
B= ZJECK=ZEENELCZLPE-Z<CZEJELLLZLEL ==f)) 
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) Warunki prenumeraty naszego pisma Bezugspreise unserer Zeitschrift be- 
wynoszą: K. 20, M. 20, Frs. 30, rocznie. tragen K. 20, M. 20,Frs. 30, pro Jahr mit 

Numer pojedynczy K. 1, M. 1, Frs. 2. der Beilage: 
ad „laScSaueweEls der Galiziscjien 

D BA re amo Ro:MÓ Gprs wktionĘ K25 M 23, 
„DZIEN o AFTS" 39 tlich produkcyiropy'K.25,M.25,Frs. 35. a 

0 mia. Inse(itranspielse: 
Eine ganze Seite K. 100—, | it 

Jednorazowo cała strona K. 100—, kod SRD 352 Seite RA 
pół strony K. 60—, 1/, strony K. 35—, 1 Seko nieco ałospinechaliano. 
1/, strony K. 20—, 1/,, strony kk >= 16 „ 124—fiir enmalige Enschaltung. 

A | Rabatte: 
abaty: 

przy 6 krotnem umieszczeniu 250/, bei 6 maliger Einschaltung a. 
(e, eT. * żę SDA „ló » » 350/5 , 
Ze » 24 » | » 407/ 0 Ę ch ź ś | 0 0) 

Specyalne ogłoszenia (wkładki itp.) Spezialreklame (Einlagen etc.) nach ej, 
Vereinbarung. 35 

wedle umowy. Gió 
( > . . U 
0 Od powyższych cen i rabatów dal- Inserate Zu niedrigeren als die an- E 
SQ szych zniżek pod żadnym warunkiem się gefiihrten Bedingungen werden unter kei- w 
Na A "GT. 44 

nie udziela. nen Umstinden angenommen. 
SA) = 

2 SWZ, 

a 7 Q 7 € 9 YsĘ *_V —© KRĘO C 7 = - ” TI w, 
IDZ B 3 97 A R ze yo. KU :q9© xa « >| h z ) 7 2 z 35% D) A ZO a 

DA NZOZ LB 4 AA RY SE" ż UB: 6) Ne NNZŻŁDA DJARAJOSCOA Ś 
REBIZA 
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A ORGAN-ZWIAZKU 
TECHNIKOW: 
WIERTNICZYCH 

m EZ 

ORGAN.DEŚ.VER- BANDESDER.BOHR. 
EE F=H P]5MIENNICTWO 

/-N|TECHNIKER | 
Nr. 17. Tom IV. 15. września 1912. — Borysław — 15. September 1912. IV. Band. Rok II. 

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

CZNĄ BUDOWĄ KARPAT. 
(Ciąg dalszy.) 

Źródła wodneisolankowe. W cytowa- 
nej kilkakrotnie pracy „Poziomy naftowe i wodne 
w, Borysławiu i Tustanowicach* poświęcił prot. Dr. 
Zuber kilka uwag dopływom wody i solanki w za- 
głębiu borysławsko-tustanowickiem. Ponieważ zapa- 
trywania prot. dr. Zubera sprzeczne są ze znanymi 
z hydrologii objawami a niepotrzebnie przeraziły 
nafciarzy zalewem wody z Rozhurcza nad Stryjem 
iw głębinach około 1600 m. po dowierceniu SiĘ do 
rzekomego piaskowca jamneńskiego, przeto niepozo- 
staje mi nic innego, jak w krótkości naszkicować 
warunki, w jakich powstają źródła, wgłębna woda 
1 solanka, aby na tej podstawie zestawić sobie obraz 
skąd pochodzi wgłębna solanka w Tustanowicach 
i jak daleko oraz głęboko jest ona zagrażającą. : 

Głównym zasilaczem podziemia w wodę są 
opady atmosteryczne, rzeki, potokii stawy. 

Pierwsze sprawiają, iż woda deszczowa lub z top- 
niejących śniegów przesiąka porowate i szczelinowate 
skały, szczególniej piaszczyste gliny, szuter, piaskowce, 
twarde łupki i margle, z mocy siły bezwładności 
dąży jak najniżej, a opiera się dopiero na warstwach 
nie przepuszczających wodę lub też na ścianach 

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

(Fortsetzung.) 

Wasser und Salzquellen. In der męhrmals 
angeiiihrten Abhandlung „Die Oel-und Wasserhorizonte 
von Borysław-Tustanowice* widmete Prof. Dr. Zuber 
einige Bemerkungen auch den Salzwasserzufliissen 
in dem Rohólbecken von Borysław-Tustanowice. Nach- 
dem die Anschauungen des Prof. Dr. Zuber mit den 
in der Lehre iiber die Wasserquellen bekannten Er- 
scheinungen nicht iibereinstimmen, ausserdem ganz 
unniitz die Petroleumindustriellen mit seiner (Jber- 
wadsserung der Tiefen in Tustanowice unterhalb 
1600 m. und mit seiner Prognose iiber das aber- 
malige Wasser aus dem ganz tief event. anzuboh- 
renden Jamnasandsteine beunruhigte, bleibt mir nichts 
anderes iibrig, als in einer ganz bescheidenen Kiirze 
jene Bedingungen anzufiihren, unter welchen Was- 
serquellen, Tiefwasser und Salzwasser entstehen, 
um ein wahrscheinliches Bild entwerten zu kónnen, 
wo der Ursprung des Salzwassers in Tustanowice 
liegt, und auf welche Entfernungen und bis zu wel- 
chen Tiefen dasselbe gefdhrlich sein kann. 

Unterirdische Wasser verdanken ihre Entstehung 
den atmosphirischen Niederschligen, Fliissen, Ba- 
chen und Teichen. 
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uskokowych i przesuwiskowych, jeżeli te są wypeł- 
nione zgniecioną masą iłu lub marglu. Jeżeli warstwy, 
na których podziemna woda się oparła, wychodzą 
na powierzchnię ziemi, powstają źródła, które są 
rozmaicie obfite i trwąłe. Do najobfitszych w Galicyi 
należą źródła wypływające z pod poziomo lub słabo 
kotlinkowato nachylonych mioceńskich piasków i pia- 
skowców na marglu kredowym jak np. w Woli Do- 
brostańskiej, w Szkle (p. fig. 6), źródła wypływające 
z pod źwirów dyluwialnych w północnej części 
Galicyi i śniegowe źródła w Tatrach. Karpaty, 
przedstawiające bardzo zawiłą tektonikę, nie odzna- 
czają się wielkiemi źródłami wody, natomiast ilość 
źródeł jest bardzo wielką, ate dopiero razem zebrane 
dają karpackie potoki, które łączą się w większe rzeki. 

Na obfitość wody źródlanej i głębinowej wpły- 
wa oprócz przepuszczalności skał wiele innych wa- 
runków jak konfiguracya powierzchni obszaru, roślin- 
ność, wielkość obszaru, wewnętrzna budowa tekto- 
niczna i wiele innych. Na pochyłych stokach obszaru 
zatrzymują się opady atmosferyczne o wiele trudniej 
jak na poziomych a często i zaklęsłych. Roślinność 
pochłania i zatrzymuje opady atmosferyczne, ułat- 
wiając im tem samem wnikanie do wnętrza Skał. 
Poważną rolę odgrywa także budowa tektoniczna 
wodonośnego obszary. lm większym jest obszar 
o jednostajnem, uskokami i przesunięciami nieprze- 
dzielonem, lekko pochylonem a nadto łęgowatem 
uławiceniu skał, które wodę przepuszczają i po któ- 
rej wody podziemne do źródeł spływają, tem obiit- 
szem będzie takie źródło. 

Zródła w Woli Dobrostańskiej koło Janowa są 
tąk wielkie, iż zasilają wyłącznie wodociąg miasta 
Lwowa, a zawdzięczają swoją obfitość właśnie tej 
okoliczności, iż wielki, nadto zalesiony obszar odzna- 
cza się nieprzerwanem, uławiceniem, naszkicowanem 
we fig. O. 

O wiele mniejszem będzie źródło w, (fig. 7), 
albowiem w wodonośnym obszarze warstwy łamią 
się w słabe siodło a nadto znaczna część płasko- 
wzgórza jest pokryta nieprzepuszczalną warstwą. 

Fig. 8 przedstawia więcej skomplikowany przy- 
kład. Z powodu uskoków jest płaskowzgórze podzie- 
lone na 3 części I, II i III. Z części I wypływa źródło 
(ws), mniejsze około 5 razy jak (wa) w fig. 6. Część 
li, oddzielona od Ii III uskokami a nadto przykryta 
warstwą nieprzepuszczalną nie może pochłaniać opa- 
dów atmosferycznych, może atoli mieć z części III 
nieco wody, jeżeli ściana uskokowa nie jest wypeł- 
nioną iłem lub marglem, albowiem porowate warstwy 
części III stykają się z takiemi samemi warstwami 
w części II. W tej części zgłębiony szyb może przeto 
otrzymać wodę wgłębną, pochodzącą z warstw prze- 
puszczalnych w części III. 

Wody podziemne powsiają także z potoków 
i rzek. Jeżeli ich łożyska przechodzą przez warstwy 
porowate lub poprzerzynane szczelinami, a te warstwy 
wychodzą na powierzchnię ziemi właśnie w korycie 
rzeki lub potoku, w takim wypadku woda wkracza 
w te skały a dostawszy się w nie, sączy tak głęboko, 
dopóki nie oprze się na warstwie nieprzepuszczalnej 
lub o szczelinę wypełnioną szczelnie iłem. Do takiej, 
częstokroć bardzo wielkiej wody dochodzimy stud- 
niami kopanemi lub wierconymi szybami. Otrzymu- 
jemy ją także w kopalniach, którym sprawia nieraz 
poważne i kosztowne 
W otworach świdrowych wierconych za ropą zwy- 
kliśmy taką wodę zamykać rurami hermetycznemi. 
We wielu kopalniach (osobliwie kruszców) przeszu- 

do zwalczenia trudności. - 

Die ersteren d. i. atmosphdrische Niederschldge 
bewirken, dass das Regen,- Schnee- oder Gletscher- 
wasser in die porósen und kliiftigen Felsen, zu wel- 
chen insbesondere sandiger Lehm, Schotter, Sand- 
stein, Kalkstein, harte Schiefer und Margel gehóren, 
eindringt, in denselben zirkuliert und infolge der 
Schwere wie am tiefsten, vor allem aber auf wasser- 
undurchlissigen (wasserdichten) Schichten, auch in 
den Grenzen der Verwerfungs- und Verschiebungs- 
linien, wenn diese mit dem wasserdichteń, eingepress- 
ten Tone ausgefillt sind, sich abzulagern trachtet. 
Wenn die Schichten, iiber welchen sich unterirdische 
Wasser ansammeln, bis zu der Tagesoberfliche rei- 
chen, entstehen (uellen, welche verschieden reich 
und andauernd sind. Zu den wasserreichsten gehóren 
in Galizien die Wasserquellen im Nordosten Gali- 
ziens, węlche aus den flach oder schwach mulden- 
iórmig ungestórt gelagerten miocainen Sanden und 
Sandsteinen iiber dem Kreidemergel; Opoka genannt, 
wie z. B.in Wola Dobrostańska, Szkło herausfliessen 
(s. Fig. 6.), ferner in der nordgalizischen Tiefebene, 
welche aus den diluvialea Schotterablagerungen her- 
ausquellen, schliesslich die vom Schnee und. Eis 
gesdltigten Wasserquellen in dem Tatragębirge. Das 
Karpathen-Gebirge, welches sich durch eine stark 
verworrene Tektonik auszeichnet, besitzten keine 
besonders starke Wasserquellen, dagegen eine sehr 
grosse Anzahl derselben, welche vereinigt Bache und 
Fliisse bilden. | 

Neben der Eigenschaft der Felsen Wasser auf- 
zunehmen und durchsickern zu lassen, beeinilussen die 
Grósse der Wasserquellen die dussere Konfiguration 
des Quellengebietes, Pflanzen insbesondere aber Wal- 
dungen, Grósse des Wassergebietes, der tektonische 
Bau des Innern und mehrere andere. Stark geneigte 
Gebirgsabhdnge halten atmospharische Niederschlige 
viel weniger ein, als horizontale, mitunter auch schwach 
kesselartig geformte Hochebenen. Je grósser ein Ge- 
BIEL ISU, JE -weniger: dessen: -iinete > SWAKMB WM 
Verwerfungen und Verschiebungen durchkreuzt wird, 
je schwdcher die Schichten geneigt sind und je 
mehr dieselben muldenartig gelagert sind, um so 
gróssere Wasseransammlungen im Inneren der Erdober- 
iliche entstehen und um so ergiebigere Wasser- 
quellen herausfliessen werden. Die Quellen in Wola 
Dobrostańska bei Janów (nordwestlich von Lemberg) 
sind derart reich, dass sie die ganze Stadt Lemberg 
mit ausgezeichnetem Wasser zu versorgen im Stan- 
de sind. Ihren Reichtum verdanken diese Quellen 
dem gliicklichen Umstande, dass das Wassergebiet 
gross und stark bewaldet ist und im |Innern sich 
durch eine ungestórte, flach muldenfórmige Struktur 
auszeichnet. Fig. 6. veranschaulicht ein Giebiet mit 
sehr starker Wasserqulle. (w). 

Wesentlich klejner wird die in Fig. 7. darge- 
stellte Wasserquelle w; sein, weil die Schichten des 
Wassergebietes einen Sattel bilden, dazudem ein 
orosser Teil der Flochebene von wasserdichten 
Schichten bedeckt wird. 

Einen komplizierteren Fall gibt uns Fig. 8 an. 
Die Hochebene wird durch Verwiirfe so zu sagen 
in dre: kleinere Gebiete IM. ind III getenĄ AME 
dem Gebiete I. wird eine zka 5. mal kleinere Quelle 
ws--herausfliessen, als die in Fig. 6 dargeśtellte 
Quelle w. Das Gebiet Il. ist von den Gebieten I. 
und III. durch Verwiirfe abgesondert, ausserdem wird 
es auf seiner ganzen Oberiliche mit Wasser nicht 
durchlassenden Schichten bedeckt, fiir atmospharische 
Niederschlige ist daher das Innere des Gebietes II. 
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kiwano skrzętnie łożysko potoku celem zbadania, 

w którem miejscu przechodzi potok przez warstwę 
wodę przepuszczającą. Gdy takie miejsce znaleziono, 
chwytano potok wzdłuż jego koryta w cementowe 
żłoby lub drewniane przepływy, czyli innemi słowy 
starano się potok oddzielić od wychodzącej na po- 
wierzchnię warstwy, przepuszczającej wodę. 

Fig. 9 przedstawia nam układ (tektonikę) warstw, 
jaki bardzo często w Karpatach natrafiamy. Potok 
pp płynie od południa ku północy i przerzyna na 
poprzek warstwy, o rozmaitem sachyleniu i przedzie- 
lone uskokami. W ten sposób otrzymujemy trzy 
obszary, jakkolwiek nie całkiem odosobnione, albowiem 
linie uskokowe w Karpatach nie ze wszystkiem są 
szczelne, bywają bowiem wypełniane żwirem 1 pias- 
kiem, które wodę przepuszczają. W każdym razie 
uskok przyczynia się w pewnej mierze, iż woda głę- 
binowa o wiele trudniej z jednego obszaru do dru- 
gliego się przedostaje. W części I tego przekroju 
przechodzi potok (Pp) w dwóch miejscach, ai b, 

przez warstwy wodę przepuszczające. Zgłębiony 
w tem miejscu szyb otrzyma dwa razy wodę, której 

fig.ó. 
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poziom wzniesie się w szybie do tej wysokości, jaka 
będzie odpowiadać położeniu wychodnej warstw 
w punkcie c, zatem mniej więcej do 10, 20 lub 
nieco więcej metrów. Woda głębinowa części I będzie 
mogła przejść do części Il z górnej warstwy, prze- 
puszczającej wodę, podczas gdy woda dolnej warstwy 
(a) dotyka przy uskoku wszechstronnie warstwy nie- 
przepuszczające wodę i o nie się oprze. Łatwo też 
zrozumieć, że szczeliny uskokowe, dzielące wyłącznie 
iłołupki lub iły, będą nieprzepuszczalnym iłem wy- 

iast unzugdnglich. Es kann aber teilweise aus dem 
Gebiete III. Wasser „erhalten, falls die Verwerwungs- 
kliifte frei und nicht dicht verklebt sind. Der in die- 
sem Gebiete angelegte Schacht wird lediglich auf die 
Wasserzufliisse aus den porósen Schichten des Ge- 
bietes III. angewiesen. 

