
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 
wiązku pocztowego rocznie 30 

Er. półrocznie 16 fr. — Numer 
pojedynczy 1 kor., 1 Mk., 2 fr. - 

Z codziennym dodatkiem: | 
„Dzienny wykaz gałicyj- 
skiej produkcyi ropy" wy- 
nosi w Austryi: miesięcznie 25 
kor. w Niemczech miesięcznie 
25 Mk., we wszystkich innych 
państwach Związku pocztowego 

Fr. miesięcznie. „Ropa* wy- 
chodzi każdego 15. i 30. w mie- 

Siącu. Przedruk wszystkich arty- 
kułów, tablic i notatek dozwolony 

__ tylko z wyraźnem powołaniem 
_. Się na dwutygodnik „Ropa*. — 

KIRÓW WIERTNICZYCH, 
PISMO POŚWIĘCONE 
SPRAWOM PRZEMYSŁU 

+. _ NAFTOWEGO. :: 

ORGAN ZWIĄZKU TECH- ORGA DES UERRANDES DER _ BOKRTECHNIKER, 
"ZETSCHRIFT FUR DIE IN- 
TERESSEN D. GESAMTEN 
PETROLEUM - INDUSTRIE. 

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

esausweis der Galizischen 
ohólproduktion' betrigt: fiir 

Ósterreich K. 20 pro Jahr, K. 12 
halbjahr., fiir Deutschland jahr- 
lich Mk. 20, halbjahrlich Mk. 12, 
fir alle anderen Lander des 
Weltpostvereines jihrlich Frs. 30, 
halbjahrlicn Frs. 16. — Einzel- 
nummer K. 1, Mk. 1, Frs. 2. 
Mit der Beilage: „Tagesaus- 
weis der Galizischen Roh- 
ólproduktion* fiir Osterreich 
Kr. 25 monatlich, fiir Deutschland 
Mk. 25 monatlich, fiir alle ande- 
ren Lander des Weltpostverei-: 
nes Frs. 35 monatlich. „Ropa* — 
erscheint am 15. u. 30. jeden 
Monates. Nachdruck siimtlicher 
Artikel, Tabellen u. Notizen ist 
nur mit Quellenangabe gestattet. 

Cena inseratów według specyalnej taryfy. — Adres Redakcyi 
i Administracyi: 
an ENENRSZĄ Nr. Telefonu międzymiast. 126. 

Dwutygodnik „Ropa* Borysław. — | 
Tarif. — Adresse der Redaktion und Administration : 
monatschrift „Ropa* 

Telephon Nr. 126. 

Insertionspreise nach speziellem 
| Halb- Borysław. — Interurban. 

- | N. 18. Tom IV. 30. Września 1912. —— Borysław AJ September 1912. IV. Band. Rok Il. 

ak sa - (ialicyjskie : Karpackie 

ś| Naitowe Towarzystwo Akcyjne . 
dawniej Bergheim $ Mac Garvey. 

ROK ZAŁOŻENIA 1883. 
| -_ Kopalnie i rafinerye naity. > 

- Fabryka kotłów i narzędzi wiertniczych, 
| odlewarnia żelaza w Gliniku-Maryampolskim. 

Filie: w Borysławiu i Tustanowicach. 

w zakres wiertnictwa i eksploatacyi nafty, kana- 
| dyjskim, linowo-żerdziowym, jak i każdym: 

>. innym systemem. 
Kanadyjskie żurawie wiertnicze, ulep- 

| szonej, lekkiej i ciężkiej konstrukcyi 
dla każdej głębokości, kołowroty, ma- 
szyny i kotły parowe, narzędzia wszel- 

kiego rodzaju, wieże wiertnicze, pompy 
parowe etc. etc. 

| Specyalność: 
_ Świdry ekscentryczne, Patent W. R. Mac Guruey. Parowe maszyny wiertnicze, wyciągi tłokowe 

od 50—100 HP, przenośne żuruwie wiertnicze. 
- Cenniki i kosztorysy darmo i opłatnie. 
i Adres dla telegramów: 

D do Wiednia: PETROLKARPATH, WIEN 
_ do Glinika Maryamp.: KARPATH, GLINIK MARYAMP. 
| do Borysławia: EKSCENTER, BORYSŁAW. 

Wyrób wszelkich maszyn i narzędzi wchodzących 

SPITZNANN, | 

(ializische Karpathen-Petroleum- 

_ hktiengesellischaft | vormals Bergheim $ Mac Garvey. 
-__ GEGRUNDET 1883. 

Rohólgruben u. Raifinerien, Bohrwerkzeuge- 
u. Maschinenfabriken, Eisengiesserei % Kessel- 
schmiede in Glinik-Maryampolski, Galizien. 
Zweigwerke in Borysław u. Tustanowice, Gal. 

p| Erzeugung aller Artikel fiir Bohrzwecke und 
_ Petroleumgewinnung nach kanadischem u. jedem 

andern gebrauchlichen System und fiir kombi- 
nierte Seil- und Stangenbohrung. 

'Verbesserte kanadische Bohrkrane, leich- | 
ter und schwerer Konstruktion fiir alle 
Tieien, Pumpeneinrichtungen, Dampf- 
kessel und -Maschinen, sowie Bohr- 
werkzeuge jeder _ Art, 

Pumpen etc. etc. 
Spezialitaten: 

Exzentrische Rohrmejsel, Patent W. R. Mac Garvey. 
Rohrdampimaschinen, Dumpifórderhuspeln, (uer-_ 
sehiedene Typen v. 50—100 HP) Fahrkare Rohrkrdne. 