Das innere Wasser nimmt ihren Ursprung auch 
aus den Badchen und Fliissen. Wenn die letzteren po- 
róse, dazudem kliiftige Schichten passieren, und diese 
Schichten bis zu der Oberiliche oder bis zu dem 
wasserfiihrenden Schotter reichen, tritt das Bach-resp. 
Flusswasser in diese Schichten ein und sickert in 
deren Erdinnern so lange in die Tiefen herein, 
bis es von einer wasserundurchlissigen Schichte, 
oder von einer mit Ton ausgefiiliten Kluft an dem. 
Eindringen in gróssere Tiefen angehalten wird 

ty 

OÓGSNEME ZNAKÓW — ŁACHENETAGFUNIĄJ. 
do fiy. 63. Jer/iy, 6-3 

wdrstwy przepuszczdjjce wodę 
NGASSELAUTCHIPSSIJE DCHCHIEN. 

warstwy wodgoszcze/je 
UROUTCHASIIJE OCHCNHIEN. 
NATSIWY_FOLOMOSN 
O2Ż fuhrenoe — OŁ ] 

Szyby — Jchdchre. 
uskeki — VErwerfuiaygeń. 

kierunek zrodeł! wody - WGSS errichiunąQ. 
potok — Bach. 

zrodla - Quelen. 

Derartige, mitunter sehr starke Wasser pflegen wir 
in den gegrabenen Schdchten oder in den Bohrlóchern 
anzutrefien. Wir treffen auch derartige unterirdische 
Wasserquellen, manchmal Wassereinbriiche, in den 
Gruben, deren Bewaltigung źusserst schwierig und 
deren Wegschaffung teuer zu stehen kommen. In 
den Rohólgruben pflegen wir solches Wasser mit 
hermetischen Róhren abzusperren. In vielen Gruben 
insbesondere auf Erze — bemiihte man sich jenen 
Felsen ausfindig zu machen, in welchen das Wasser 



| 90 : ROPA Nr.:1f | 
pełnione. Że zaś szczeliny uskokowe są niemal pro- 
stopadłe, stąd odznaczają się szczelinowe iłowe 
wypełnienia tendencyą nadzwyczaj ściskającą i wy- 
pychającą, skoro się na nie szybem natrafi. Zapiski 
wiertnicze notują wtedy nie wodę ale „pcha od spo- 
du*. W szybie wreszcie założonym w części III 
przekroju otrzymamy wodę z pierwszej warstwy prze- 
puszczałiej - 6, której „słup: będzie śiegać aż do 
wierzchu. Z dolnej, przepuszczalnej warstwy spływać 
będzie niewielka ilość wody, bowiem tę warstwę 
przedzielają od części I dwa uskoki. Część II jest 
od wody potoku niemal w całości nieprzepuszczalną 
warstwą oddzielona. 
| Aby wykazać, jakie znaczenie posiada ił, wy- 
pełniony solą, przy powstawaniu wgłębnej so- 
lankowej wody, wprowadziłem dla przykładu tę 
warstwę we fig. 9 b i d. Winienem na wstępie za- 
zaznaczyć, że o ile ił, niezawierający soli, jest wodo- 
szczelnym, o tyle tej własności nie można przypisać 
warstwom iłu, przepełnionym solą. Łatwo rozpu- 
szczalna sól wprost pochłania wodę w siebie. Roz- 
puszczanie soli w ile, a tem samem wkraczanie wo- 
dy do iłu solnego, jest początkowo niezwykle wiel- 
kiem. W miarę atoli, jak wyługowywanie soli postę- 
puje wgłąb, dopływ wody stale się zmniejsza, albo- 
wiem wypełnione solą miejsca po jej wyługowaniu 
zamulają się iłem wyługowanym. Stąd to pochodzi, 
że im dalej i im głębiej od tego miejsca, w którem 
woda potokowa wkracza do warstwy iłu solnego, 
tem powolniejszym się staje proces wyługowywania 
a nawet bardzo często zupełnie ustaje. Jeżeli tąk 
powstała solanka niema odpływu tj. zostaje zamkniętą 
pośród warstw nieprzepuszczających wodę, i jeżeli 
do niej dojdziemy szybem kopanym, chodnikiem lub 
otworem Świdrowym, otrzymamy z początku często 
znaczny przypływ solanki, który w miarę czerpania 
się zmniejsza, nareszcie całkiem ustaje. W zapiskach 
wiertniczych szybów w Tustanowicach i Borysławiu 
czytamy „solanka zginęła”. 

Inaczej przedstawia się solanka pochodząca 
z piaskowców lub piaszczystych łupków wypełuio- 
nych solą i gipsem. W tych warstwach wyługowane 
próżnie nie zamulają się, i owszem są podtrzymy- 
wane pozostałym gipsem, pozostają przeto stale i na 
dalekie przestrzenie przewodnikiem znacznych prze- 
pływów i przypływów solanki. 

Szyby solne, zasilające saliny we wschodniej 
Galicyi, dają najlepsze pod tym względem wska- 
zówki i doświadczenia. Z 9 salin w Lacku koło 
Dobromila, Drohobyczu, Bolechowie, Dolinie, De- 
latynie, Stebniku koło Drohobycza, Kałuszu, 
Łanczynie i Kosowie pierwsze sześć przerabia natu- 
ralną solankę o zawartości 21—27'%/, soli, inne zaś 
3 przeważnie sztuczną tj. zapomocą wprowadzania 
słodkiej wody do komór, wyrobionych w ile i pią- 
skowcu solonośnym. W okręgu górniczym droho- 
byckim i stanisławowskim znamy oprócz wymienio- 
nych naturalnych solanek 157 miejscowości, w któ- 
rych występują solanki. Z tych wyrabiano sól w 70 
obecnie zaniechanych salinach. W najbliższej okolicy 
Borysławia istniały warzelnie soli w Bani Kotowskiej, 
Jasienicy solnej, Kołpcu, Modryczu, Nahujowicach, 
Solcu, Stanyle, Truskawcu, Tustanowicach i w Uli- 
cznie, które czerpały solankę z płytkich szybów. 
Warzelnia soli w Tustanowicach znajdowała się 
w dolinie potoku Łoszeny opodal dzisiejszej leśni- 
czówki. Już ten wielu dzisiaj nieznany fakt świadczy, 
że w dolinie potoku Łoszeny wychodzą iły i pia- 
skowce solonośne na powierzchnię, że przez nie 

des Baches eindringt, und an dieser Stelle das Wasser 
von dem Felsen mittelst Zement oder Holzrinnen zu 
isolieren. 

Fig. 9 gibt uns einen tektonischen Bau des 
Wassergebietes an, wie wir solchen in den galizischen 
Karpathen sehr oft antreffen. Der Bach /» fliesst 
von Siiden nach Norden und verquert verschieden- 
artig geneigte und durch Verwiirie getrennte Schichten. 
Auch hier erhalten wir drei Abteilungen des betref- 
ienden Gebietes; wenngleich diese Abteilungen 
nicht gadnzlich von einander getrennt werden, weil 
die Verwerfungskliiite in den Karpathen nicht immer 
wasserdicht sind, indem sie sehr oft mit Sand und 
Kiesschotter ausgefiillit werden. Fiir alle Falle bildet 
die Wasserkluft ein gewisses Hindernis in dem 
Uebergange des Wassers von einer tektonischen 
Abteilung in die angrenzende. ln der Abteilung I. 
trifit der Bach (p/) an zwei Stellen, a und b, wasser- 
durchlassende Schichten. Ein in die Abteilung ab- 
geteulter Schacht wird somit zwęimal das Wasser 
antrelien, dessen Spiegel in dem Schachte bis zu der 
Hohe, also 10, 20 oder auch mehr Meter von oben, 
jedenfalls bis zu dem Niveau der wasserdurchlassenden 
Schichten in dem Bache an der Stelle c reichen wird. 
Jas Tiefwasser der Abteilung I. wird auch in die 
Abteilung Il. aus dem oberen wasserfiihrenden Hori- 
zonte eintreten kónnen, wogegen der tielere Wasser- 
horizont an der Grenze mit der Abteilung II. von 
allen Seiten durch wasserdichte Schichten umschlossen 
erscheint. Verwerlungen lingst der Tone oder Ton- 
schiefer sind gewółniich mit Ton ausgefiillt, also 
wasserdicht. Nachdem die Verwerfungskliifte sehr 
steil zu sein pflegen und die in denselben einge- 
schlossenen Tone unter einem sehr starken Drucke 
in der Kluft eingepresst sind, kommt es sehr oft vor, 
dass der Bohrmeister an einer solchen Stelle statt 
des Wassers stark driickende Tone erhalt, welche 
in dem Bohrjournale als „es driickt von unten* ein- 
getragen werden. In einem schliesslich in der Abtei- 
lung III. angelegten Schachte werden wir das Wasser 
nach der Durchbohrung der wasserfiihrenden Schichte 
(e) erhalten. Der Wasserspiegel wird selbstverstind- 
lich in dem Schachte bis zu der Tagesoberfliche 
reichen. Aus der tieieren wasserdurchlassenden 
Schichte wird nur ein kleiner Wasserzufluss kommen, 
nachdem diese Schichte von der Abteilung I. durch 
zwei Verwiirfe getrennt ist. Die Abteilung II. wird 
vor dem Wasser des Baches durch die an der Ober- 
iliche liegenden wasserdichten Schichten nahe voll- 
kommen geschiitzt. | 

Um den Einfluss des mit Salz imprdgnierten To- 
nes, 0d. R deS*"FSQalZTONES; 2hE BE >GiLiaNZ dER 
Salzwassers in den Tiefen bildlich erkliren zu kón- 
nen, habe ich in der Fig. 9 salzfiihrende Schichten 
b und d angefiihrt. Vor allem sei hier bemerkt, dass 
inwieferne ein salzfreier Ton als wasserdicht ange- 
sehen wird, diese Eigenschaft der mit Salz ausge- 
fillte Ton nicht mehr besitzt. Das leichtlósliche Salz 
saugt das vorbeifliessende Wasser gierig ein. Anfanglich 
geht das Auflósen des Salzes im Tone und das 
Eindringen des Wassers in den Salzton ziemlich rasch 
vor sich, nimmt aber mit der Tiefe des Salztones 
allmalig ab, nachdem die im ausgelaugten Salztone 
nach dem aufgelósten Salze entstardenen leeren 
Riume mit Ton verklebt und verschlimmt werden. 
Sehr oft hórt die Auflósung des tieferen Salztones 
infolge dessen auch gdnzlich auf. Wenn die auf 
diese Art entstandene Salzsoole. keinen Abfluss findet 
und in den wasserdichten Schichten eingesperrt wird, 
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przepływający potok Łoszeny i wodonośny dylu- 
wialny źwir zasilają te solonośne pokłady w wodę, 
która rozpuszczając w nich sól daje solankę, zawie- 
rającą 23—270/, soli. W większym stopniu widzimy 
to zjawisko w Jasienicy solnej i wzdłuż potoku Sło- 
nica w Truskawcu, na wschód od szybu Livia. 

Jak wielkie ilości solanki dostarczają i jak długo 
dostarczały i mogą jeszcze dostarczać szyby solne 
w pasie podkarpackim we wschodniej Galicyi, podaje 
ciekawe szczegóły starszy komisarz górniczy Feliks 
Piestrak w swojem dziełku „Szkic monograficzny 
salin dolińskich* z r. 1907. Z tego szkicu dowiaduje- 
my się, że salina w Dolinie czerpie swoją solankę 
z bardzo dawnego, już w r. 1774 czynnego szybu, 
60 m. głębokiego. Solanka tworzy w szybie słup 
45.5 m. wysoki a 14.5 m. od wierzchu, jej zaś zwier- 
ciadło obniża się w czasie pompowania o 1.89—3.79 m. 
osiąga atoli stan normalny juź po dwu lub trzydnio- 
wem wstrzymaniu ruchu. Z licznych pomiarów skon- 
statowano, że przypływ solanki w 24 godzinach wy- 
nosi 118 m3, czyli 118x12— 1316 ctrmt. (13 cystern). 
Ta ilość solanki wystarcza do wyrobu 1099 wagonów 
a 100 micir. soli fTocznie. 

Niezwykle obfitą solankę nawiercono w szybie 
p. Liebermanna w Dźwiniaczu, która pochodzi z mio- 
ceńskich piaskowców, przepełnionych solą i gipsem. 

Wierzchem szybu przelewająca się solanka (np. 
w szybach Livia (pierwsza solanka), Flora na lewym 
brzegu potoku Łoszeny z głębokości 600 m.) wska- 
zuje, że woda, która dostała się bądź bezpośrednio 
bądź dalszą drogą do wgłębnych solonośnych po- 
kładów w tych szybach, pochodzi z miejsca, które 
jest wyżej położone jak naziom szybu. 

Zdarzały się także wypadki, w których solanka, 
silnie zgazowana oraz zmieszana z błotem a parta 
gazami wybuchała ze szybu, jak np. w szybie Cha- 
ritas w Borysławiu, z głęb. 700—1000 m. Te solanki 
wkrótce znikały same przez się. 

Solanki natomiast, które otrzymano w Tustano- 
wicach poniżej 1300 m. a których zwierciadło trzy- 
mało się w głębokości 400 do 1000 m. od wierzchu, 
mogą pochodzić przeważnie z iłów względnie pias- 
kowców solonośnych od strony północnej. le So- 
lanki dostawszy się szczelinami i przesiąkliwemi 
warstwami wgłąb, tworzyły przed ich nawierceniem 
wielkie, ale zamknięte wypełnienia soczewkowate 
w głębokościach od mniej więcej 600 m. Gdyby bo- 
wiem one jeszcze się tworzyły, to znaczy, gdyby 
woda wytwarzająca solankę jeszcze teraz wkraczała 
w te głębiny i była stale zasilaną wodą opadową 
lub potokową, to powierzchnia słupa wody solan- 
kowej musiałaby odpowiednio do znanych. prawideł 
hydrostatyki leżeć w szybie w tej wysokości, (up. 10 
lub 20 m.) w jakiej naziomy wodonośne od strony 
północnej się znajdują. 

Badania komitetu wodnego wykazały, że w Tu- 
stanowicach, nawet w szybach, w których solanka 
nie dała się pokonać zapomocą tłokowania, wierzch 
wody, względnie płynu, nie sięgał płyciej jak 380 m. 
od wierzchu. W szybie Annen utrzymywała SIĘ SO- 
lanka do 380 m. Renata do 477 m., Napoleon do 
150 m., Tadeusz Alfa do 900 m., Złotka do 800 m., 
od wierzchu. Tę solankę należy uważać jako w glę- 
binach zamknięte nagromadzenie solankowe o rozmai” 
tej obfitości i rozległości. Stąd też pochodzi, że ilość 
solanki niemal w każdym zawodnionym szybie jest 
rozmaitą, większą, jeżeli szyb natrafił wprost na so- 
czewkę solankową, szczególniej na jej spodnią część 
mniejszą zaś, gdy otworem świdrowym przeszliśmy 

und wir eine derartige Salzwasserlinie mittelst des 
gegrabenen oder gebohrten Schachtes oder mittelst 
eines Querschlages antreffen, werden wir ohne Zwei- 
fel anfdinglich einen ziemlich starken Salzwasserzu- 
drang erhalten, welcher langsam abnehmen, ja auch 
schliesslich ganz aufhóren wird. In den Bohrjournalen 
der Rohólgruben in Borysław und Tustanowice finden 
wir sehr oft die Bemerkung, Salzwasser verschwunden*. 

Ganz anders erscheint das innere Salzwasser, 
welches den mit Steinsalz und Gyps verwachsenen 
Sandsteinen und sandigen Schiefern ihren Ursprung 
verdankt. Die in diesen Schichten nach der Auflósung 
des Wassers enstehenden leeren Riume werden nur 
selten mit Schlamm ausgefiillt. Der in den Poren der 
Schichteri verbleibende Gyps hindert sehr viel daran, 
dass die leeren Rdume einstiirzen und sich ver- 
schlimmen. Salzfiihrende Sandsteine bleiben daher 
auf lange Zeit fiir das von Aussen eindringende 
Wasser zugdnglich, welches so weit und so tief als 
nur móglich in grossen Massen als Salzsoole durch- 
fliessen und zufliessen wird. 

Schadchte, welche die Salinen in Ostgalizien mit 
der gesattigten Salzsoole versorgen, sind diesbeziiglich 
ausserst belehrend. Von den 9 im Betriebe stehenden 
ostgalizischen Salinen (Salzsudwerke) in Lacko bei 
Dobromil, Drohobycz, Bolechów, Dolina, Delatyn, 
Stebnik, Kałusz, Łanczyn und Kosów verarbeiten 
die ersten 6 Salinen die natiirliche Salzsoole,3 iibrige da- 
gegen vorwiegend kiinstliche Soole, welche aus den 
salztiihrenden Tonen und Sanusteinen vermittelst des 
in die unterirdischen Kammern eingefiihrten oberti- 
gigen Wassers gewonnen wird. ln den Bergrevieren 
Drohobycz und Stanislau sind ferner ausser den 
obigen natiirlichen Salzsoolen 157 Ortschaften be- 
kannt, in welchen stark salzige Wasser zu Tage 
treten oder in der Tiefe von 10 bis 40 mt. erschrotten 
wurden. In 70 Ortschatten bestanden kleine Sudwerke, 
welche in der Zeit von 1780 bis 1868 aufgegeben 
wurden. In der nachsten Umgebung von Borysław 
bestanden Salzwerke in Bania Kotowska, Jasienica 
solna, Kołpiec, Modrycz, Nahujowice, Solec, Stanyła, 
Truskawiec, Tustanowice und Uliczno. Alle haben 
das Salzwasser aus ganz seichten Schdchten gewon- 
nen. Das Salzwasser bełand sich in Tustanowice 
unweit des heutigen Fórsterhauses im Tale des 
Baches Łoszeny. Dies beweist, dass an dieser Stelle 
salzfiihrende Tone und Sandsteine zu Tage treten, 
dass das Wasser des diese Schichten verquerenden 
Baches Łoszeny und des diluvialen Schotters in die 
salzfiihrenden Schichten eindringt, diese auslaugt und 
eine 23—270/, starke Salzsoole liefert. Im grósseren 
Massstabe wiederholt sich diese Erscheinung im Dorfe 
Jasienica solna und lingst des Baches Słonica in 
Truskawiec, óstlich von dem Schachte Livia. 

Dass die am Abhange der Karpathen in Ostga- 
lizien auftretenden Salzschichten sehr lange und 
grosse Mengen der Salzsoole lieferten und bestdndig 
liciern, beweist die Geschichte des ostgalizischen 
Salinenwesens. Herr Oberbergkommissar Feliks 
Piestrak fiihrt in seinem Werkchen „Monographische 
Skizze der Salinen bei Dolina-j. 1907* an, dass 
dieses Salzwerk seine natiirliche Soole aus einem 
bereits im J. 1774 tatigen und 60 m. tiefen Schachte 
gewinnt. Das Salzwasser bildet in diesem Schachte 
eine 45.5 m. hohe Wassersadule, deren bis 14.5 m. 
von oben reichender Wasserspiegel wahrend des 
Pumpens sich um 1.89—3.79 m. erniedrigt, nach zwei 
bis drei lagen aber seine normale Hohe wiederum 
erreicht. Genaue Abmessungen haben erwiesen, das$ 
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obok soczewki solankowej, z której szczelinami lub 
przepuszczalnemi warstwami powoli sączyła się do 
szybu. We wielu wypadkach osobliwie w samych 
początkach przeceniano w Tustanowicach ilość so- 
lanki, która właściwie była mięszaniną ropy, emulsyi 
i wody słonej. W innych znowu wypadkach działały 
także i gazy, któremi pchana solanka szybciej do 
szybu dopływała. 

Z tego wynika, że soczewkowa solanka jest 
do zwalczenia, rozchodzi się tylko o czas, koszta 
wreszcie o sposób zwalczania, w każdym razie nie 
zapomocą użytego w Tustanowicach tłokowania lub 
łyżkowania z licznemi nadto przerwami i stójkami. 
Skoro atoli uwzględnimy, że każdy niemal Szyb, 
w którym pokazała się solanka, należy do innego 
właściciela, i że urządzenie szybu nie nadaje się do 
systematycznego zczerpywania solanki bez przerwy, 
przyjdziemy do przekonania, że najprostszym i naj- 
pewniejszym środkiem pozbycia się większej solanki 
jest jej zamknięcie zapomocą hermetycznych rur. 
Szczególniej powinien być ten środek zastosowany 
w szybach, w których przed solanką nie było ropy. 
W szybach natomiast, w których solanka pokazała 
się pod poziomem ropnym i na produkcyę szybu 
niekorzystnie oddziałała, będzie to rzeczą kalkulacyi 
zarządu kopalni, czy tłokować ropę z wodą i emul- 
syą, czy też solankę wraz z produkcyą ropy zamknąć 
rurami hermetycznemi. 

(6-6 03) 

Zwracamy uwagę naszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie, 
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der Zufluss der Salzsoole in 24 Stunden 118 m3, 
oder 118X12—=1316 m. (13 Zisternen) betriigt. 
Dieses Quantum reicht aus, um im Laufe eines Jahres 
1099 Wagen 4 100 mtct. Kochsalz erzeugen zu kónnen. 

Sehr grosse Mengen des Salzwassers hat man 
in dem Bohrloche des Herrn Liebermann in Dźwi- 
niacz bei Sołolwina erbohrt. Sie stammt aus den mit 
Steinsalz uad Gyps reichlich verwachsenen miocinen 
Sandsteinen. 

Die in Tustanowice aus den Bohrlóchern selbst- 
standig herausfliessende Salzsoole, wie z. B. aus dem 

Schachte Livia (das obere Salzwasser), Flora aus der 
Tiefe 600 m. beweist, dass das Wasser, welches in 
die salzfiihrenden Schichten, und nachher in diese 
Bohrlćcher, sei es direkte oder aut Umwegen, einge- 
drungen ist, seinen Ursprung aus jener Stelle ver- 
dankt, welche hóher liegt, als der Platz, aut welchem 
das Bohrloch angelegt ist. | 

Es kamen zwar Falle vor, in welchen das mit 
Gasen voll gesattigte Salzwasser samt Schlamm 
aus dem Bohrloche fontainartig herausgeschleudert 
wurde, wie z. B. in dem Bohrloche „Charitas* in Bo- 
rysław aus den Tiefen von 700 bis 1000 m., dieses 
Salzwasser pflegte aber bald zu verschwinden. 

Die in den Tiefen unterhalb 1300 m. in Tusta- 
nowice erbohrten Salzwdsser, deren Wasserspiegel 
bloss bis zu der Tiefe von 400—1000 m. reichte, 
kónnen nur von der nórdlichen Seite ihren Ursprung 
besitzen. Das Salzwasser dieser Bohrlócher war vor 
dessen Erbohrung ohne Zweifel in grossen, aber 
abgesperrten, unterirdischen, linsenfórmigen Hóhlen 
in jenen Tiefen eingelagert, in welchen deren Wasser- 
spiegel in dem Bohrloche sich gehalten hat, da es 
sonst, wenn dieses Salzwasser nach der Anbohrung 
mit den Tageswdssern in Verbindung wire, entspre- 
chend den Regeln der Hydrostatik in den Bohrlóchern 
so hoch bestandig siehen miisste, also z. B. in der 
Tiełe von 10 oder 20 m., in welcher die obertigigen 
Zufliisse des in das lInnere des Terrains hineinsi- 
ckernden Wassers sich befinden. 

Genaue Beobachtungen des Wasser-Komitees 
in Borysław haben erwiesen, dass sogar in solchen 
Bohrlóchern, in welchen der Zufluss des Salzwassers 
mittelst des Kolbens nicht bewaltigt werden konnte, 
der Wasserspiegel des Salzwassers bis hóchstens 
380 m. (von oben gerechnet) reichte. In dem Bohr- 
loche Annen bei 380 m., Renata bei 477 m. Napo- 
leon bei 750 m., Tadadus-Alfa bei 900 m. Złotka 
bei 800 m. Das Salzwasser ist in die Bohrlócher 
ohne jeden Zweifel aus den unterirdischen, verschie- 
den grossen, aber abgesperrten Wasserbehdltern ein- 
gedrungen. Je nach der Grósse eines Wasserbehiil- 
ters, auch je nachdem, ob das Bohrloch diesen Was- 
serbehdlter direkte oder neben an angetroffen hat, 
waren Salzwasserzufliisse dusserst verschieden. Im 
letzteren Falle war der Zufluss der kleinste, und 
wenn die Wege, auf welchen das Salzwasser von 
seinem unterirdischen Behiilter in das Bohrloch her- 
einstrómte, sich verstopften, hat der Zufluss uner- 
warteterweise aufgehórt. In vielen Fallen insbeson- 
dere zu Anfang der sog. Wasserkatastrophe hat man 
in Tustanowice die Menge des Salzwassers iiber- 
schdtzt, indem es durchaus kein reines Salzwasser, 
sondern eine Mischung des Salzwassers mit Rohól 
und Emulsion war. In vielen Fillen haben Gase 
die Starke des Zuflusses wesentlich beeinflusst. 

Aus allen diesen Erscheinungen ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass das unterirdisch eingeschlosse 
Salzwasser sich bewaltigen lisst. Massgebend fiir 



DDD ia 

| Nr. lf = "NORM WNGRONME NN NAA. m 

diese Bewaltigung sind die nótige Zeit, die Kosten 
und die Art der Bewadltigung, keinesfalls die in Tu- 
Stanowice angewendete Methode des Lóffelns oder 
des Kolbens, welche fortwihrend aus verschiedenen 
Griinden unterbrochen werden mussten. Wenn wir 
dazu dem beriicksichtigen, dass ein jeder verwds- 
serter Schacht einem anderen Unternehmer gehórt 
und dass die Einrichtung des Bohrrigs zu dem syste- 
matischen und bestindigen Ausschópfen des Salz- 
wassers sich nicht besonders eignet, so gelangen 
wir zu der Ueberzeugung, dass das Absperren des 
grósseren Salzwassers mittelst der hermetischen 

Bohrróhren das einfachste und sicherste Mittel ist, 
um den Zufluss des Salzwassers von dem Bohrloche 
zu isolieren. Dieses Mittel soll insbesondere in jenen 
Schdchten angewendet werden, in welchen vor dem 
Salzwasser noch kein Rohól war. Bei den Bohrló- 
chern, in welchen das Salzwasser unterhalb eines 
Rohólhorizontes erschienen istt wird es Sache der 
verniinitigen Kalkulation sein entweder das Salzwas- 
ser mit Rohól und Emulsion zu kolben, oder beide 
hermetisch abzusperren. 

(Fortzetzung folgt.) 

KOMUNIKATY STACYI GEOLOGICZNEJ 
W BORYSŁAWIU. 

(Prof. Dr. J. Grzybowski 6 Dr. B. Kropaczek.) 
Nowe kopalnie w Schodnicy. 

Nowo odkryte kopalnie w Schodnicy, w oko- 
licy szybu Heimberga, które tak wielkie zaintereso- 
wanie obudziły w świecie naftowym i sprowadziły 
na Schodnicę tak silne ożywienie ruchu wiertniczego 
stanowią do dziś dnia jeszcze pewną zagadkę ze 
względu, że otwory wiertnicze, które liczyły na ropę, 
mimo większej niż u Heimberga głębokości jeszcze 
jej nie otrzymały, z drugiej strony zaś świeżo dowier- 
cone tu zostały ropy niespodziewane jak na kopalni 
Spitzmanów w głębokościach mniejszych niż liczono. 
Z drugiej strony interes budzącą okolicznością jest 
iakt, że dowiercone tu ropy okazały się oblite. 
Nową linię schodnicką zaliczyć bowiem musimy do 
złóż kredowych, występujących w warstwach ropia- 
nieckich (inoceramowych), tych samych, które do- 
starczają ropy i w Mrażnicy, a które w takiej ilości 
ropę rzadko tylko posiadają. Normalnie odznaczają 
się one ropami trwałemi, opłacającemi przy ekono- 
micznym i racyonalnym popędzie włożone inwesty- 
cye, ale większe ilości ropy bywają z nich zazwyczaj 
krótkotrwałe. Tymczasem w Schodnicy produkcya 
wagonowa utrzymuje się już czas dłuższy i świeże 
szyby otrzymują tu również większą produkcyę. 

Ta obfitość ropy musi mieć swe uzasadnienie 
nie w stratygraficznej jakości terenu, skoro w tych 
samych warstwach w okolicy większych rop nie 
otrzymywano, ale w jego budowie tektonicznej, i tę 
w pierwszym rzędzie rozświetlić należało przez dro- 
biazgowe zdjęcia najbliższej okolicy. |. 

Po północnej stronie starej schodnickiej eocen- 
skiej linii naftowej, widzimy wychody całej trzecio- 

MITTEILUGEN DER GEOLOGISCHEN 
STATION IN BORYSLAW. 

(Prof. Dr. J. Grzybowski 4% Dr. B. Kropaczek.) 
Die neue Rohólgrube in Schodnica. 

Die neuentdeckte Grube in Schodnica in der 
Umgegend des Heimberg-Schachtes, welche in den 
Naphtakreisen ein sehr lebhaftes Interesse erweckte 
und eine rege Bohrtatigkeit zur Folge hatte, bildet 
noch heute gewissermassen ein Ratsel und zwar 
deshalb, da manche Schaichte, welche auf Ól rechne- 
ten, trotz einer bedeutenderen Tiefe alsim Heimberg- 
Schachte noch keine Produktion erbohrten, wihrend 
andererseits in den letzteren Tagen in den Schichten 
von einer geringeren Tiefe als dies erwartet wurde 
wie z. B. bei Spitzmann auf Ól gestossen wurde. 
Interessant ist dabei die Tatsache, dass hier cin 
reichliches Ol erbohrt wurde. Die neue Schodnica-Oli- 
nie muss namlich zu den Ablagerungen der Kreidefor- 
mation gezahlt werden, welche:* jn "deń" RO- 
pianka-(Inoceramen-) Schichten vorkommen, und zwar 
zu denselben, aus welchen das Mrażnicaól stamunt, 
und welche das Ol in grósseren Mengen nur selten 
besitzen. Norma! zeichnen sich diese Schichten durch 
eine anhaltende Produktion aus, welche bei einem Óko- 
mischen und rationellen Betriebe das investierte Ka- 
pital verzinsen, jedoch eine gróssere Tagesproduk- 
tion ist in denselben gewóhnlich von kurzer Dauer. 
Dagegen halt in Schodnica die Zisternen-Produktion 
schon seit einer lingeren Zeit an, neuerbohrte Schach- 
te erhalten ebenfalls eine reichliche Produktion. 

Die Reichlichkeit an Ol muss ihre Begriindung 
nicht in der stratigraphischen Beschaffenheit des 
Terrains haben, wenn in denselben Schichten in der 
Umgegend kein grósseres Ól erbohrt wurde, son- 
dern in dem tektonischeń Baue, welcher in erster 
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rzędowej seryi z południowemi pochyłami, a więc 
po kolei ukazują się nam szare łupki i piaskowce 
z czarnemi wkładkami wypełniające łęk schodnicki, 
które nazwiemy tu warstwami łękowemi, dalej typo- 

Linie durch eine genaue Aufnahme der nichsten Um- 
gebung erkldrt werden musste. Ę 

An der Nordseite der alten eocdnen Ollinie se- 
hen wir die Ausbisse der ganzen tertiiren Serie mit 

we łupki menilitowe, wreszcie eoceńskie piaskowce siidlichen Einfallen. Es treten somit hervor nach der 8 
hieroglifowe i zielone łupki. Pod nimi wychodzi na Reihe graue Schiefer und Sandsteine mit schwarzen 
powierzchnię gruboławicowy piaskowiec jamneński, Einlagerungen, welche die Schodnicamulde ausfiillen 
a dalej na północ przypierają doń warstwy inocera- und welche wir hier Muldenschichten nennen werden, 
mowe (ropianiecki) silne i stromo potałdowane. dann weiter typische Menilitenschiefer und eocdne 

Nowe kopalnie w Schodnicy. — Die neue Rohólgrube in Schodnica. 
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Objaśnienia. — Erlduterungen. 
I. Warstwy ropianieckie. 
II. Piaskowiec jamneński. 
„0 "Bócen 
IV. Łupki menilitowe. 
V. Warstwy łękowe. 
VI. Bieg i zapad warstw. 
X—X Uskok. 
1. Szyb „Mina* Rothenberga. 
2. Szyb „Blanka* Heimberga. 
. ozyb., Galiled". 

Całą tę seryę, o kierunku ha 9, widzieć może- 
my w potoku, nad którym stoi tłocznia wodna Tow. 
Schodnica. Tąż samą seryę zobaczymy również w poto- 
ku Pereprostyna na granicy Urycza. Jeżeli jednak przej- 
dziemy potok, nad którym stoi szyb Heimberga, 
serya ta ukaże nam się niekompletna. Warstwy łę- 
kowe przytykają tu bezpośrednio do eocenu, brak 
między niemi a eocenem typowych menilitów ; dalej 
zobaczymy, że eoceńskie warstwy są w poziomie 
potoka zredukowane do kilku metrów. Dopiero pia- 

I. Ropianka-Schichten. 
II. Jamnasandstein. 
ll EOCGIR 
IV. Menilitenschiefer. 
V. Muldenschichten. 
VI. Richtung u. Einfall der Schichten. 
X—X Verschiebungen. 
1. Schacht „Mina* Rothenberg. 
2. Schacht „Blanka* Heimberg. 
3. ochacht „Galiłea”. 