Bohrtiirme, 

Preislisten u. Kosteniiberschl. gratis u. franko. 
Telegramm-Adresse: 

>> flir Wien: PETROLKARPATH, WIEN 
fir Glinik-Maryamp. : KARPATH, GLINIK MARYAMPOL. 

fiir Borysław : EXCENTER, BORYSŁAW. 
Skłać komisowy w. Borysławia u firmy BRACIA _Mommissionslager fir Borysław: bel GLRRÓDER $PITZMANA 

90600508003066000066686060€6050600C660600006003864 



Sllberner 8 Hótter, Sorysław. | 
Nr. Telefonu 49. 

SPECYALNOŚCI: 
Firma utrzymuje w hogutym zupasie: Wszelkie 

- urtykuły techniczne i elektrotechniczne. 
TŁOCZNIE PAROWE, MASZYNY PAROWE. — DYNAMOMASZYNY | 
ELEKTROMOTORY, LAMPY ŁUK. — TABLICE MARMUROWE. — | 

Nr. Telefonu 49. 

SZALTOWNICE. — INSTRUMENTA DO MIERZENIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, ŚWIDRY ELEKTR. Ę 
LINY DRUCIANE I MANILOWE. OLEJE MASZYNOWE I CYLINDR. — PASY Z WŁOSIA WIELBŁĄ- 

DOWEGO SPECYALNIE DO TŁOKOWANIA TKANE. | 

m Ceny tanie, obsługa szybka. [i 

nn 

_ Adres dla telegr.: 
„Nafta* Borysław. 

głębokich wierceń, 
Tłoki do wydobywania ropy patentu Mikucki, Krynicki Żubr, 
Wyciągi tłokowe własnego systemu, 
Zbiorniki na ropę opałową, 
Gazowniki specyalnej konstrukcji, 
Miecniki na ropę, 
Odlewy żelazne i metalowe, 
Naprawa kotłów parowych. 

Ti. akt. f I (0 rAtOWegO 
w B ORYS ŁA W IU 

Fabryku narzędzi wiertniczych w Borysławiu wykonuje I ma na składzie: 
Żurawie wiertnicze szczególnie silnej konstrukcji, 
Żerdzie wiertnicze z najlepszego materyału, | 
Świdry ekscentryczne patentu M. Longchamps'a, jakoteż wszelkie przybory. do 

BG- Cenniki i kosztorysy na żądanie. 

_ Międzymiastowy 
telefon Nr. 13. 

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. 

sichtigung der gestellten 

Bohrtechniker-Verband-- 
in BORYSŁAW empiiehlt P. [. Firmen 

| fir In- und Ausland, verliissiiche Betriebs- 
leiter beider Gefahrklassen unter Beriick- 

Anspriiche. 
Offerten werden raschest kostenfrei ZE. 

effektuirt. f . » e ©, 

* U 



[|| BIURO CENTRALNE || i FABRYKA STRYJ. | 
Stacya kolejowa, 
Urząd pocztowy 
i telegr. w Stryju. | 

|| Konto poczt. Kasy 
oszczędn. 21.576. 

Telegramy: 

„ŚWIDRY*, Stryj. | 

Nr. telefomi 7. 

FARRVRI UROCZNE 
w GALICJI: 
_ Borysław, 

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

Borysław-Wolanka, 
telefon Nr. 64. 

MASZYNY, 

SPÓŁKA Z O.P. 
PRZEDTEM 

* DERKI MACINTOSH DERKINS 
rok założenia 1885. 

Wykońiują i dostarczają: 
narzędzia i urządzenia służące do 

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

ŻURAWIE wiertnicze kanadyjskie z najświeższemi 
ulepszeniami, : dostosowane c. ac 
głębokości. :: o) 

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

znanej pierwszorzędnej e 
kołowrotów w ruchu.) 

POMPY parowe, kieraty pompowe i pompy ropne, 
jakoteż całe kompletne urządzenia do SA. 
atacyi ropy. | 

SPECYALNOŚĆ: Świdry acer Caie: Patent 
Mac Garvey we wszelkich dymenzyach. 

NARZĘDZIA i przybory wiertnicze do systemów 
kanadyjskiego, linowego l 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. = 

_KOŁOWROTY parowe w różnych wielkościach 
fobecnie 60 

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

w St. Albans. 
„Telegramy : 

BORING, 5: Albans. 

s Bino: 
London, E. ( 
Bishopsgate 79. 
__ Telegramy: 

OLEBORERS, London. 
| a ESEEA 

| Jeneralny zastępca 
- dla Europy: 

Towarzystwo dla 
handlu, przemysłu 

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

Telegramy: 
[i Towarzystwo handlowe, lwów. | 

Telefon Nr. 168. 

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 
łabryce w Stryju jakoteż w magazynach Towarzystwa dla handlu, 

PZENSA i rolnictwa ' W Borysławiu I a pówiczeh. 

G4-K. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 



ZENTRALBUREAU 
8 FABRIK, STRYJ. 

Bahn-, Post- £ 
_Telegraphen-Station 

Stryj. | 

Postsparkassen- © 
Konto Nr. 21.576. 

Telegramm-Adresse > 
„ŚWIDRY* Stryj. 

Telephon Nr. 7. 

ZWEIG-FABRINER 
IN GALZIEN : Borysław, 

Telephon Nr. 16. 
- Tustanowice, 
Telephon Nr. 9. 

- Boryslaw=Wolanka, | 
Telephon Nr. 64. 

J 

BOHRKRANE 

| SICHERHEITSRETTUNGSSTANGEN, 

GESELLSCHAFT M. B. I. 
VORMALS- 

© PERIIS MAC INTOSH 6 PERKINS 
_gegriindet 1885. 

ISIS" 

Erzeugen und Rafa: ; 
MASCHINEN, Werkzeuge u. komplette Einrichtun- 

gen fiir Tiefbohrungen nach kanadischem 
System fiir Seil und Spiilbohrung. 

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 Razz || 
von Rohólpumpaniagen. 

SPECIALITAT : Excentermeisel Patent Mac Gare 
in allen Dimensionen. 

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

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

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

nach verbessertem kanadischem 

| Fabrikin England: 
Perkins, Mac Intosh, 
Petroleum Tool €© 

_Boring Co. Limited. 
St. Albans. | 

- Telegramme: 

BORING, St. Albans. 
Eo die wonwowieccwiwi 

Dureau : 
London, IR 

79, Bishopsgate. 

[5] - Telegramme: 
OLEBORERS, London. 

General - Vertreter 
fir Europa: 

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

Romanowiczgasse 1. 
- Telegramm-Adresse: 
HANDELSUEREN, Lemierg. 
Telephon Nr. 168. 

Vertretungen in allen grósseren Stellen der Rohólindustrie im In- und Auslande. 

Exportlieferungen 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, 

Gewerbe und Ackerbaui in Borysław und Tustanowice. 

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



NADZWYCZAJNE 

WALE ZGROWADZŁNIE 
ZWIĄZKU 

TECHNIKÓW WIERTNICZYCH. 

W BORYSŁAWIU 
odbędzie się w Borysławiu w piątek 
dnia 11. października br. o godzinie 7. 

wieczorem w sali Sokoła. 

Porządek obrad: 

|) Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego 
Zgromadzenia. 

2) Sprawozdanie z działalności Wydziału. 

3) Wybór Skarbnika i uzupełnienie Wydziału. 
4) Wnioski i interpelacye. 

Na powyższe Zgromadzenie zaprasza P. T. Członków 

WYDZIAŁ 

ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH 
W BORYSŁAWIU. 

J. Nowicki : Z. Styber 
Sekretarz. . Przewodniczący. 



Cały dochód przeznaczony: 
na cele Związku Techników 

_ Wiertniczych w Borysławiu 
(Fimdu$z zapomogowy dla wdów i sierót po Kierownikach kopalń : itp.) 

Bogato ilustrowany i wspaniale wydany 

--KATALOG-- 
MASZYN I NARZĘDZI 
:-: WIERTNICZYCH :-: 

| GALIC. KARPACKIEGO NAF- |= 
| TOWEGO TOWARZYSTWA 

—— (dawniej Bersheim 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—— 

idla nieczłonków . . „ lo— 
dła firm. .... „ 20— 
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ZASOBY ROPY GALICYJSKICH KARPAT. 
Obliczenia zapasów produktów górniczych 

i użytecznych skał są ze stanowiska ekonomiczno- 
przemysłowego bardzo ważnem zagadnieniem nie 
tylko dla kraju, który je produkuje, zużywa i w razie 
nadmiaru produkcyi a korzystnych handlowych kon- 
junktur wywozi za gramicę, ale i dla tych państw, 
które ich nie posiadają, ale potrzebują i sprowadzać 
Są zmuszone. Na międzynarodowy XI kongres geo- 
logiczny, który odbył się w r. 1910 w Sztokholmie, 
wygotowano obliczenie wszechświatowych zapasów 
rudy żelaznej, dla odbyć się zaś mającego w r. 1913 
w Torento (Canada) XII geologicznego kongresu 
podjęto. prace około obliczenia zapasów węgla ka- 
miennego i brunatnego na całej kuli ziemskiej. W r. 
1908 szacowano cały zapas węgla w Europie na 
700 miliardów ton, z których przypadło. na Niemcy 
416, Wielką Brytanię 193, Rosyę 40, Belgię 20, Fran- 
cyę 19, a na Austro-Węgry 17 miliardów ton. 

Naturalnem jest, że tego rodzaju obliczenia, 
chociażby jak najskrupulatniej przeprowadzone, nie 
mogą być całkiem ścisłe. Poszukiwania 1 wiercenia 
odkrywają co roku nowe zasoby. 

Odkrycie dalszego przedłużenia krakowskiego 
zagłębia węglowego w kierunku południowym (po 
prawej stronie Wisły) z kilkoma, grubymi pokładami 
węgla, oraz dowiercenie się do węgla kamiennego 
pod formacyą karpacką na Szlązku austryackim po- 
większyły zasoby węgla naszej monarchii, które w r. 
1908 szacowano na 17 miliardów ton, na blizko 100 

ROHÓLVORRATE DER GALIZISCHEN 
KARPATHEN. 

Berechnungen der Vorrate der Produkte und 
der niitzlichen Gesteine sind vom ó6konomischen 
Standpunkte dusserst wichtig. Sie sind von grosser 
Bedeutung nicht nur fiir dasjenige Land, welches die 
Bergprodukte gewinnt, verbraucht und den UJber- 
schuss in den Ausland iiberfiihrt, aber auch fiir sol- 
che Lander, welche die niitzlichen Bergprodukte nicht 
besitzen, aber solche benótigen, daher von dem 
Auslande beziehen miissen. Der XI. internationale 
geologische Kongress, welcher im J. 1910 in Stock- 
holm tagte, hat sich bereits mit der Abschaitzung der 
Eisenerzvorrdte unserer Erde befasst. Fiir den im 
Jahre 1913 in Torento (Kanada) stattzufindenden XII. 
geologischen Kongress werden Materialien fiir die 
Berechnung der Vorrate der Stein- und Braunkohle 
der Welt gesammelt. Den Kohleninhalt von Europa 
hat man im j. 1908 auf 700 Milliarden Tonnen ge- 
schatzt. Hievon entfielen auf Deutschland 416, Gross- 
britannien 193, Russland 40, Belgien 20, Frankreich 19, 
Osterreich-Ungarn 17 Milliarden Tonnen. 