Hieroglyphensandsteine und griine Schiefer. Darunter 
kommt dickbinkiger |amnasandstein zu Tage und 
weiter gegen Norden stossen an ihn stark und steil 
gefalteten Inoceramen- (Ropianka) Schichten. 

= Diese:Sanze Sene Vom emem Sfreichen kla © 
kann im Bache, an welchen sich die Wasserpumpe 
der Schodnica A. G. befindet, beobachtet werden. 
Dieselbe Serie sehen wir auch in dem Bache Pere- 
prostyna an der Grenze von Urycz. Wenn wir je- 
doch den Bach, an welchem sich der Feimberg- 
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skowiec jamneński ma tu normalny rozwój i zasiąg 
jak również za nim leżące warstwy inoceramowe, 
w odrębie których leży już szyb Mina. Okolica szybu 
Galilea (Rohag) daje nam też doniosłe bardzo 
wskazówki. Szczyt pagórka, na którym stoi ten szyb 
posiada jeszcze menility, jak tego dowodzą liczne, 
lużnie leżące bryły rogowca. Na północ od szybu, 
w głębokiej wyrwie, widzieć możemy eoceńskie łupki 
mocno pogniecione, przytykające bezpośrednio do 
pogniecionych również warstw inoceramowych. Tu 
zatem brak piaskowca jamneńskiego. 

Mamy tu zatem typową dysjunktywną dyslo- 
kacyę, uskok, wzdłuż którego zachodnie części tej 
strefy zostały przesunięte ku północy, jak to zresztą 
doskonale pokazuje załączona karta geologiczna tej 
okolicy w skali 1:25000. Wzdłuż tego uskoku war- 
stwy menilitowe w potoku pod Heimbergem zostały 
wygniecione, a wszystkie wogóle występujące tu piętra 
musiały zostać porozrywane. Okolica ta. obiituje 
więc w szczeliny, mniej więcej równoległe do usko- 
ku, i to tłumaczy nam jedynie obłitość ropy w se 
miejscu, jak również nieregularne jej. występowanie. 

Przebieg szczeliny jest tu mniej więcej półno- 
cno-południowy i to w tym kierunku też spodzie- 
wać się należy obfitszych szybów, jednakże w głę- 
bokościach rozmaitych, zależnie od głębokości w ja- 
kiej nawierci się szczelinę, podczas gdy szyby w kie- 
runku zachodnim i wschodnim w odległości większej 
od tej dyslokacyi leżące, spodziewać się mogą tylko 
normalnej dla warstw inoceramowych produkcyi, 
o ile naturalnie nie natrafią gdzie na inne systemy 
szczelin, które na powierzchni tak wybitnie jak opi- 
sana główna dyslokacya nie występują. 

Die P.T. Leser werden auf den Annoncen- 

teil unserer Zeitschrift autmerksam gemacht. 

KILKA SŁÓW O LINII NAFTOWEJ BRZO- 
ZÓW-HUMNISKA. 

Zachęcony wezwaniem szan. Redakcyi do nad- 
Syłania opisu kopalń ropy w Galicyi, spieszę Z małą 
garstką wiadomości, jako uzupełnienie artykułu Dr. 
S. Olszewskiego „Linia naftowa Brzozów-Humniska 
(p. nr. 15 dwutygodnika „Ropa'). :. 

Będąc w powiecie brzozowskim dwanaście lat 
kierownikiem kopalń ropy, a: to dwa lata w Zmien- 
nicy i Turzempolu a dziesięć lat w Humniskach, znam 
doskonale wszystkie kopalnie w tych stronach. Bar- 
dzo dobrze i trafnie opisuje tę linię naftową Dr. Ol- 
szewski, spostrzegam atoli brak pewnych szczegółów, 
które nie zostały wyjaśnione z braku niezupełnego 
poiniormowania go przez strony. Między innemi 
wspomina Dr. Olszewski, że w Humniskach i Gra- 
bownicy nie było poważniejszych wyników wierceń. 
Pod tym względem winienem zaznaczyć, że na ko- 
palni w Humniskach szyby nr. 4, 5, 9, 14i16 
wydały każdy co najmniej po jakie 500 do 800 wa- 
gonów ropy. Szyby te były z początku samopłynące 
i dawały 1—21/, cystern dziennie dosyć długo. Hory- 
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Schacht befindet iiberschreiten, kommt diese Serie 
als nicht komplett zu Tage. Die Muldenschichten 
grenzen hier unmittelbar an das Eocin die typischen 
Meniliten, und sind die eocinen Schichten in dem 
Niveau des Baches bis auf einige Meter reduziert. 
Erst der Jamnasandstein weist hier eine normale 
Ausbildung und Stellung auf, als auch die hinter 
ihm liegenden Inoceramenschichten, im Bereiche wel- 
cher sich schon der „Mina* Schacht befindet. Die 
Umgegend des Schachtes „Galilea* (Rohag) gibt 
uns auch Andeutungen von grosser Wichtigkeit. Der 
Gipfel des Hiigels, auf welchem dieser Schacht steht, 
bedecken noch Menilitschiefer, wie dies durch um- 
herliegende lose Hornsteinblócke bewiesen wird. 
Nórdlich von diesem Schachte in einer tiefen Schlucht 
bekommt man die eocdnen stark gepressten Schiefer 
zu sehen, welche unmittelbar an die ebenfalls ge- 
pressten Inoceramenschichten anstossen. 

Wir haben hier somit eine typische disjunktive 
Dislokation, einen Sprung, lingst welchen die nórdli- 

hen Teile dieser Zone gegen Norden verschoben 
wurden, wie dies sonst aus der beiliegenden geolo- 
gischen Karte Massstab 1: 25000 leicht ersichtlicht ist. 
Ldngs - dieser Verschiebung wurden die Menilit- 
schiełer im Bache unter dem Heimberg-Schachte aus- 
gepresst und alle hier vorkommenden Schichten muss- 
ten auseinandergerissen werden. Diese Gegend ist 
somit reich in Spalten, welche mehr oder weniger 
zum Sprunge prallel laufen, und nur dies erklirt uns 
das reichliche als auch unreguldre Vorkommen von 
Rohól. 

Die Richtung der Spalte ist annihernd NS und 
in dieser Richtung diirften die reichlichsten Olfunde 
erwartet werden. Dies jedoch in verschiedenen Tie- 
ien, u. zw. abhdngig von der Tiefe, in welcher die 
Spalte angebohrt wird. Dagegen die óstlich und 
westlich, in einer grósseren Entifernung von der Dis- 
lokation liegenden Schdchte, kónnen nur eine nor- 
male, den Inoceramenschichten eigentliche Produk- 
tion erwarten, insofern diese Bohrungen irgendwo 
aut andere Spaltensysteme nicht stossen werden, 
welche auf die Erdoberiliche so ausdriicklich, wie 
die oben beschriebene Dislokation nicht auftreten. 

EINIGES UEBER DIE ROHOELLINIE BRZO- 
ZÓW-HUMNISKA. 

Der Einladung der verehrl. Redaktion bez. der 
Einsendung von Beschreibungen der Rohólgruben in 
Galizien, beeile ich mich den Artikel von Dr. St. Oi- 
szewski unter der Aufschrift: „Die Rohóllinie Brzozów- 
Humniska* (s. „Ropa* Nr. 15) einigermassen zu ergiinzen. 

Nachdem ich in dem Bezirke Brzozów zwólt 
Jahre als Betriebsleiter der Petroleumgruben und zwar 
zwei Jahre in Zmiennica und Turzepole und zehn 
Jahre in Fumniska tatig war, besitzeich eine genaue 
Kenntnis der dortigen Petroleumgruben. Herr Dr. Ol- 
szewski beschreibt diese Linie sehr richtig und zu- 
trefiend, ich bemerke jedoch in seinem Aufsatze den 
Mangel von gewissen Einzelheiten, welche einer 
ungenauen Informierung des Autors durch dritte Per- 
sonen zuzuschreiben sind. Dr. Olszewski schreibt 
u. a. dass es in Humniska und Grabownica keine 
ernstere Bohrresultate gab. Diesbeziiglich muss ich 
bemerken, dass auf der Grube in Humniska die 
Schachte Nr. 4, 5, 9, 14 und 16 wenigstens 500 bis 
800 Waggons jeder ausproduziert hatten, Diese 
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zontów ropnych było co najmniej trzy. Szyb nr. 16 
położony w pobliżu bełkotki dawał w głębokości 
485 m. początkowo jedną cysternę ropy dziennie. 
Po roku został on pogłębiony do 530 m., w której 
to głębokości przyszły nowe silne gazy i ropa. Pier- 

'wszego dnia wydał ten szyb 5 wagonów, a przez 
długi czas po dwa wagony dziennie, pomimo iż 
Świder był w szybie, wyciągnąć go bowiem nie było 
możebnem. 

Wprawdzie poblizkie nowe szyby nie wydały 
już tak dobrych rezultatów, jak poprzednie, ponieważ 
zakładane były za blizko od siebie, na odległość 
ledwie 50 m., jednakoż szyb nr. 18 w Humniskach, 
założony w kierunku północno-zachodnim był średni 

i trzymał się dobrze. 
Za moich czasów dostarczała kopalnia w FHu- 

mniskach gazu do 12 kotłów i do opalania pomie- 
szkań. Ta obfitość gazów, pochodzących z ropy, 

przemawia za wielką przyszłością kopalni. 
Do głębokości 650 m. występuje ropa benzy- 

nowa, zaś poniżej bażaa która jeszcze nie jest 
należycie odkrytą. Że w Humniskach są bogate złoża 
ropy parafinowej, świadczy szyb nr. 3 w lesie dwor- 
skim. Ropa parafinowa przyszła w tym szybie już 
w głęb. 623 m. w 3 rurach, była początkowo samo- 
płynącą po jednej cysternie dziennie, później zaś 
spadła z powodu zamulenia szybu, którego nigdy 
nie czyszczono. Szyb nr. 3 produkuje z górą 12 lat. 
Mogę śmiało twierdzić, że gdyby w tym szybie 
i w tej głębokości były 7" lub 6' rury, możnaby było 
osiągnąć co najmniej dwa wagony. Nie można przeto 
było wymagać od tych szybów większej produkcyi, 
skoro kończyły się zbyt małą dymensyą. Na głębokie 
wiercenie nie było nawet przyrządu. 

Wiercenie w czerwonym łupku, 500 do 400 m. 
orubym, jest dobre; daje się zrobić 100—130 m. 
miesięcznie. Trudniej, a często nawet bardzo trudno 
wierciło się w piaskowcu jamneńskim o niezbyt gru-- 
bych warstwach. W kierunku południowym zdaje się 
być linia ropna o wiele szerszą, eoceńskie bowiem 
czerwone łupki ciągną się od odkrytej linii nattowej 
na jakie 400 metrów ku południowi. Dotychczas 
obawiano się zaryzykować i posunąć się z szybami 
więcej ku południowi, jakkolwiek zdaniem licznych 
inżynierów i wiertników południowa część linii naito- 
wej rokuje o wiele lepsze nadzieje. Dowogem tego 
wysunięty najbardziej na południe szyb nr. l na 
dworskich gruntach w Humniskach, w którym było 
400 metrów czerwonego łupku a w 450 m. dwa wa- 
gony ropy dziennie. 

Grabownica, przylegająca swoją kopalnią 
do lasu dworskiego w Humniskach, przedstawia te 
same stosunki pokładów i ropy, co w Humniskach. 
Tylko poszukiwanie i wiercenie za ropą pozostawiał 
wiele do życzenia. Pierwszy szyb, wywiercony przez 
kolegę p. Floryana Hendricha wydał bardzo dobre 
rezultaty, dawał bowiem w głęb. 420—425 m. po- 
czątkowo *'/4 do 1 wagona ropy dziennie. Rozpo- 
cząwszy wiercenie dwóch nowych szybów przeniósł 
się p. Hendrich do Bolechowa. Wiercenia nie szły 
pod kierownictwem następcy tak snadno, dużo też 
pracy podjąć musiał p. Niewiadomski, stary i wy- 
trawny nafciarz, zakim zdołał kopalnię do lepszego 
stanu doprowadzić. Trudno więc było wymagać od 
kopalni w Grabownicy większych rezultatów, skoro 
technicznie była niezupełnie dobrze prowadzoną. 
Szyby, które p. Niewiadomski wywiercał, jak nr. 3, 

Schachte produzierten anfangs selbsttatig und gaben 
bis 1—1'/, Waggons per Tag und zwar durch eine 
lingere Zeit. Es gab dort wenigstens drei Oelhori- 
zonte. Schacht Nr. 16. in der Nahe von „Belkotka* 
(Sprudel) gelegen produzierte aus einer Tiefe von 
485 m. anfangs eine Zisterne Rohól per Tag. Nach 
einem jahre wurde dieser Schacht vertieft bis zu 
530 m. und es kamen sehr starke Gase und Rohól 
zu Tage. Am Tage der Erbohrung hat dieser Schacht 
5 Waggons produziert, und produzierte lange Zeit 
iiber, zu zwei Wagg. per Tag, trotzdem, dass der 
Bohrmeissel im Bohrloche steckte, da es unmóglich 
war denselben herauszuziehen. 

Die neuen in der Umgegend angelegten Schachte 
hatten zwar keine so gute Resultate ergeben als die 
ersteren, dies ist jedoch auf den Umstand zuriickzu- 
fiihren, dass die neueren Schichte in einer zu klei- 
nen Entfernung (kaum 50 m.) von einander angelegt 
wurden. Trotzdem ist noch der Schacht Nr. 16. an- 
gelegt in der Richtung NW. hielt an sehr gut und 
ist als zufriedenstellend zu betrachten. 

Zur Zeit meiner dortigen Tatigkeit lieferte die 
Grube in Humniska Gas zur Beheizung von 12 Kes- 
seln und zur Beheizung der Wohnungen. [Das Gas- 
reichtum der Schichte ldsst auf eine schóne Zukunit 
der Grube schliessen. 

Bis zur Tiefe von 650 m. tritt hier ein leichtes 
Benzinól und darunter Paraffinól, welches letztere 
noch gehórig erschlossen wurde. Dass es in Hum- 
niska reiche Paraffinóllager gibt, beweist der Schacht 
Nr. 3 im Gutswalde gelegen. Paraffinól kam in die- 
sem Schachte schon in einer Tiefe von 623 m. in 
3” Róhren und produzierte anfangs selbstfliessend 
eine Zisterne Oel per Tag. Spater ist die Produktion 
wegen Verstopfung des Bobrloches, welches nie 
gereinigt war, gefallen. Schacht No. 3. produziert 
schon seit 12 Jahren und ich kann behaupten, dass 
falls in diesem Schachte und in der Tiefe 7 oder 
6* Róhren waren, kónnte man zwei Waggons Rohól 
erhalten. Man kónnte somit von diesen Schichten 
keine gróssere Produktion verlangen, da sie mit 
einer sehr kleinen Róhrendimension endeten. Fiir 
Tiefbohrungen gab es zur Zeit noch keine Werkzeuge. 

Die Bohrung im roten Schiefer 300 bis 600 
starken ist eine gute, und 100 bis 130 m. kónnen 
monatlich erbohrt werden. Schwerer und manches- 
mal sehr schwer war die Bohrung im nicht sehr 
dickbinkigen Jamna-Sandsteine. Die Rohóllinie scheint 
gegen Siiden viel breiter zu sein. Die eocdnen roten 
Schiefer erstrecken sich nimlich von der erschlosse- 
nen Rohóllinie zka. 400 m. gegen Siiden. Bis nun 
hat noch niemand riskiert mit den Bohrungen gegen 
Siiden vorzuriicken obzwar den Aussagen der (ieo- 
loge und der Bohrtechniker nach, der siidliche Teil 
der Rohóllinie bedeutend besserre Produktionsaus- 
sichten erwecken diirfte. Es beweist dies der Schacht 
Nr. 1. gelegen auf dem gutsherrschaftlichen Terrain 
in Humniska, in welchem nach Durchbohrung von 
400 m. von roten Schiefern in einer Tielfe von 
450 m. eine Produktion von zwei Waggons per 
Tag erbohrt wurde. 

Grabownica mit seiner an den gutsherr- 
schaftlichen Wald angrenzenden Grube bietet diesel- 
ben Schichten- und Rohólverhaltnisse wie Humniska. 
Die dortigen Bohrungen und Exploitation liessen 
jedoch viel zu wiinschen iibrig. Der erste Schacht, 
erbohrt durch den Herrn Kollege Florian Hendrich 
hat sehr gute Resultate ergeben, er produzierte namlich 
aus einer Tiefe von 420—425 m. anfangs zka. */ą bis 

(> 
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6 i 7, dawały ! do 3 wagony ropy dziennie. Rozpo- 
częte dalsze szyby zaprzestano wiercić, przyszła bo- 
wiem hyperprodukcya w Borysławiu, która spowo- 
dowała, że za ropę tutejszą płacono tylko K. 1.80. 
Niepodobna było przy produkcyi *'/, cysterny ropy 
dalej bez straty wiercić, ograniczono się przeto 
w (jrabownicy na pompowaniu. A 

Pompowanie ropy wcale nie źle się opłacało, 
ale właściciel Grabownicy p. Tyszkowski robił z pro- 
longowaniem kontraktu ogromne trudności, wskutek 
czego kopalnia została w zupełności zwiniętą. 