Es ist leicht einzusehen, dass derartige Abschi- 
tzungen von der tatsichlichen Wirklichkeit trotz der 
allersorgfaltigsten Berechnung mitunter stark abwei- 
chen nachdem Schiirfungen und Bohrungen jedes 
Jahr neue Vorkommisse entdecken. Immerhin geben 
sie ein anndherndes Bild des Reichtumes einzelner . 
Lander an Bergprodukten und gewisse. wichtige 
Winke fiir die zukiinftige Entwickelung der betref- 



| 109 ROPA Nr. 18 | 
miliardów. W każdym razie dają próby obliczania 
zapasów przybliżony obraz bogactwa krajów w pło- 
dy górnicze oraz pewne wskazówki dla dalszego 
i przyszłego rozwoju dotyczącego przemysłu na set- 
ki lat. 

O ile obliczenie stałych produktów górniczych, 
szczególniej tych, które występują w pokładach, jak 
np. węgiel, sól i wiele innych, jest teoretycznie moż- 
liwem, o tyle trudniej jest objąć cyfrowo podziemne 
zasoby tych produktów, które się mieszczą w nie- 
regularnych szczelinach i porach skał. Do rzędu naj- 
trudniejszych zagadnień należy niewątpliwie obliczenie 
nadających się do wydobycia i zużytkowania zapa- 
sów ropy. 

Pierwszą próbę w tym kierunku podjął dla 
galicyjskiej ropy prof. Dr. Zuber przy sposobności 

"wydania mapy obszarów naftowych w Galicyi w -r. 
1897 (p. Objaśnienia do mapy obszarów naftowych 
w Galicyi str. 16). Ilość zapasowej ropy przeprowa- 
dził prof. dr. Zuber w podwójny sposób, dla obyd- 
wóch zaś przyjął, że wszystkie do końca r. 1896 

' poznane i odkryte przez eksploatacyę produktywne 
obszary roponośne w (alicyi zajmują co najmniej 
8000 ha. Przyjąwszy, że 25.000 szybów — zatem na 
l ha 3 szyby — wyeksploatuje zupełnie ten obszar, 
i żeskażdy 2 .mch da tylko po „2095 eystemi po 
10.000 kg. ropy, otrzymał prof. dr. Zuber 5 milio- 
nów cystern, jako minimalną ilość ropy, dającej się 
wydobyć z tych 8000 ha. Ponieważ do końca 
r. 1896 ilość wydobytej ropy wynosiła około 
300.000 cystern, przeto pozostawałoby jeszcze od 
tego roku do wydobycia co najmniej 4,700.000 cystern. 

Powołując się na badania J. F. Carllfa z roku 
1880, według których ropny piaskowiec może 
zawierać w. swych porach (pomijając zupełnie 
szczeliny) 0:10—0:125 swej objętości oleju skalnego, 
(teoretycznie wynoszą wolne przestrzenie między 
równemi i okrągłemi ziarnami piasku nawet 027 ca- 
łej objętości) i przyjmując, że pod owymi 8000 ha 
jest tylko 10 m. piaskowca, w którym 0:10 objętości 
wypełniona jest ropą, oblicza prof. dr. Zuber, że 
800,000.000 m* objętości piaskowca ropnego zawiera 
80,000.000 m* ropy, czyli 80,000.000 x 800 kg. (1 m* 
waży około 800 kg) = 64 miliardów kilogramów 
czyli 6:4 milionów cystern w Galicyi. Ponieważ 
w okresie od r. 1897 do końca r. 1911 wydobyto 
w (alicyi około 1,300.000 cystern a od początku 
kopalnictwa ropnego w Galicyi 1,600.000 cystern, 
przeto według obliczenia prof. dr. Zubera byłoby do 
wyeksploatowania jeszcze około 3:1 względnie 4:8 
milionów cystern, które przy rocznej produkcyi 
120.000 cystern wystarczyłyby na 25 względnie 40 lat. 

Łatwem jest dzisiaj do zrozumienia, że obli- 
czenie prof. dr. Zubera, oparte na doświadczeniach 
z r. 1896, nie może być zastosowane do teraźniej- 
szych wiadomości o naszem kopalnictwie naftowem. 
Na owe czasy opierały się nasze pojęcia o ropo- 
dajności terenów i szybów naftowych według ówcze- 
snych wyników kopalń gorlickich, kopalń w Bóbrce, 
Równem, Wietrznie, Potoku, Węglówce, Harklowej, 
Ropience, Brelikowie, Schodnicy, Uryczu i Słobodzie 
rungurskiej w głębokościach 200 do 600 metrów. 
Kopalnie ropy typu eoceńskiego były najpoważniej- 
szym wzorem przy ocenianiu wartości innych terenów 
naftowych o podobnym typie. Od tego czasu nasze 
wiadomości zostały znacznie wzbogacone nowemi 
zdobyczami w kopalńiach ropy i geologii naftowej. 
Przedewszystkiem wykazała praktyka, że produktyw- 
ność ropy pochodzi w przeważnej części ze szczelin 

fenden bergmannischen Industrie aut |ahrhunderte 
voraus. Die Entdeckung des siidlich vom rechten 
Ufer der Weichsel sich erstreckenden Krakauer 
Steinkohlengebietes mit zahlreichen, starken Flótzen 
und die Erschiirfung der Stęinkohle unter dem Kar- 
pathenilysche in Osterr. Schlesien haben die auf 17 
Milliarden geschdtzten Kohlenvorrdte unserer Mo- 
narchie im Laufe von einigen - Jahren nahe auf 100 
Milliarden Tonnen erhóht. 

Inwieferne die Abschdtzung der festen Berg- 
produkte, insbesondere derjenigen, welche in Flótzen 
und Lagern wie z.B. Steinkohle, Steinsalz ausgebildet 
sind, im Wege der Berechnung des approximativen 
Kubikinhaltes gewissermassen ermóglicht wird, er- 
scheint die Abschatzung des Vorrates jener Produk- 
te, welche in unregelmdssigen Kliiften und in den 
Poren der Felsen entiialten sind, als ein dusserst 
schwieriges Problem. Zu den schwierigsten gehórt 
insbesondere die Abschdtzung der gewinnbaren und 
benutzbaren Rohólvorrite. 

Den ersten diesbeziiglichen Versuch hat Prof. 
DZA bBET 1 senem. Enamerunocn zw der, Kate 
des Rohólgebietes in Galizien im |. 1897 gemacht. 
Die Berechnung des vorrdtigen Rohóles in den 
galizischen Karpathen hat Prof. Dr. Zuber auf dop- 
peliem Wege durchgefiihrt und fiir beide angenom- 
men, dass saimtliche bis Ende des |. 1896 bekannte 
und durch Schdchte aufgeschlossene produktive Roh- 
ólgebiete in Galizien eine Fliche von 8000 ha ein- 
nehmen. Unter der Annahme, dass auf einer Fliche 
von I ha 3 Schdchte angelegt werden kónnen, dass 
somit 25.000 Schadchte resp. Bohrlócher das fragliche 
Gebiet vollstindig erschliessen und ausbeuten wer- 
den, dass ferner ein Schacht im Ganzen 200 Zister- 
nen Rohól produzieren wird, hat Prof. Dr. Zuber 
einen minimalen Vorrat von 5 Millionen Zisternen 
in dem mit 8000 ha geschdtzten Gebiete erhalten. 
Nachdem bis Ende des |. 1906 zka. 300.000 Zisternen 
Rohól bereits gewonnen waren, verbleibt von diesem 
Jahre angefangen noch ein zu gewinnendes Quan- 
tum des Rohóles von mindestens 4,700.000 Zisternen. 

Nach Untersuchungen des J..F. Carll vom 
Jahre 1880 kasn der Rohólsandstein in seinen Poren, 
Kliifte ausgenommen — 0:10 — C'125 seines Kubik- 
inhaltes Rohól enthalten. (Theoretisch betrigt der zwi- 
schen den runden und gleichen Sandkórnern im 
Sandsteine vorhandene freie Raum sogar 0:27 des 
ganzen Kubikinhaltes.) Diese Untersuchungen zu 
Grunde legend berechnete Prof. Dr. Zuber, dass bei 
einer Madchtigkeit des rohólfiihrenden Sandsteines 
von bloss 10 m das 8000 ha grosse Gebiet mit 
80,000.000 m% Rohólsandstein — 80,000.000 x 800 
(1 m* Rohól wiegt zka 800 kg) =64 Milliarden kg. 
oder 6:4 Millionen Zisternen Rohól enthadlt. Nachdem 
ii dem Zeitraume v. j. "1597 bis Ende '1911: J: m 
Galizien zka. 1,300.000. Zisternen und von den An- 

fdngen des galizischen Rohólbergbaues zka. 1,600.000 
Zisternen Rohól gewonnen wurden, so diirften die 
noch zu gewinnenden Rohólvorrate . nach obigen 
beiden Berechnungen 3'1 resp. 4'8 Millionen Zister- 
nen ausmachen und bei einem jdhrlichen Verbrauche 
von 120.000 Zisternen auf 25 resp. 40 Jahre aus- 
reichen. żę 

Es ist indessen leicht einzusehen, dass die auf den 
Erifahrungen bis zu dem J. '1896 begriindete Schd- 
tzung der Vorrdte des galizischen Rohóles der ge- 
genwadrtigen Kenntnis des galiz. Rohólbergbaues 
nicht entsprechen kann. Dazumal dienten die Ergeb- 
misse der Rohólgruben bei Gorlice, in Bóbrka, 
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piaskowców i że ilość szczelinowej ropy jest conaj- 
mniej 9 razy większą jak ilość ropy, zawartej w po- 
rach piaskowców. O Borysławiu i Tustanowicach 
w r. 1897 wcale nie myślano, wielu było tego zda- 
nia, że w tych miejscowościach wcale nie będzie po- 
ważniejszej ropy. Tymczasem pokazało się, że właś- 
nie te dwie miejscowości zajmują od przeszło 10 lat 
pod względem produkcyi ropy dominujące w Galicyi 
stanowisko i jeszcze długie lata to stanowisko utrzy- 
mać zdołają oraz że do rzędu produktywnych pia- 
skowców przybył górny bryłowy piaskowiec magur- 
ski (dobrotowski) zaliczany do górnej oligocenowej 
formacyi. 