Nie wątpię, że gdyby w Grabownicy szyby 
były odpowiedniej wiercone i więcej ku południowi 
zakładane, jak np. nr. 7 o pięknej produkcyi, silnych 
gazach i grubej warstwie czerwonego łupku, kopal- 
nia byłaby miała co najmniej te rezultaty, co kopal- 
nia w Humniskach. Kto ją nabędzie, może na tem 
miejscu piękną kopalnię rozwinąć. 

Szyby w Grabownicy były pokończone w 4 ca- 
lowych rurach i w głębokości 590—600 metrów. 

Władysław Świętnicki. 

Adwokat Dr. Marek Rappaport otworzył kan- 
celaryę adwokacką we Lwowie ul. Kraszewskiego l. 1. 

Rechtsanwalt Dr. Markus Rappaport hat die 
Kanzlei in Lemberg, Kraszewskigasse 1. erólinet. 

l Zisterne per Tag. Herr Hendrich nachdem er zwei 
neue Bohrungen daselbst angefangen hatte, iibersie- . 
delte nach Bolechow und die Bohrresultate unter 
einer neuen Leitung waren sehr ungiinstig. Es hat 
nun spater Herrn Niewiadomski, einen alten und er- 
łahrenen Bohrtechniker, viel Arbeit gekostet bevor 
die Schdchte in Ordnung gebracht werden konnten. 
Man konnte somit von der Grube in Grabownica 
keine glinzenden Resultate verlangen, wenn sie in 
technischer Hinsicht diiritig geleitet wurden. Die vom 
Fierrn Niewiadomski erbohrten Schichte wie z. B. 
Nr. 3, 6 und 7, produzierten 1 bis 3 Waggons Rohól 
per lag. Die weiteren bereits angefangenen Bohrun- 
gen wurden wegen der in Boryslaw Tustanowice 
eingetretenen Hyperproduktion, deren zufolge das 
Grabownicaól nur mit K. 1.80 bezahit wurde, auige- 
geben. Bei einer Produktion von 1/, Zisterne konnte 
man unmóglich bei dem niedrigen Rohólpreise ohne 
Verlust weiter bohren, und man hat sich bloss aufs 
Pumpen der bereits produktiven Schiichte beschrinkt. 

Das Pumpen hat sich ganz gut rentiert. Der 
Eigentiimer von Grabownica Herr Tyszkowski hat 
jedoch bei der Verlangerung des Pachtvertrages 
derartige Schwierigkeiten in den Weg gesetzt, dass 
die Grube aufgelassen werden musste. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass falls die 
Schachte in Grabownica besser gebohrt und mehr 
gegen Siiden angelegt gewesen waren, wie z. RB. der 
Schacht Nr. 7, welcher eine schóne Produktion, starke 
Gase und eine starke Schichte von roten Schiefern 
autweist, hdtte diese Grube wenigstens dieselben 
Resultate wie die Grube in Humniska erzielen kón- 
nen. Eine fachmdnnische Wirtschaft kann dieses Ter- 
rain in eine glinzende Petroleumgrube entwickeln. 

Die Schichte in Grabownica wurden mit 4 
Róhren in einer Tiefe von 500—600 m. geendięt. 

Władysław Świętnicki. 

WYKAZ EKSPEDYCYI ROPY OPAŁOWEJ W SIERPNIU 1912. — HEIZOEL-EXPEDITIONS- 
AUSWEIS IM AUGUST 1912. | 
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| Eugeniusz | | OOAIGRE | 163/,| „| Gliński | POZ BATES Ą 
| Erdólwerke|128118 VITOVIII2!/, | PSAL0S5E | 1081/.] Ej Litwa | | 102?/, | 102*/,| 
| „Galizien* |V61X57XI14XIV 21 88 | | 88, <|l"=heTrisfan AE | DRZE? R SAMĄ 
s Vt/, VI12VIL30*, VIII 123:/, | _Nordstern | | Q1/, | Q"/, 
ża AI 2 ć E oe 1721/4 | 1720, | 1. 121, „1 139: V 126, | RE DE RATA RE | 

EE "TN "ST NWA RUARWANARR |. 7 FTB| | STS, RER RAE FPT TY! -bomd IS PABMA RRS Ja FIZĘGE| 
Felicyan II. | PA SBE BEA! SESANRKASOK 3 784 1 YA 
Frania | | 341/, zapzzj Eh | Jan Kanty | " E | 3817, | 381/| 
Genia EG SA16> POLEĘRO KERR WASSS NOS REA 

Alfred | | 13E A] 1341/,| Parnes Jaco © DU BRZ ORA RZE 
| ' Antoni I e Be 3605050 A a80 RATA ER SZWARARIĘZ [RICE 
s | Sad A 1 394 GS ABSWEH SOBA Miecza. 
5 | Galicia I | ESS 55 Perkins S ( Co b Pla aBIE 3 | OC 
5) Hansagliick BEE daRCHA ESET Moe RR 531), SRP BSW 

_ Juliusz asobdac ASPIRNS Z sk Ej Fatlst ś | 207 - 1201/, 
/ Kamilla | | 11/ | 11/.|| | Klara OR WAS DZA 41/a| 

h © PAGES ETSR |- e) Popielanka. | | 940 | 9% 
wiam | | YJ | iójdejBok |. | o pie lim] | | Ernest | T"/a| 11/|| 5 | Hubicze | | 46 46 

| Hannashall - BREE CRTSĄ | S4t/4t= DERRZYCE W 8 RROSZZNE CEE 
| Herman A 05% 0208 SJ _ Eileen RSS ZDAC 
| Her mes MGS ERO DRR DY nia: (A 0 2 daDori > E SH ZERA .2711/,| 
| Hucuł : a w R Lal + 0PAJE Renata 3 PSA U ZEG | EEJĄ 

Hungaria | DOOR ZEGRZE, 137/4||. RÓW 0% | DZK: "450 | -45"/gj 
| Jadwiga. R WORASTNAAN 2. SA RE 51/4| Rozwadów. EZ AEON SSZZ SBE _1597,| 
| "| 0561/,| 1140%/, TAR 2108/,| > 2] 211757,129301), 4911/,155481/.] 



E 99 
IN AUGUST 1912. PEIPUNGS- AUSWEIS PRO AUGUST „IŻ. 

ASIT7CECE > 3RO"N"MS="EFATW 
Kopalnia | ojpegc.| DZA EB) Kopalnia BREMI: GH RYSKI | 

Grube Ro | BBS Sa: | Grube (E|ES|SE|E = |3| Sa | 
Well A x: RO | Well 3 |dZAŚSS |Ś|lZ| | e | BD | | CAN REY, oe] (PART | 

21172, 2939!/ 4911, 5548'/ą Aleksander | | 5LJ, 517 
Rockefeller ROR "18182. | 181'/„) Bianka 201/.] 201 

BRODA R MA GI Styk” 837, berta Ta TA 
Sycylia l | 15 blochówka 63*/, 6327, 
"Stefania I 121) || 12!/q| Borysławski II 18 | 18 | 
Stella BEA 34, Baron Hirsch 3 3:- 

Bohemia 1114 SIU/ Carla KDL | 11 | 
| Clay II RA | 2. || Ernuśka 1151/, LIU 

1 SJOŚKĄ 5 SPE JO ZR a 28 Dawidmian ll 10. 10. 
ND i PSR ENY MRZĘ PEZKŃ : | 
5) Elizeum ; 104. | 10%|= „» [I 44' fo 44!/, 
-.| Hilda 753/, 15*/, | | Kornhaber III 38 3203 
| Marceli I 3 3 | Tomasz IX IE 111, 
- ządĆ R ll 21/, AG 2 o Felicyan 13*/4 131/, 

= | Marya Teresa | | ANEL 3 || Galicia 6U 60 
> JĘZĄCH II WRZE AZ NACIEOTE MA*/ iq" 

= IE (___ | 263%] 2637/,| Hasay 's| Tryumf | 84!/ __84'/,, Helena (Wittig) 50*/, 5037, 
| Tryumf I 2Y3/, 29'/4|| Ignacy | Q1/, Q1/, 

| | GATE | 289/41 28*/,, Jasienicki | | 74 TĄ | 
| Trunkwalter Bu FOR. 2a NE EJsanEla 34 | | 3Ą | 
| Urycz Feuerstein M 2253/,] 12253 /,| Johanna | ESA 1531, 
- Virgo UA | 11r/,| Kasa Oszczęd. BEZ 34 | 

| bitum 351/o | -351/ Kazimierz II 36/4] | 33 Ą 

«| Eleonora POEPCZUE | 32!/| Koppel Il | | 61/4) | 61 
5 tózef T 5 | Ludwik | BE: O | Józet | 10 pO ADR ŻU/ = | Johanna 243/, | 243/,| Maurycy | 1651/, | 651/, 
Ka Kujawy 451/, |= 4DE Mickiewicz | | -QP/; Q3/,] 
R OM L11 | 257!/, | 251-/o||_ Montefiore NE | BU, 51 

20 Nowina | EE Lys > I*0]l Natan da 24/4 241/, 
s. Opeg I | 2401/ | 240%/,| Nafta | 
| Sląska: - : io wapoo i GLEB CZCIGS Z RAA O 45 

| Wiktor I 5! /o _51/,| Port Artur II. | |1'fo 117 
Wiktor Il Sa | «0łajs sa „IE 12 la 121, 
| Wilno | SEZWŹ 34 | Pio > © RS RABA 26 Ra 26 
| Waterkeyn: Henryk| PŁyal ECA 22 Jo _Ratoczyn Kówf Sasa | | 451, 
| ; Mukden | e — mej, Sobieski. Smaa0 PEER GR 56 a P1GSR 
| Zeus (Edward I) | B| | B/|| Scholtz x Ska le | | | ETA 

RZNENS z AŻ Ta | Schutzmann | | 15 | >| 419 | 

Buszyński £ Co , | 12%/,| 48 | KA 105/, Szczur Pa ż 8| | ABA 
Tama Premier Pon ONA Za ZU Szczepanowski ZE PA ANED 1 

] | | . Triumph : Albert | 18731, ER | 873/, 

ara Bo OSA | BSW masci 
| | ATA + lal 53 | Bo 13] 
| | | Wańdanee ot RETE EB WAS 
| | | Zbyszko BOB *1 SĄ RPNEN 5037, 
| | | Zgoda BRE 411/, | k SR 4117, 

| | BER de (Podana | Suna eos no JG Ja OB |" | t6' 4 | | 3 cale ba in 
| ES | ARA | l I | || 

Ak | | JUSUUNOWICE HH. uwósz 73891), cst | | 
| | | 5 | DOGYSAW. ZI. | 15261/, | 

Suma | 2141 4434 814 jaj o02 M 80151, cyśt. | 



Galicyjskie Karpackie 
Naftowe Towarzystwo Akcyjne 

dawniej Bergheim 8 Mac Garvey. 

CENTRALA: WIEDEN. 
qr qF qH 

Fabryka maszyn i narzędzi wiertniczych: 
GLINIK MARYAMPOLSKI 
i BORYSŁAW-TUSTANOWICE. 

Adresy telegraficzne: Telefony: 

PETROLKARPATH, WIEDEŃ. = jl |wiebeń | 
Kagatt-inik waryamnol. | CSZk GLINIK NL2 
LNCENTER, BORYSŁAW. BORYSŁAW | U 

4 
mena me sf KŚ 4 RWE WY PIĄ 

Maszyna parowa bliżniacza o sile 120 HP. 
Spezial-Zwillings-Dampfhaspel 120 HP. 

EEN CONECA WORA 

otworzyło 

Biuro sprzedaży oraz skład maszyn 
i narzędzi wiertniczych. 

Wypożyczalnia przyrządów ratunkowych. 

Telefon 191 i 180. 

o . o 2 _ - 
h ; 
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| Nr. 17 ROPA 101 | 

EKSPEDYCYA ROPY DO RAFINERYI W SIERPNIU 1912. — ROHOEL-EXPEDITION AN 
RAFFINERIEN IM AUGUST 1912. 

Ekspedycya kolejowa (Bahn-Expedition) 
Kr. Związek prod. odtłocz 

PE ORZŃJE SASA SA ECA TY ZOZ DECA X TWE WATA ZA WOZÓW a bry: 

ka ALORA SAFO EWY! Z YMM ZERA TY EEC ANA A) płot TM P 

ZW i anek te l EL Y SA otw WELT OE AE ATN 

ka PoE A OE AE ZO PEACE OZI PO ME RARTYST SE DRŃONOŚ OBU NEÓ TWS TONE PT AZADASC WET SE PA ATENA POK AB? 

. 111410940 kg. 
32932217 » 

6791589 2) 

151134746 kg: 

Uli naszego pismu :: wykonuje 
układ art-$raficzny 

we Lwowie, . Pstiż Mikolntscht 

Maga- 
© DO | Eewolca |» | Stacya — Station Suma REB B zynowa hum Taxis| Karpath | Rohag | Urycz | Jacnm 

WAAERALU MGM SKZOMIA BOEMETSO ZEN ho. ISŁ) Kg. [St Kg. ISt Kg. |St. Kg. 

Almas Fiizitó . 9511490750] 5144 = oo. —|-77 [1 —. [73/1129060| 7/102040hH8|268659|—| —— 
Bolechów . : 5 713380] 5 77330| — — SW | zopotomi | mn kal Pojawa | opata zi | 2 AD PABJ NŁORIE 
Bosna Brod 177| 2357600] 177| 2357600] — Uk WSE woalezżielnanowW WNE ZE 
Brasso -. „08 102]: Zo7d40] 52/22 707140 OR SCARS Ee sdi 22 ża > 
Budapest-Ferencsvaros| 278| 3739100] 278| 3739100] — 50 RO SAGA anten manna | IGOR PO DZA A Z0P A 

„ -Kiteró 85| 992840] 85 992840| — NA zj aka] |obeTz AIR | 2 
„ -Kóbanya 58| 799510] 58| 799510] — osobowo mona SL oo Pos NE 

Drohobycz Dr. Reiter| 5 PO(dQ| 2 5 13710|— | Woabeal=le 22 O ZK R 
„. . (Austria) 177| 2683260] 177| 2683260| — sie ro aj owa| oo| = salon azalon adm zat ojte| dy2 

Dziedzitz (Schodnica)| 339] 5291920] 339] 5291920] — A KSF s komika SE Tera SURE W iRazmaj gl Gol IE 
Fiume . . . . .|200| 3075440] 200| 3075440] — urodmicake: |naRzps |paR=REAi o K=BESC ADSS LIM DALE RAPA NJ 
Floridsdorf 212| 2930000] 212| 2930000] — piw l Przyj ana sdi onar ód, ależ b laakS LĄ 55 RAN 
Głęboka Ż) 74350| 5 74350| — AGA) BOBO "a aru 03) ea ORNE kk SEC, NPR „4 PRADY A TORBA 
Jasło . 339| 5239990] 339| 5239990| — | SZ SMIRO 2)| a Z el ko Pupardy | pz bo o AJ 2 U KD RRAGMY | Paa AAU 
Jedlicze 131| 1693260] 131| 1693260] — AEO A Tomie ZR CZA azure SEO 2 
Kolin . 500-4| 109|- 465G700] 100 1654700J = —_-|--| — A pmr aknaEi a= NE 
KolomeaKriss«Singer| 11] 166580] 11| 166580] — NIERAZ PASSO AJ RARE a 
Kralup . .. .| 188] 2713220] 188] * 2715220] — NAPA EJ ERIE ONO R ZZ PRO 
Krosno . : »s 150 22577701 155] 025ml a R A ACE opo" uno AĄ =" 
Lemberg - Podzamcze| '6 91230] 6 91230| — Ró. | BB zaa) Ea a poje pO | ęża 1 uj” Da Pa 
Libusza - +. 20. « 288476] 20 2884701 -— 3512 Gej obbem 21 aa nfz => aoc BARĄRE 2 
FIManowa ca. 816| 12436380] 816! 12436380] — RZA CARSON trza mana pd YA ra ZA MARZEJ SAB 
Maros Vasarhely. .|-. 3 36680] 3] 36680| — A Oo SZA womoe|zz ouajna ind Wa a a= 
Mihr. Ostrau-Oderfurt| 583 1618220| 583! 7618220| — rzońsć| kod ta 000 lezal op ZE) m SE, RA Ni WESA REZ REEZENY WE RNA 

„ Schónberg . 125] 1851170] 125| 1851170| — walc ooo maR=" A SR au e s B: 
Mezotelegd 188| 2629480] 188] 2629480] — Foals pm BSD ZEM ZEL GE= 8 WJ RO 
Munkats . » 251700 2 25170|-— 2 SRB | POZO OE ZZO ai i DR 2 NO BE 
Oderberg . 338| 5117300] 333] 5117300] — sa owe --= leś: pak => TAA m OREW a REC MARKA 
OISÓWa*.. 163| 2369830| 163! _2369830| — ZÓNĄ PSRESCENĆ: pagina ol | nan noi > | Poj BORN o: IRA 
Pardubitz . 1229| 1563245011229| 15632450] -— wol bzkkowwać | rat ma Sak ZE WEED RASĄ | i AYBDA 
Peczeniżyn 99| 1207550]|- 99| -1207520| — SREAĄ KSOOREYAO| z BORznGAM nai EEE Jrak wow RKA 3 
Pozsony 313| 4373450] 313] 4373450| — 20 | kmIER ATOMA kia sq A pa ace LORE a Sa „a dp A 
Sereth . 9] 140580] 9l. 140580] — — |-| — |= mill Pols 4 zai dzzk a) Ajac=G WB 
Sopów Bloch . 4 44500] 4 44500| — SY00 EMOS SUREH nna 20 palit RUSZ E 5 akta SPP UREA U USRWSRĘ 

„ .. Weiser 2 231403 23740| — ro WOJ woła PR] o 82 Sabpogaz o | oai 
Stanislau 717| 1184540] 77| 1184540] — w 4 dla oo c Pa pati CAE NZ JEN ODA APA 
Stryj . 39] 580620] 39] 580620] — [25 = eu kA ajJSSa ati x JMEST >. 202] -2269990|-202| 2269990] — sa | mikozo i prójozaśu | ID a REJ RES | ACSGRA RANA 
brzEpinia 32 599] 7764380] 589] 7764380| — PGR: (4) zaj A SmE OG por R ować W] Roa Oza poł aa kjnosaza | SAY" Kaj aoo 4 
S. A. Ujhely . 69| 1011650| 69! 1011650] — Ewa 0 sej T A RAN DOZĄ JO SB CROWE 
URiradał 2 FH] -1078510|.. 74) 1073510|-— pojs=l = alesh EJ SYNA MOW A [JAZZ OM PRAGĘ 

agórzany . . .| 246] 3807550] 246| .3807550| — Nopasod opo za co) u ona aa SS JSP ORACAL 
Zuczka Brettschneider| 4 61540| 4 61540| — A= OOOO EE ODDAJ A, SA PMDRSAR 

Suma 7822/109760420|7719/108186960| 5 15M10|—| — |-| -— |=| — [fra3l1129060| 7l102040l1sl268650—| -— 
Ropa opałowa-Heizól | 116] 1650520] —| — 94)2..1309390[58) ORSZONTLGSTTO EZ ZZ Za | ENER TEJ ROT 
Razem-Zusammen 7938|111410940 1719|105186960|102|- 1462600] 8! 98520]11/163110|-—-|- —— 73/1129060| 7/102040|18|268650l—| _— 

| 



pa ”" oai 
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-ROHOELEXPEDITIONSAUSWEIS DER FIR- CRUDE OIL DISPATCHED TO THE REFI- 
MA R.E.B. IN LEMBERG IM AUGUST 1912. NERIES IN AUGUST 1912. 

WYKAZ EKSPEDYCYI ROPY FIRMY R. E.B. 
WE LWOWIE, W SIERPNIU 1912. 

Total Lewa- | DEB, Mon- 5 a ię A Stiniria Karpath | Transport | kowski | Magazyn. Pipeline | Braganza | agp Rohag Urycz Fanto 

St.| xe. |St]l -ko |St| kol Sb] „kosa | „Ke. St | --kg. -|SŁ] | kg: -|St] kg. *|5t| kg..-|St. | kg. — | Sb | kg. 

Bolechów . 3) Kroso| 1 15570 — — 9 40200) = gt 1 15560| — s 14 |pAp Seaych, dadzą. BBE po Ak s A 
Bosna-Brod 177| 2357600|. 70] 948200] .6 83540] 10. 137320] 88] 412040] /20] 251970] == — a —% 188) 514990] 5- — — — 
Brasso 52 797140] 29] 448790 — 5 MOŻE 12 179380] 0 92160| — — sad SSN > z a> — 
Budapest Ferencsvaros . 278 3739100| 238] 3213150] — — l AORZOO al KIOL0| 5 "OA80F IM: "TOS500| 22290400] e ==" | >= — — > 

3 Kiteró 85 992840| 80| 926459 — — — = — — = — — —| — ol 66390] — — — e 
A Kóbanya . 58). 790910] 04 UA280] — 1 15300 9 46560) (9 117050] 4 55830| — — — 33| 453490| — — — = 

Drohobycz (Austria) 74 2055260]: —— — 35] 5295601 _80| 1217560] 12): 182780] _10| 152130] 30| 449610] 10| 151670] — — | -— => = z 
Dziedzic CRA) 339] 5291920] — — 65| 1003620] . 32] 493640] 10| 155100] 6 92330| 135) 2151830] 60) 932500| 5) 78100] 26 386800] —: Te 
Fiume 200| 3075440 27| 418120] 24| 370370] 66] 1012240] 63] 968350] 7| 106730 Ko. 1004130 FIR ESE a | ZA > — 
Floridsdorf 212| 2930000] 35| 487470] 39] 518700] 40| 553140] 27| 361880] 49] 694220| — — 8| 97820| 6. 95240] 8 123530| — — 
Głęboka 3) TEGSW P> — — — — — 5 74350| — — — — — = | 2 — |— — —. — 
Jasło . 339| 5239990| 296] 4574410] — — — — — — — BB. 171820] 52 A93780 > = — — — 
Jedlicze |. 131] 1693260] 113) 1450980| — — > = TE — >> RE l 23200] >| |>| 2a RE TR "ma 
ROP: 6. 109] 1657700] 93 1414350| 4 58870] * -— — = — z A. 7107990] oi 270900] SS Sw] = — m — 
Kolomea Kriss 8 Singer 11| 166580| — E > = 2 30910] 5 74980| — — 4 SODDOR = ES a| = = TĘ 
Kralup BA 188 2713220] 66] 947190] 50] 722020] 19] 269380] 20] 299560] 7| 100950] 19 268760] : 7| 105360] — -- — | — = > — 
Krosno 155) 2257770| 135) 1966740 — — — — - = > 20 291030 — — |—| —-| — — = — 
Lemberg- "Podzamcze 6 BIZAU B= — — — — — — = 6 SAZSLUJ >. = R OEI c s2 „żeś SAB 
Libusza 20: 285200 7100580] 1 15700 9 126H0| 3 46110| — — — a wa = 2% | a ze = 

Limanowa - 816| 12436380] 43| 653750] 429] 6542760] 47| 718680] 143) 2174600] 114] 1737270] 40] 609328] —|. *— |—|: —- (ps > >28 z 
Maros Vasarhely . . 3) 36680| — — —— — zę — — — — — - — —|. — 1. 15480] 2 21200] — = 
Mahr. Ostrau-Oderfurt . 583| 7618220] 59] 787110] 337] 4383260] 89| 1177110] 16] 200730] 82) 1070010] — > | RSE 4| SOE0 OJ za R: > 
Mihr.-Schónberg 125| 1851170] 105] 1556340] 5 GOSZU A= — — s> sk: > 106 1497700] /0000L>1 5 == = — — z 
Mezótelegd 188] 2629480] 120| 1679110] 6 Siyul J2P" 178700| 34. 4587380] "JG 281170] = = | — |] —L — | — sai sei A 
Munkacs . 2 PARKU Pora — — —— ke — ż 25110 — > — AS Ra» ZN ay ŻE Ai iż SE 
Oderberg . o80). OML(OGO] == — 150) 23070801" 08) 10482807 24]. -*677060] 40) -7409120P: 22]. 5080000] O] ok sk 
Orsova ... 163] 2369830] 61] 889290] 17| 245660] 12] 176800] 14) 196640] 12) 163270] 7) 106830] 15 215490] — — | — — 20 375850 
Pardubitz . 1920 15632450] 35 432920] 291] 3779130| 59] 759030] 131| 1644140] 119] 1503860 169 2086540] — — |—| — |— — _ |425 | 5426830 
Peczeniżyn 90) 1207520] 37]. 459120] —- — 20 *315070|-205 > STO0SURS 77 82410] — — 3| 87790] —| — I — + ax Z 
Pozsony 313| 4373450] 313] 4373450] — — a — — = — — > aa: 2 RZĄD RE 3 ŚCE RE 
Sereth A, 9| 140580] 5 78460| 1 15390 2 31450| — — l ożtejdj — — —| — | — = | — — p =» 
SOpów (Bloch) . 4 44500| 2 20600| — — 2 23900| — > a> a — AE Ao Wuoa a al R Ex 3 
Sopów (B. A. 2 23740| 1 11850| — m l 11890] — — a z e a RA SIAK Ri a a 
Stanisławów 77, 1184540] 405). 695170]: 1 15170 4 60980] 6 92050] +7] 107310] 8 45090] Nb TOŚSZOR >>" SE — — = 
Stryj . 39 580620] 29 433620] 2 27150 > zzmAdób 3 42800| 1 15740] — 2| 28870] — — | — BE gk A 
Triest . 202] 2269990] 22] 261120] 24| 257650| 24] 267770] 31) 338780] 24 266610] — — —| = >| 1M1:8/8060] =]. — — — 
Trzebinia . 589] 7764380| — — 279| 3656130] 89] 1204630] 36| 465540] 28| 370490] 157| 2067590] — — |= — | — | i. > a 
S. A. Ujhely 69 1011650| — — —— — a — 2 28970| — — mj — — = l SGSLZ70| 10 150910] — — 
Ustrzyki 7/| 1073510| —— a w 6: Gz AE ET = GE ST p — TAAOZ35IO| 135 — | 1 BD = — 
Zagórzany . 246 3807550] 246) 3807550| — = — — — a = — e 4 O RR GUZ EO RR iż a 
Zuczka (Brettschneider) 4 6540 2 307101 — — RSA 15510 — l 1K0S40) Poe z — ŚL ODRA Bocy 2d. ao — 

_ Totale Suma. 7719 108186960 2008 3319449011767| 24693120| 708| 10037650| 688] 9543280| 582] 8058480] 676) 9486540 57 asza 22212931060| 46] 682440] 450| 5802680 
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- ROPA oe a. 
EKSPEDYCYA ROPY SCHODNICKIEJ, URYCKIEJ | MRAŹNICKIEJ W SIERPNIU 1512. 
SCHODNICA-, URYCZ- UND MRAŹNICA-OELEXPEDITION IM AUGUST 1912. — STATISTICS 
OF THE CRUDE OIL DISPATCH FROM SCHODNICA, URYCZ 8 MRAŹNICA IN AUGUST 1912. 
EEN 

| Ropa schodnicką — Schodnicaól Ropa Urycka — Uryczoel | ian 

Stacya — Station | Majqymw |ROHAG] Sa HDKCWIEX 0 EEWOMRCAP BEL mt 
SE. Koj Sal KEES "KaSESKO | Ko SEA KE ASDJOKS AJSER KET 

dema Szkaiiha 1.1 19046057 1. 10400 ew oj | RA SEP 

PMiepest Kirk, jes | 0l6350 Bloezcj> o( aa 
„. ' Kokanya | ©: 06780, sol Apaco Ja ppoż R | ESR NN 

Bosna-Brodio ef |oSlooidoBalsS (sig || | aoc ]= |. 
BRszym. 0. 483 1| 10220|-—| — WO Oni R JĄ OR SR | ERIS 2 
Dziędzia 000. A a= |>| >) 205530 5b vaedEW orka 
Floridsdot ....|-| — |=| — |- — | 8] r2s550| 6| 93240] 14| 216790 —| 
Siewca A 3| 48780 |— | —+-| 3] 48780) —| -- |a| | 4 2| 20620 
Róbanya Felso. . | | 15060 || -- M GRO R => |a| 

Munkacz . .... owowo e 220] R > 
Maros Vasamiely |>| > |ejo e || 2: 21200 1 rrasol 2] 20 A> a 
SJ4: Ue > Ą 28970 | 57| 831770|59| 860740| 10] 150910] —| —- | gol t50910f—| — 
Bim Stam. > P lerlodgac> | | B MoOj | >> |>| ada > 
MRELS. 600214]. ml 508901 Gab szS0GO BZ 93agggl bo = A | A ol 
Wsza Polem. 2 | M r0360 =] = R 1OS0O = aw l da |JN AP 3 + 

ZBRIGYAR ARA ZA | LOdYOD | 523 PRASÓ OE PA AR KAEO a 
ZOINCE |. daw |. 1] 10080 | > > k. 0080 R TSA 2 | p RAB 
Almas.Fiizite "lx . am 5 1129060| 7311129060] 7| 102040] _| —. | 7] 1ozogoj = | — 

Suma. . .| 26 ia 3873300 |309|4207510| 53| 784500| 12] 186820] 65] 971320] 2] 30620 

Nadto „Galicya* odtłoczyła do rafineryi w Drohobyczu schodnickiej ropy 
Ausserdem „,Galicia* hat abgepipt an die Raffinerie in Drohobycz Schodnicaoel _ 981552 Kg. 
„Galicia* A. G. piped to its Refinery at Drohobycz 

„B GNZ 

najstarsza i najświetniejszi marka automobilów oriz motorów stałych: 
Jamochody luksusowe, — Dorożki, — Samochody ciężarowe, 
Omnibusy, — (Motory benzynowe i petrolinowe, — [Motory ssąco- 
"r JAzOwWE, — [Motory Diesel'a, — £odzie motorowe i L£. d. - - . 

Austryackie Towarzystwo motorowe „BENZ”, Wiedeń. 
Filie: W Krakowie Grand Hotel, we Lwowie Kochanowskiego 4. 
— Telefon Nr. 1026. —— "(dO Schumana). — Telefon Nr. 1026. — 

GRREGORY AOOAAAA 
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WIADOMOSCI RÓŻNE. 
Węglówka. Od p. Stanisława Ramoszyńskiego 

otrzymujemy następującą notatkę: W ostatnich cza- 
sach zwrócono uwagę na północno-zachodnie prze- 
dłużenie linii naftowej Węglówki. Ta jedna z najstar- 
szych kopalń w Galicyi, która wydała z pewnością 
dziesiątki milionów koron, dlatego, że jest w jednem 
ręku, nie znalazła tego ogólnego zainteresowania na 
jakieby zasługiwała. 
_"_ Przez Wysoką i Kozłówek ciągnie się ta linia 

naftowa na północnych stokach pasma gór a prze- 
piękne czerwone łupki eoceńskie, widoczne na ol- 
brzymich przestrzeniach wskazują położenie siodła 
i linii naitowej. | | ' _ Wiercenie w Wysokiej rozpoczęte przez Spółkę 
krakowską otrzymało jeszcze przed zamknięciem wody 
w 350 m. bardzo ładne ślady ropne i gazy. Roboty 
te ale, postępują powoli i niewiele dotychczas głębiej 
uwiercono. 

' Pobliskie położenie kolei, bliższy transport ropy 
ku zachodowi wpłyną niewątpliwie korzystnie na 
tęntowność przyszłych kopalń. | 

Jak się dowiadujemy zaczynają już pojedyncze 
jednostki uwijać się około nabywania terenów. 

Podwyższenie zaliczki. Krajowy Związek pro- 
ducentów ropy podniósł z dniem 1. września 1912 
zaliczkę z K. 3.60 na K. 4. — za cetnar metryczny 
z mocą wsteczną od 1. maja 1912, zatrzymując do- 
tychczasową rezerwę mankową we wysokości 1.5'/6. 

W rejestrze handlowym w Samborze wpisano 
odnośnie do jawnej Spółki handlowej Dr. Tadeusz 

oszyński i Ska. Rafinerya nafty w Głębokiej z sie- 
dźibą Zarządu we Lwowie przy ul. Romanowicza 
1.13. że p. Henryk Towarnicki, przemysłowiec naito- 
wy we Lwowie, został mianowany generalnym peł- 
ndmocnikiem tejże firmy i podpisywać będzie tirmę 
per prokura. a 

Smutny wypadek zdarzył się przed dwoma 
tygodniami na kopalni nafty w Ferganie (Turkestan). 
Synek kierownika tamtejszej kopalni p. M. Wohlielda 
bawił się obok koła zamachowego od motoru, które 
miano właśnie nasadzać, gdy nagle wskutek krótkie- 
go trzęsienia ziemi koło się przewróciło gniotąc 
ciężarem swoim dziecko na śmierć. Wiadomość 
o tem w Borysławiu wywołała przykre wrażenie 
a rodzicom towarzyszy serdeczne współczucie. 