Na innej zupełnie drodze oparli swoje oblicze- 
nia zapasów ropy prof. dr. W. Szajnocha i inżyn. 
górn. dr. Erich Siegfried z Frankfurtu nu. M. 

Prof. dr. Szajnocha wychodzi z tego zało- 
żenia, że ropa galicyjska pochodzi z bituminu, za” 
wartego w łupkach menilitowych. Tę teoryę uza- 
sadnił w obszerniejszem opracowaniu pod tytułem 
„Pochodzenie karpackiego oleju skalnego, zamiesz” 
czonem w czasopiśmie „Nałta* z r. 1899 oraz w Od- 
czycie na temat „Występywanie ropy w Galicyi 
w świetle nowszych doświądczeń*, wygłoszonym 
w styczniu 1911 r. na zebraniu towarzystwa geolo- 
oicznego w Wiedniu (p. czasopismo „Petroleum 
M. 18:Z AUCEOŚADN EJ: 

Przyjmując obszar, w obrębie którego bitumicz- 
ne menilitowe łupki w galic. Karpatach występują, 
na 1000 kwadr. kilometrów, ich grubość na 50 m., 
ich zawartość bituminu na 1%/, (według Posępnego 
zawiera łupek menilitowy ze Schodnmicy 16'/a z pod 
Borysławia 30/, materyi bitumicznej) wreszcie ciężar 
gatunkowy łupku na 12, oblicza prof. dr. Szajnocha 
całkowitą masę tych łupków na 50 miliardów metr. 
sześć. czyli 600 miliardów mtctr. a ropy powstałej 
z tej masy bituminu na 6 miliardów mtctr. czyli 
60 milionów cystern 4 100 mtctr. Teorya pochodze- 
nia ropy z bituminu łupków menilitowych naprowa- 
dza więc prof. dr. Szajnochę na cyfrę zapasów ropy 
w Karpatach galicyjskich 10 razy większą, jak ta, 
która z obliczeń prof. dr. Zubera wynikła. Obliczony 
w ten sposób zapas ropy wystarcza na podstawie 
poprzednio naprowadzonej rocznej eksploatacy! 
120.000 cystern na około 500 lat. | 

Na podstawie tej samej teoryi pochodzenia ga- 
licyjskiej ropy z bituminu łupku menilitowego obli- 
cza dr. E. Siegfried w swojej monografii „Po- 
kłady naftowe w okolicy Sołotwiny* (p. „Petroleum 
moe skOZZLoZÓć 4012) ( 
w okolicy Sołotwiny, obejmującego gminy Pasieczna, 
Bitków, Babcze, Maniawa, Kryczka, Jabłonka, Mo- 
łotków, Starunia, Sołotwina i Dźwiniacz, o powierz” 
chni 150 kwadr. kilometrów, ilość masy bitumicznej, 
zawartej w 14'4 miliardach mtctr. łupku menilitowe- 
go na 1440 milionów mtctr. Z tej masy naprowadza 
dr. E. Siegfried, iż obszar okolicy Sołotwiny zawiera 
720 milionów mtctr. czyli 1:2 milionów cystern ropy. 

Idąc za wywodami inżyn. K. Angermana, a 
w swojem dziele „Zródła naftowe w Karpatac 
przyjmuje powierzchnię roponośnych warstw w 
licyi na 2176 km?, wypadłoby wedle obliczenia dr. 
E. Siegfrieda, iż cały roponośny obszar Galicy! 5 
wieraćby powinien w stosunku do obszaru Sołor- 
wińskiego około 111 milionów cystern ropy, PpIzy- 
czem zwracam uwagę, że na razie okolica Sołotwiny 
nie należy do bogatszych w ropę. 

dla obszaru naitowego 

Wietrzno, Równe, in Potok, Węglówka, Harklowa, 
in Ropienka, Brelików, in Schodnica, Urycz und 
Słoboda rungurska aus den Tiefen 200—600 mt. 
als Beispiele zu Beurteilung des Wertes anderer 
Rohólterrains vom dhnlichen Typus, wobei das 
eocane Rohól zu den ergiebigsten gezdhlt wurde. 
Seit dieser Zeit sind unsere Kenntnisse um manche 

neue Erfahrungen und Ereignisse reicher geworden. 
Insbesondere hat die Praxis erwiesen, dass der bei 
weitem grósste Teil des produktiver Rohóles in den 
Kliiften enthalten ist, und dass die Menge dieses 
Rohóles mindestens 9 mal so gross ist, als die Men- 
ge des in dem lInneren der Sandsteine enthaltenen 
Rohóles. An Borysław und -Tustanowice hat man 
gar nicht gedacht. Sehr viele Fachleute vertraten die 
Ansicht, dass in diesen Ortschaften kein lohnendes 
Rohól enthalten sein kann. Inzwischen hat die Pra- 
xis gezeigt, dass gerade der Rohólbecken von Bo- 
rysław-Tustanowice zu den ólreichsten in Galizien 
gehórt, dass er beziiglich der Produktion seit iiber 
10 Jahren eine dominierende Stelle einnimmt und 
noch ziemlich lange einnehmen wird, und dass ne- 
ben dem eocdnen massigen Sandsteine der ober- 
oligocine Magura (Dobrotower) Sandstein an Rohól 
sich als dusserst reich an Rohól erwiesen hat. 