JOHN S. BERGHEIM 
' W Londynie zmarł wskutek wypadku auto- 

móbilowego, jeden z pierwszych pionierów prze- 
mysłu nattowego w Galicyi, John S. Bergheim. — 
Zmarły zajmował w galicyjskim i w wszechświatowym 
przemyśle naftowym wybitne stanowisko. Bystry 
umysł jego zoryentował się w samych początkach 
tego przemysłu, że z powodu wielkiego ryzyka, na- 
leży poszukiwać za ropą nie tylko w licznych miej- 
nama okres ale i w rozmaitych krajach. Przez cały 

cesrz' 

niemal okres swej pracy w przemyśle naftowym był 
oni nieodstępnym i wiernym towarzyszem Swego 
spólnika p. W. H. Mac Garveya, którego poznał 
w iHannowerskiem w okolicy Oilheim. Przypatrując 
sie, wierceniom 'p. Mac Garveya, w tej okolicy, - 
szybko się zoryentował, że sprowadzony z Kanady 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 
Węglówką. Vom Herrn Stanisław Ramoszyński 

erhalten wir die folqgende Zuschrift: In letzterer Zeit 
wurde der nordwestlichen Verlingerung der Rohól- 
linie von Węglówka etwas mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt. Węglówka eine der dltesten Rohólgruben 
Galiziens, welche Millionenwert von Ol ausprodu- 
ziert hatte, hat da sie das Eigentum einer einzigen 
Person bildet, kein so grosses Interesse erweckt, als 
es verdienen móchte. | 
ć Uber Wysoka und Kozlowek erstreckt sich diese 
Ollinie den nórdlichen Abhdngen der Gebirgskette 
entlang und die schónen roten Menilitenschiełer, 
welche man auf grossen Strecken zu sehen bekommt, 
bestimmen die Situation des Sattels und der Ollinie. 

Eine Bohrung gefiihrt durch die Krakauer Ge- 
sellschaft erbohrte noch vor dem Absperren des 
Wassers in einer Tiefe von 350 m. sehr schóne Roh- 
Glspuren und Gase. Die Arbeit schreitet jedoch lang- 
sam vor sich hin. 

Die Nihe der Eisenbahnstation somit ein billi- 
ger Rohóltransport gegen Westen, werden zwei- 
fellos die Rentabilitit der kiinftigen hiesigen Gru- 
ben giinstig beeinflussen. 

Wie wir erfahren, herrscht bereits in dieser 
Gegend ein reger Terrainhandel. 

Der Landesverband der Galizischen Rohólpro- 
duzenten hat den an die Kommitenten zahlbaren 

'Vorschuss von K. 3.60 auf K. 4. per Meterzentner 
(abziiglich 11/4%/, Mankoreserve) vom 1. September 
mit Riickwirkung vom 1. Mai ac. erhóht. 

Im Handelsregister in Sambor wurde Folgendes 
bei der Firma Dr. Tadeusz Moszyński, Petroleum- 
Raffinerie in Głęboka mit dem Verwaltungssitze in 
Lemberg, Romanowicza 3. eingetragen: Herr Heinrich 
Towarnicki Petroleumindustrieller aus Lemberg, wurde 
zum Generalbevollmachtigten dieser Firma ernannt 
und wird dieselbe per Prokura zeichnen. 

Ein trauriger Untall hat sich vor zwei Wochen 
auf der Petroleumgrube in Fergana (Turkestan) et- 
eignet. Der 5-jahrige Sohn des dortigen Betriebs- 
leiters Herrn M. Wohlfeld wurde von einem Schwung- 
rade, welches infolge eines plótzlichen Erdbebens 
von seiner Stiitze abwich, getótet. Diese Nachricht 
hat in Boryslaw, wo Herr Wohlfeld gut bekannt ist, 
allgemeines Mitleid hervorgeruten. 

QaKóRó Aika Gd AK RKKA ud 

JOHN S. BERGHEIM. | 
In London ist infolge eines Automobilunfalles 

einer der ersten Pioniere der Galizischen Petroleum- 
industrie Herr John S. Bergheim gestorben. Der Ver- 
storbene war in der Galizischen als auch in der 
Welt-Petroleumindustrie eine hervorragende Person. 
Scharfsinnig hat sich John S. Bergheim im allen 
Anfang der Petroleumindustrie orientiert, dass diese 
ein grosses Risiko vorstellt und deshalb nach Oel 
nicht nur in vielen Ortschaften aber auch in vielen 
Liindern zugleich geforscht werden muss. Beinahe 
die ganze Zeit seiner Tatigkeit in der Petroleumin- 
dustrie war er ein treuer Freund seines Gesellschafters 
Herrnm W. H. Mac Garvey, welchen er unweit von 

--|Hannover in der Ortschaft Oilheim kennen gelernt 
hatte. Indem er die von Mac Garvey in dieser (6:7 
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ryg wiertniczy odegra w przemyśle naitowym wy- 
bitną rolę. Z tym też rygiem przybył około r. 1882 
wraz z p. Mac Garveyem do Galicyi. Jako spółka: 
„Bergheim. £ Mac Garvey* starał się zmarły prze- 
dewszystkiem pracować zgodnie z przemysłowcami 
krajowymi, korzystać z ich doświadczeń i wiadomości 
i na odwrót nie odmawiał nigdy pomocy i doświad- 
czenia swego, jak nie mniej swego spólnika. Pierwszy 
naitowy interes, po nieudałym Zagórzu—zapoczątko- 
wali spólnicy ze spółką jasielską, do której należeli 
Eksc. August Korczak Gorayski, Wiktor Klobassa, 
hr. Roger Lubieński, Franc. hr. Mycielski i hr. Adam 
Skrzyński, a która posiadała kopalnie w Krygu. Po 
dwóch miesiącach wiercenia uzyskano w 220 m. 
w Krygu około 20 dużych beczek ropy dziennie. 
Jak na owe czasy produkcya świetna. Kryg zachęcił 
spółkę do dalszych wierceń w Galicyi, których też 
bardzo wiele przedsięwzięto. 

Po przeistoczeniu spółki „Bergheim 6 Mac 
Garvey* w akc. towarzystwo pod firmą: „Galic. 
Karpackie akc. tow. naitowe* przeniósł się zmarły 
do Londynu, gdzie skupił około siebie niemal cały 
poważny finansowy Świat naftowy. We wszystkich 
prawie centrach naftowych brał ś. p. Bergheim 
czynny udział, a więc w Kroacyi, Rumunii, Kaukazie, 
Indyach, Egipcie, Algierze, Afryce środkowej, na 
wyspach zatoki Meksykańskiej, w Meksyku, Małej 
Azyi, a wszędzie ceniono go z powodu wrodzonego 
wybitnego umysłu oryentacyjnego i organizacyjnego. 

W ostatnich transakcyach naftowych w Lon- 
dynie na kopalnie i terena w Galicyi nie brał udzia- 
łu. Również zachowywał się biernie podczas trans- 
akcyi kartelu naftowego w Austro-Węg. podobnie 
odnosił się do krajowych organizacyi naitowych, jak 
Ropa, Petrolea, polegając w tym kierunku na więk- 
szem doświadczeniu i na większej znajomości sto- 
sunków galicyjskich swego przyjaciela Mac Garveya. 

Z rodziny pozostawił zmarły żonę, angielkę, 
która uległa wprawdzie temu wypadkowi automobi- 
lowemu, ale której życiu nie zagraża niebezpieczen- 
stwo, siostrę, przebywającą jako zakonnica w kla- 
sztorze w Paryżu i bratanicę, żonę p. Dr. Alfreda 
l. Mac Garveya, syna prezydenta karpackiego akc. 
tow. naftowego. 

" Z przedwcześnie zmarłym, gdyż wieku około 
62 lat ustępuje z widowni wybitny znawca przemysłu 
naftowego i organizator wszechświatowy w tym 
przemyśle ale na podstawach realnych i ekonomicznie 
uzasadnionych. — Cześć Jego Pamięci! 
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WILHELM SUSSMANN 
BIURO SPEDYCYJNE 

SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 
I ARTYKUŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH. 

BORYSŁAW, ul. Wolaniecka obok warstatów Zdanowicza. 
Telefon Nr. 214. ZĘ RZYA Telefon Nr. 214. 

TA LAKZĄ ZN ERA Sód ŻE: 

Towarzystwo Handlowo-Kredytowe 
—- w Borysławiu — 

Stowarz. z ogr. poręką 

ząłatwia wszelkie transakcye w sprawach naftowych 
" - - w zakresie handlowym i bankowym. - - - 

gend mit dem kanadischen System gefiihrten Bohrun- 
gen besichtigte war er sich dariiber sofort klar, dass 
der Kanadische Bohrrig von einer kolossalen Bedeu- 
tung fiir die Petroleumindustrie sein wird, und im 
Jahre 18652 kam er schon mit Herrn Mac Garvey 
nach Galizien, wo sie den kanadischen Bohrrig ein- 
fiihrten. Unter der Firma Bergheim S$ Mac Garvey 
war der Verstorbene stets bestrebt, mit den einhei- 
mischen Industriellen gemeinsam zu arbeiten, von 
ihren Erfahrungen und Fachkenntnissen zu schópfen 
und stand auch den Landesindustriellen mit seiner 
mille und Ratschligen immer zur Seite. Ihr erstes 
Petroleumgeschdit haben die Gesellschafter, nach 
dem misslungenen Zagórz, mit der Jasło-Gesellschaft, 
welcher die Herren Exzellenz August Korczak Go- 
rayski, Viktor Klobassa, (raf Roger Lubieński 
Franz, Graf Mycielski und Graf Adam Skrzyński an- 
gehórten, und welche Petroleumgruben in Kryg be- 
sass. Nach einer zweimonatlichen Bohrarbeit, hat die 
Gesellschaft in Kryg in einer Tiefe von 220 m. eine 
Tagesproduktion von 20 grossen Barrels Rohól er- 
bohrt. Fiir jene Zeiten war dies eine gldnzende Pro- 
duktion. Diese Produktion hat der Gesellschaft einen 
Antrieb zur Unternehmung von weiteren Bohrungen, 
und folglich wurden derselben sehr viele durchgefiihrt. 

Nach der Umwandlung der Gesellschaft „Berg- 
heim 6 Mac Garvey* in eine Aktiengesellschaft unter 
der Firma Galizische Karpathen Petroleum A. G. 
iibersiedelte Bergheim nach London, wo er um sich 
die ganze ernste finanzielle Petroleumwelt konzent- 
rierte. Beinahe in allen Petroleumzentren der Welt 
war der Verstorbene titig und zwar in Kroatien, Ru- 
manien, Kaukasus, Indien, Egypten, Algier, Mittel 
Afrika, Mexikanischen Inseln, Mexiko, Klein -Asien 
und er wurde iiberall wegen seines scharfen Orien- 
tations-und Organisationssinnes gleich hoch geschitzt. 

An den Londoner Transaktionen der letzteren 
Jahren hat sich weil. Bergheim nicht beteiligt eben- 
falls hat er an den Karteliverhandlungen der óster- 
reichisch-ungarischen Raffineure kein Anteil genom- 
men und adhnlich hat er sich den Landes-Petroleum- 
organisationen wie Ropa, Petrolea u. a. verhalten, indem 
er diesbeziiglich auł einer grósseren Erfahrung und 
Kenntnis der galizischen Verhdltnisse seines Freundes 
Mac Garvey beruhte. 

Der Verstorbene hinterliess die Frau eine Eng- 
linderin, eine Schwester, welche als Nonne in einem 
Kloster in Paris lebt und die Nichte Frau des Herrn 
Dr. Alfred ]. Mac Garvey, Sohn des Prasidenten 
der Galiz. Karpathen A. G. 

Mit dem vorzeitig Verstorbenen, weil. Bergheim 
starb im 62 Lebensjahre, verschied ein hervorragender 
Kenner der Petroleumindustrie und ein weltberiihmter 
Organisateur auf dem Giebiete dieser Industrie. Ehre 
seinem Angedenken. 

Laborant 
der in der Destillation der Mineral- 
ole und deren Nebenbrodukte 
Praxis hesitzi, zum soforticen 

Eintritt $esucht. 
Offerten unter S. O. F. an die Admini- 

stration des Blattes. 
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IALEYJSKA SPÓŁKA HANDLOWA 
DLA ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
ka Z ogr. por. w DAOKOBYGJI. 

Utrzymuje na składach 

w BORYSŁAWIU, na WOLANCE, 
w TUSTANOWICACH i w NADWÓRNEJ: 

RURY HERMETYCZNE POMPOWE, 
GAZOWE I WODOCIĄGOWE, 
spajane i bez szwu, z walcowni rur 
ALBERTA HAHNA w BOGUMINIE, 
i wszelkie połączenia do tychże. 

—: Kotły i maszyny z fabryki L. ZIELE- 
NIEWSKI i Ska, Tow. Akc. w Krakowie. 

Pompy parowe firmy WEISE £ MONSKI 
MalleaS,. 1.7 ©7738 — 5 
Dynamo-maszyny i urządzenia elektryczne 
z fabryki austryackich zakładów SIEMENS 
SSCHYCKERT: (= = = -0- 5 
Maszyny pąrowe do tychże oryginalne 
angielskie firmy TANGYES LID. 

w Birminghąm. - - - - - - - - 
Kompletne ŻÓRAWIE WIERTNICZE 
różnych systemów oraz przybory 
i narzędzia wiertnicze, LINY stalo- 
wo-druciane i manilowe. Pasy wiel- 
błądzie, bawełniane i skórzane. 
Materyały uszczelniające i izo- 
lacyjne. Kompletne urządzenia 
oświetlenia elektrycznego; kom- 
pletne urządzenia kuzienne. 
Przybory i artykuły techniczne. 

TOWAR NAJLEPSZEJ JAKOŚCI. GE GENY KONKURENCYJNE, 
I —_— 
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ROZPORZĄDZENIA WŁADZ GÓRNICZYCH. 
C. k. Urząd górniczy okręgowy. 

L;A1SIO/T2. Drohobycz, 2. września 1911. 

OBWIEDZĘZEŃUE, 

Z powołaniem się na tutejsze rozporządzenie 
z dnia 20. stycznia 1912 l. 881 przypominam, że 
egzamina dla kandydatów na kierowników ruchu 
kopalń oleju skalńego przed komisyą egzaminacyjną 
w Borysławiu rozpoczynają się w dniu 14. paździer- 
nika 1912, wobec czego odnośne podania wnieść 
należy do c. k. Urzędu górniczego okręgowego 
w Drohobyczu najdalej do 14. września 1912. 

C. k. Urzędnik okręgowy: 
W. z: 

Dr. Markiewicz. 

VI. ZJAZD TECHNIKÓW POLSKICH 
W KRAKOWIE. 

Od naszego specyalnego sprawozdawcy. 

Uroczyste otwarcie VI. Zjazdu techników pol- 
skich odbyło się 13-go b. m. o godz. 10-tej rano 
w auli uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Pierwsze miejsca w auli. zajęli: prezydent 
miasta Krakowa dr. Leo, w zastępstwie ministra 
handlu starszy radca budownictwa J.. Czerwiński, 
zastępca delegata starostwa krakowsk. 'p. Kowali- 
kowski, prezydent sądu Hausner, wiceprezydent 
sądu dr. Stebelski, wiceprezydenci miasta dr. Szar- 
ski i Sare, rektor uniwersytetu dr. Szajnocha, radca 
dworu Zoll, prezes krakowskiej Izby handlowej 
dr. Dattner, poseł dr. Bandrowski, zastępcy dyrek- 
tora kolei państwowych dr. Gołyński i dr. Szlach- 
towski, poseł Maryewski z Podgórza, pułkownik 
Berger, inspektor pionierów, podpułkownik Kastner, 
dyrekcyi inżynieryi wojskowej, major Reiner komen- 
dant batalionu pionierów. Przybyli dalej ze Lwowa: 
rektor tamtejszej politechniki dr. Hauswald i prof. 
dr. Matakiewicz, delegat instytutu technologicznego 
ze Lwowa A. Lang, delegat wydziału technicznego 
Towarzystwa przyjaciół nauk w Poznaniu dyr. E. 
Suchowiak. Dalej przybyli delegaci Tow. lekarskiego 
krakowskiego dr. Janiszewski i profesor dr. Ciecha- 
nowski, delegat stowarzyszenia . techników w Lubli- 
nie p. Feliks Bańkowski, wreszcie reprezentant Ligi 
pomocy przemysłowej inżynier Karol Rolle. 

Dalej wzięli udział w utQczystośei otwarcia 
zjazdu profesorowie uniwersytetu, delegaci Związku 
techników wiertniczych w Borysławiu, prezes lzby 
adwokackiej w Krakowie, dr. Michał Koy i wielu 
innych. 