In ganz anderer Art haben Prof. Dr. W. Szaj- 
nocha und Bergingenieur Dr. Erich Siegfried aus 
Frankfurt a. M. die Abschdtzung der Rohólvorradte 
in Galizien versucht. | 

Prof. Dr.Szajnochą geht aus der Voraus- 
setzung heraus, dass das gąlizische Rohól aus dem 
in den menilitischen Schiefern enthaltenen Bitumen 
entstanden ist. Diese Theorie hat erin zwei grósse- 
ren Abhandlungen begriindet, von denen die erstere 
unter dem Titel: „Die Entstehung des Rohóles in 
den Karpathen* in der Zeitschriit „Nafta v. J. 1899, 
die zweite unter dem Titel: „Das Erdólvorkommen 
in Galizien im Lichte neuer Erłahrungen* in der 
Zeitschrift „„Petroleum* Nr. 10 v. |. 1911 veróffent- 
licht wurde. Unter der Voraussetzung, dass das Ge- 
biet, innerhalb welches die bituminósen menilitischen 
Schiefer in den galiz. Karpathen auitreten, 1000 
Quadratkilometer gross ist, und die Machtigkeit 
dieser Schiefer 50 m. betradgt, dass diese Schiefer an Bi- 
tumenbloss 17/, enthalten (nach Posępny enthalt der me- 
nilitische Schiefer von Schodnica 16”/,und von Borysław 
307%, der bituminósen Substanz), und dass schliess- 
lich das spez. Gewicht des Schiefers 1:2 betrigt, 
berechnet Prof. Dr. Szajnocha die ganze in den ga- 
lizischen Karpathen vorhandene bituminóse Masse 
der menilitischen Schiefer auf 50 Milliarden m* oder 
600 Milliarden m. und des aus derselben entsian- 
denen Rohóles auf 6 Milliarden Mtet. oder 60 Millio- 
nen Zisternen 4 10.000kg. Die Theorie der Bildung 
des galizischen Rohóles aus dem Bitumen der Me- 
nilitschiefer ergibt somit ein zehnmal so grosses 
Quantum des vorratigen Rohóles, als jenes Quan- 
tum, welches nach Berechnung des Prof. dr. Zuber 
resultierte. Der auf dieser Basis geschatzte Vorrat 
des Rohóles wiirde bei der jahrlichen Produktion 
von 120.000 Zisternen auf iiber 500 Jahre ausreichen. 

Die gleiche Theorie zu Grunde legend hat 
Dr. E. Siegfried in seiner Monographie „Die Naf- 
talagerstatten der Umgebung von Sołotwina* (s. Pe- 
troleum Nr. 19—24 v. J. 1912) den Rohólgehalt 
des Petroleumgebietes bei Sołotwina zu berechnen 
sich bemiiht. Dieses Gebiet umfasst die Ortschaften 
Pasieczna, Bitków, Babcze, Maniawa, Kryczka, Ja-- 
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W podanych obliczeniach spostrzegamy ogrom- 
ne różnice. Zapasy ropy, obliczone sposobem prof. 
dr. Zubera, wynosiłyby obecnie 3:1 względnie 4'8 
milionów, według obliczenia prof. dr. Szajnochy 60 
milionów a na podstawie najdalej idącego obliczenia 
inżyn. dr. E. Siegfrieda 111 milionów cystern. 

Już z tych cyfr da się zauważyć, że ani metodą 
prof. dr. Zubera, ani na podstawie teoryi o pocho- 
dzeniu galic. ropy z bituminu, zawartego w łupkach 
menilitowych, najbardziej do prawdy zbliżonego za- 
pasu ropy w galic. Karpatach nie otrzymamy. jak już 
poprzednio nadmieniłem, prawie 9/10 całej w ciągu 
roku wydobywanej ropy pochodzi ze szczelin a nie 
z warstw piaskowców. Dowodzą tego objawy, jakie 
przy nawierceniu poziomów ropnych spostrzegać 
mamy sposobność. Autorowie i nieliczni zwolennicy 
teoryi, iż ropa galic. pochodzi z bituminu łupków 
menilitowych, nie dostarczyli takich motywów, któ- 
reby wszystkim, więcej i mniej obeznanym z naito- 
wą geologią, przypadły do przekonania. Wystarczy 
przykładowo nadmienić, że w sołotwińskim obszarze 
naftowym wiele szybów, pomimo pobliskich grubych 
mas silnie bitumicznych łupków menilitowych i po- 
mimo osiągnięcia znacznej głębokości niedopisało. 
Szyb „Geo I* w Mołotkowie, założony w teoretycznem 
przedłożeniu linii naftowej Dżwiniacz-Starunia, za- 
niechano w głęb. 800 m., szyb „Pionnier [4 w Dźwi- 
niaczu zaniechano w głęb. 1003 m., szyb dr. Lie- 
bermana w Dźwiniaczu jest bardzo wątpliwy, również 
i teren na Płetkach w Bitkowie zawiódł pomimo 
głębokości zwyż 1000 m. Słowem łatwiej jest na- 
malować na mapie obszary naftowe, jak w nich ropę 
znaleść. Dr. E. Siegfried bardzo sumiennie i z nie- 
zwykłą ścisłością przeprowadził badania naitowo-geo- 
logiczne obszaru sołotwińskiego, ale oparłszy się na 
teoryi przesunięć i na teoryi pochodzenia galicyjskiej 
ropy i bituminu łupków menilitowych do fałszywej 
doszedł konkluzyi. 

Wiele też z szybów, które w ostatnim czasie 
w rozmaitych miejscowościach w Galicyi wiercić 
rozpoczęto, a nawet szyby w przedłużeniu linii naf- 
towej Borysław-Tustanowice, które pomimo poważ- 
nej głębokości dotychczas nie są jeszcze produk- 
tywne, wskazują, że obliczanie zasobów ropy po- 
wyżej podanymi sposobami nie jest praktycznie 
uzasadnione. 