Przemówienia powitalne, 
Gdy wszedł na trybunę prezes komitetu wyko- 

nawczego VI. zjazdu techników, radca dworu p. Ro- 
man [Ingarden, chór techników odśpiewał pieśń 
„Gaude Mater Polonia", poczem p. Ingarden wy- 
głosił powitalne przemówienie. Mowca podziękował 
wszystkim osobom i instytucyom, które przyczyniły 
się do uświetnienia dzisiejszego zjazdu, wskazał na 
niezwykle liczny udział uczestników ze wszystkich 
trzech zaborów oraz wykazał korzyści, jakie z takich 
zjazdów odnoszą technicy sami i społeczeństwo całe. 
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W końcu podziękował p. Ingarden prezydyum 

m. Krakowa za zaproszenie na VI. zjazd techników 
właśnie do Krakowa, gdzie obecnie prowadzi się 
cały szereg poważnych robót publicznych, jak regu- 
lacya Wisły, odnowienie Wawelu i inne, I zakończył 
swoje przemówienie życzeniem, by zjazd przyniósł 
jak największe korzyści społeczeństwu. ŻA 

" Prezes stałej delegacyi, prot. Syroczyński, 
zdał krótko sprawozdanie z działalności tej instytu- 
cyi od czasu ostatniego zjazdu, który się odbył 
przed 2 laty we Lwowie. 

Następnie dokonano wyboru prezydyum VI. 
zjazdu. Prezesami wybrani zostali pp. Henryk Drze- 
wiecki z Warszawy, Horoszkiewicz Józet z Krakowa, 
Roman Ingarden i Edwin Hauswald ze Lwowa, Se- 
kretarzami pp. Jan Kwiatkowski z Krakowa i Edward 
Suchowiak z Poznania. | Honorowymi prezesami zjazdu wybram zostali 
na wniosek p. Horoszkiewicza, pp. Józef Dziekoński 
z Warszawy, prof. Ekielski z Krakowa, Dr. Franke 
ze Lwowa, Kazim. Kondratowicz z Warszawy, Kazim. 
Obrębowicz z Warszawy, wiceprezydent Sare z Kra- 
kowa i prof. Syroczyński ze Lwowa. 

Następnie powitał gości prezydent m. a 
i prezes Koła polskiego Dr. Juliusz Leo. Wśró 
oklasków zebranych wspomniał mowca O zamierzo- 
nem założeniu akademii górniczej w Kra- 

kowie oraz o nowym gmachu dla szkoły prze- 
mysłowej. Z tych zakładów będą wychodzić później 
twórcy bogactwa narodowego. 

_ Nastąpiły dalsze przemówienia delegatów władz 
i instytucyj, poczem wybrano komisyę dla sprawo- 
zdań Stałej Delegacyi. 

Telegramy. 

Na ręce prezydyum VI. zjazdu techników na- 
deszło wiele telegramów z życzeniami. Między innemi 
nadeszły. życzenia od ks. biskupa Nowaka, ministrów 
Dr. Zaleskiego, Długosza, Roesslera, Forstera, Dr. Trnki, 
dalej od namiestnika Dr. Bobrzyńskiego, wice- 
prezydenta Rady szkolnej krajowej Dr. Dembowskiego 
od profesorów politechniki lwowskiej Thulliego, 
Skibińskiego, Fidlera, Bratkowskiego i Weigla, od 
komendy kórpuśnej w Krakowie, generała Farnasa- 
rego, od komendy twierdzy w Krakowie, dyrektora 
kolei północnej bar. Banhansa, Szefa sekcyi Miillera 
i wielu innych osobistości, wresżcie- od Związku 
Techników wiertniczych w Borysławiu i od szeregu 
stowarzyszeń technicznych z. Warszawy, Kijowa, 
Łodzi, Lwowa i Nowego Sącza. 

_. . Po uroczystem otwarciu Zjazdu rozpoczęły 
obrady pojedyncze sekcye, których było 13. W Zjeździe 
wzięło udział 601 osób. | >. 

OD REDAKCYL. 
Z powodu braku miejsca umieścimy dalszy 

ciąg sprawozdania z VI. Zjazdu Techników polskich 
w Krakowie i sprawozdania z posiedzeń Wydziału 
Z. T. W. w najbliższym numerze. 

TRESC. 
Dr. Stan. Olszewski, inż. górniczy i geolog: Związek za- 

wodńienia szybów w Tustanowicach z tektoniczną budową AE 
pat. — Komunikaty stacyi geologicznej w Borysławiu. — Kil Ę 
słów o linii naftowej Brzozów-Humniska. — Wykaz ekspedycyi 
ropy opałowej w sierpniu 1912. — Wykaz przetłoczonej 1015: 
w sierpniu 1912. — Ekspedycya ropy do rafineryi w sierpniu 1512. 
— Wykaz ekspedycyi ropy firmy R. E. B. we Lwowie, w EGAR 
1912. — Ekspedycya ropy schodnickiej, uryckiej i A I 
w sierpniu 1912. — Wiadomości różne. — VI. Zjazd techników 
polskich w Krakowie. — Od redakcyi. 

||| ianizewwnonanewzĄ 

- ERSTKLASSIGE DEUTSCHE KANZLISTIN, bilanzsichere Buchhalterin, flotte Korrespondentin, im Bau- 
fdch und Realititenadministration durchaus versiert, gegen- 
wartig beim Naphtageschaft in Drohobycz titig, iibernimmt 
einschliigige Nebenbeschiftigung. Besorgt Ubersetzungen 
aus dem Ungarischen, Franzósichen und Englischen. 

Gefl. Zuschriften unter „Exquisite" 
an die Adm. d. Bl. 

COO WN 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku 
Techników Wiertniczych odbędzie sie 11. pażdzier- 
nika br. Porządek obrad podamy w. najbliższym 
numerze. 

INHALT. 
Dr. St. Olszewski. Ueber den Zusammenhang der Tektonik 

des Karpathenflysches mit der Verwisserung der Rohólschichte 
in Tustanowice. —- Mitteilungen der geologischen Station in Bo- 
ryslaw. — Einiges fiber die Rohóllinie Brzozów-Humniska. —— 
Heizól-Expeditionsausweis im August 1912. — Peipungs-Ausweis 
pro August 1912. — Rohól-Expedition an Raffinerien im August 
1912. — Rohólexpeditionsausweis der Firma R. E. B. im August 
1912. — Schodnica- Urycz- und Mraźnica- Oel-Expedition im 
August 1912. — Verschiedene Nachrichten. 

"ADWOKAT — RECHTSANWALT 
Dr. J. Knopt 

Syndyk Związku Techników wiertniczych 
Spndikus des Bohrtechniker - Verbandes 

"Telefon 34. DROHOBYCZ. 



|| SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
Eliasz Ńlinghoffer 

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

poleca : 
Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania szybowe, 

łączniki wentyle injektory, manometry, wedowskazy, liny 

druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe 

maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

==—=< Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. 

$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. 
5 Skład wszelkich artykułów technicznych 

i elektrotechnicznych. 
ALIRI w BÓRYSŁAWU ul. WOLANIEGKA —— —— Telefon Mr. 151 

Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ 
i Ska we Wiedniu dla Galicyi i Bukowiny. "Utrzymuje 
w bogatym zapasie: Oliwy maszynowe icylindrowe, tłuszcz 
towott pasy z włosia wielbłądziego. Pakunki Wiktoria 
Grafitowe i Asbestowe. Pompy, narzędzia, armatury, puszki 
smarowe. Metal na panewki, blachy miedziane. 

Specyalność pierścienie gumowe do tłokowania we 
wszystkich dymenzyach w największym wyborze, wszelkie 
inne artykuły techniczne dla We CH gałęzi przemysłu 
zawsze na składzie. 

G0 40) 46) 18) 4©) 10) 40) 10) 40) 16) 40) 10) (0) (©) (0) <Ś 
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SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

E RLUGMANŃ 
Tel. 126. © W BORYSŁAWIU. © Tel. 126. 

M M 
PASY WIERTNICZE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI .*. UBRANIA 
SZYBOWE .. ŁĄCZNIKI .. WENTYLE .. INJEKTORY .. 
MANOMETRY .. WODOWSKAZY .. LINY DRUCIANE 
I MANILOWE .. NARZĘDZIA WIERTNICZE .. OLEJE 
CYLINDROWE. MASZYNOWE, TOWOTTIŁÓJ .:. WSZEL- 
KIE PRZYBORY DO ELEKTRYKI .:: MASZYNY PAROWE. 
BYNAMA FIRMY BARTELMUS I DONAT W BERNIE. 

SB R. ZR CB © Ka a. 0 Sia A ka © ia GA A CA iR KAB 
WARSZTATY MECHANICZNE 

Fr. Dudziak i Cz,, | erman 
Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. 

Wykonuje reparacye maszyn i pomp parowych, raki, 
tuty i wszelkie instrumenta wiertnicze. 

'SPECYALNOŚĆ: toczenie gwintów u dowolnie Mag rur, ob- 
ciążników i sztang ratunkowych. ... 

"PRZETACZANIE cylindrów u maszyn i boczi parowych i otwo- 
rów <czopowych w korbie uskuteczniają na żądanie na kopalni. 

| WYPOŻYCZALNIA narzędzi ratunkowych, gruszek, koron, raków itp. 
"WYKONUJE i utrzymuje na składzie gotowe części składowe 

żurawi kanadyjskich 

MASZYNY PAROWE różnych . systemów na składzie. 
Ceny bardzo przy stępne. R 

wwwwowwwowwwet WWOWWWWe 

swyzwowww 

jkład maszyn i artykułów, dla 
wszystkich gałęzi ptzemysłu 
Cell 4 Erdheim, Drohobycz 

filiće w Borysławiu i Tustanowicach. | 
Kotły, maszyny, rury pompowe, gazowe, łączniki, WALSJĘ 
injektory, manometry, wodoskazy, liny druciane, manilowe, 
narzędzia wiertnicze, pasy, smary, cegły i tuby korkowe do 

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

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

» wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. 
KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE BEZPŁATNIE. 

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

jpEF == GER 

Roman Gierszyński i Ska 
Fabryka narzędzi i instrumentów wiertniczych 

w TUSTANOWICACH 
fach poczt. Nr. 153. 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. 

W. Sikorski 6 J. qrwyr 
LWÓW, | Cherążczyzna 4. :-: 

WIEDEŃ V., Margarethengirtel 14. 
Filie: Krosno, Borysław, Tustanowice. 

LECH_H_ _H_H_H_H_H_H_ 

Polecamy szczególniejszej : 
uwadze P. T. Klienteli nie- 

zrównanej jakości 

Pierścienie gumowe 
do tłoków 

/S. 8 $. ROPALIT" 
nuunuszuuuaszuu 

"Na składzie utrzymujemy 
stale: kotły, maszyny 
wiertnicze, żerdzie 
„Ursus”, pasy „Ursus* że 

Pod redakcyą CZESŁAWA ZAŁUSKIEGO. 
Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 

Wydawca i odpowiedzialny redaktor INŻ. WŁAD. DUNKA DE SAJO. 
C.i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 



| | Buko TECHNICZNE 

Już wyszła z druku 
MAPA GÓRNICZO- 

: PRZEMYSŁOWA : 
Galicyi z objaśnieniami 

W SKALI 1: 600:000 OPRACOWANA WE- 
DŁUG NAJNOWSZYCH ŹRÓDEŁ PRZEZ 
DRA. STANISŁAWA OLSZEWSKIEGO, 
INŻ. GÓRN. I GEOLOGA I JEST DO 
> W ZWIĄZKU TECHNIKÓW 
'. WIERTNICZYCH W BORYSŁAWIU. 

Ceny: 
=D polskiemi objaśnieniami . 

z niemieckiemi objaśnieniami 
(streszczenie polskiego tekstu) . „20: - 

3)bezObamee 2, 5 
-_ 4) bez objaśnień na płótnie jako | 

mapa ścienna lub w formacie 
kieszonkowym . . . . i : » 18 

Wysyłka za pobraniem, lub po otrzymaniu gotówki. 

'K. 30 

BRACIA STERN 
w BORYSŁAWIU. > > 

Maszyny, s. żelazo I artykuły 
techniczne dla wszystkich gałęzi 

_ przemysłu naftowego. 
2 

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

WYKONANA W PIĘCIU KOLORACH j 

7 

HERMAN ROTH przemysł drzewny „ Holzindustrie 
i przedsiębiorstwo | -- md -- 
- budowy -- | Ranunternehmung 

BORYSŁAW. 
I qp 

m 
TELEGRAMMADRESSE: 
ROTH, BORYSŁAW 

TELEPHON 186, 

TELEGRAMY : 
ROTH, BORYSŁAW 

TELEFON 186. 

SICGIP TRAPP 
a 6| Tustanowice- | ; 8I Wolanka. [E- 

| a |m* 

i. DR Telefon Nr. 149. 12 EACH R: ź PNI 

adi R | re.jh AÓ) : , je s! 

: - Adres telegraficzny: KS 
Trapp, Wolanka. bę 

e :040,: ©; SEA '6::: "eV: 6:5 Ni” M 

Kancesyonowany 
przedsiębiorca 
— budowlany. — 
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- dla HANDLU, PRZEMYSŁU i ROLNICTWA 
=akżóói 

we GWOWIE, — ul. Romanowicza Mr. 1. — Dom własny. 
Adres telegraficzny: Towarzystwo handlowe, Lwów. — Telefon Nr. 168. 

Filie i składy: Borysław, Tustanowice, ubicze, Potok i Nadwórna. 
POSIADA ZASTĘPSTWA NASTĘPUJĄCYCH FIRM: 

Austryackich walcowni rur Mannesmanna we Wiedniu. — Galicyjskiej Fabryki narzędzi 
wiertniczych Perkins, Mac Intosh S$ Zdanowicz w Stryju. — Fabryki armatur i odlewów 
z bronizu fosforowego E. Miinstermann w Bielsku. — C. k. uprz. fabryk stali Braci Bóhler 
i Ska we Wiedniu. — Fabryki pilników St. Egydyjskiego Towarzystwa przemysłu żelaza 
i stali we Wiedniu. — Fabryki maszyn Ernest Daniai Ska Wiedeń. — Pierwszego Galic. 
Towarzystwa Akcyjnego budowy wagonów i maszyn w Sanoku. — Fabryki śrub, ni- 

tów i muterek Th. Pollak i Syn, Biała. 
TOWARZYSTWO UTRZYMUJE NA SKŁADACH I DOSTARCZA: 

RURY wiertnicze, pompowe, gazowe i wodociągowe oraz wszelkie połączenia do tychże, 
KOTŁY, maszyny. i pompy parowe; kompletne żórawie wiertnicze różnych systemów oraz 
przybory i narzędzia wiertnicze. LINY stalowe, druciane i manilowe; PASY wielbłądzie, 
bawełniane i skórzane. MATERYAŁY uszczelniające i izolacyjne. Kompletne urządzenia 
oświetlenia elektrycznego, kompletne urządzenia kuzienne. Przybory i artykuły techniczne. 

ŻLR.L-RIELŚ (LL O A ZH Z, | a, 

fiir HANDEL, GEWERBE und ACKERBAU 
in GENBERSE,— Romanowiczgasse Mr. 1.—Eigenes Flaus. 

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

Filialen und Warenlager: Borysław, Tustanowice, Hubicze, Potok und Nadwórna. 
BESITZT VERTRETUNGEN FOLGENDER FIRMEN: 

Oesterreichische Mannesmannróhren-Werke G. m. b. H. Wien. — Galizische Bohrwerk- 
zeugefabrik Perkins, Mac Intosh 6: Zdanowicz, Stryj. — Phosphorbronce-lndustrie und 
Armaturenfabrik E. von Miinstermann, Bielitz. — Stahlwerke Gebr. Bóhler $£ Co., Wien. 
— Feilenfabriken der St. Egydyer Eisen- und Stahl-Industrie-Gesellschaft, Wien. — Werkzeug- 

maschinenfabrik Ernst Dania $ Co., Wien. — Erste Galizische Aktiengesellschaft fiir Waggon- 
und Maschinenbau, Sanok. — Schrauben- Nieten- und Mutternfabrik Th. Pollak 6 Sohn, Biała 

DER VEREIN UNTERHALT AUF LAGER UND LIEFERT: 
Bohr-, Pumpen-, Gas-, Wasserleitungs-Rohre und alle Arten von Verbindugen fiir die- 
selben; Kessel, Dampfmaschinen und Dampfpumpen; komplette Bohrrigs verschiedener 
Systeme und sadmmtliche Bohrwerkzeuge; Stahldraht- und Manila-Seile ; Kameelhaar-, 
Baumwoll- und Leder-Treibriemen. Materialien fiir Isolations- und Dichtungszwecke. 
Installationen elektrischer Bełeuchtung, vollstindige Einrichtungen fiir Schmiedewerkstatten. 

i Diverse technische Bedarfsartikel. 

NKAKAMMMAKEŃNNA 
C.i.K. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 