O wiele lepszą — zdaniem mojem — drogę obrał 
prof. C. Engler z Karlsruhe celem wypośrodkowania 
zapasów ropy na całej kuli ziemskiej. Mówiąc na 
zeszłorocznym zjeździe niemieckich lekarzy i przy- 
rodników o procesach rozkładowych w przyrodzie 
w odniesieniu do węgla i ropy przyjął prof. Engler 
dotychczasową wszechświatową produkcyę za pod- 
stawę do ocenienia zasobów ropy. Począwszy od 
r. 1860 wyprodukowano ogółem około 544 milionów 
cystern ropy, zapasy mogą wynosić 10 do 20 razy 
tyle, ile już wyprodukowano, ilość zapasowej ropy 
na całej kuli ziemskiej obracać się przeto będzie 
w granicach 500 do 1000 milionów cystern, która 
to ilość przy rocznem zapotrzebowaniu 5 milionów 
cystern wystarczy na 100 do 200 lat. 

Ponieważ w Galicyi wyprodukowano po koniec 
r. 1911 około 1,600.000 cystern ropy, przeto według 
klucza prof. Englera zapasy ropy w galicyjskich 
Karpatach wynosiłyby 16 do 32 milionów cystern. 

Być może, że dla wszechświatowych zasobów 
ropy obliczenie prof. Englera posiada wiele prawdó- 
podobieństwa, dla zapasów ropy w Galicyi da się 

błonka, Mołotków, Starunia, Sołotwina und Dźwi- 
niacz, ist zka. 150 Quadratkilometr gross und ent- 
hilt 144 Milliarden Mtctr. der Menilitschiefer, 1440 
Millionen Mtctr. der bituminósen Substanz und 720 
Millionen Mtctr. oder 7:2 Millionen Zisternen Rohól. 

Ingenieur K. Angermann nimmt in seiner Arbeit 
„Petroleumquellen in den Karpathen* an, dass das 
galizische Rohólgebiet 2176 km.> gross ist. Sollten 
wir zu dieser Fliche das vom Dr. E. Siegfried aus- 
gerechnete Rohólquantum der Umgebung von Soło- 
twina, wenngleich diese Gegend vorderhand zu den 
an Rohól reicheren nicht gehórt, anpassen wollen, so 
wiirde sich der von Prof. Dr. Szajnocha auf 70 Mil- 
lionen Zisternen geschitzte Rohólvorrat aut 111 Mil- 
lionen Zisternen erhóhen. 

Wie wir nun sehen, ergeben die angefiihrten 
Methoden sehr weit auseinandergehende Differenzen. 
Nach Prof. Dr. Zuber diirfte dieser Vorrat ab 1912 J. 
3'1 resp. 4:8, nach Prof. Dr. Szajnocha 60 und nach 
Ing. E. Siegfried 111 Millionen Zisternen gross sein. 
Diese Ziffern beweisen am besten, dass in der Be- 
rechnung des Vorrates des Rohóles in den galizi- 
schen Karpathen weder die Methode des Prof. Dr. 
Zuber noch die Theorie der Entstehung des galiz. 
Rohóles aus der bituminósen Substanz der Menilit- 
schiefer richtig gewihlt und angepasst wurden. Wie 
ich bereits friiher emporgehoben habe, sind nahe 
0:9 des ganzen gewonnenen Rohóles inden Kliiiten 
enthalten. Dass diese Behauptung richtig ist, bewei- 
sen nahe alle Erscheinungen, welche wir bei An- 
bohrung des Rohólsandsteines zu beobachten CGele- 
genheit haben. Anhinger der Theorie der Entstehung 
des Rohóles aus der bituminósen Substanz der me- 
nilitischen Schiefer haben derartige Motiven anzu- 
fiihren nicht vermocht, welche alle, mehr oder weni- 
ger in der Naphtageologie Bewanderten in geniigen- 
der Weise zu iiberzeugen im Stande waren. Es ge- 
niigt hier beispielsweise anzufiihren, dass in dem 
Petroleumgebiete von Sołotwina mehrere Schdchte 
trotz unmittelbarer Nahe der Memilitschiefer und einer 
betrichtlichen Tiefe keinen besonderen Erfolg gezeigt 
haben. Das Bohrloch „Geo I.*in Mołotków hat man 
in der Tiefe von 800 mt., das Bohrloch „Pionnier I.* 
in Dźwiniacz bei 1003 m. aufgegeben. Beide waren 
in den Grenzen der theoretischen Ojllinie Dźwiniacz- 
Starunia angelegt. Der Schacht „Dr. Liebermann" in 
Dźwiniacz ist sehr fraglich, desgleichen das Terrain 
in Pletki bei Bitków. Mit einem Worte erscheint die 
ganze obangefiihrte Prognose beziiglich der Rohólvor- 
ritein dem Lickte, als ware es viel leichter ein Rohólge- 
biet auf der Karte einzuzeichnen, als in demselben Rohól 
zu finden. Dr. E. Siegfried hat ohne Zweifel seine Stu- 
dien in der Umgebung von Sołotwina mit grossem 
Fleisse und mit einer ungewóhnlichen Genauigkeit 
durchgefiihrt, wurde aber bei seiner Theorie der Ent- 
stehung des Rohóles aus den menilitischen Schiefern 
zu irrtiimlichen Konklusionen hingefiihrt. 

Auch mehrere in der letzten Zeit auf verschiede- 
nen Punkten Galiziens angefangene Bohrungen, ins- 
besondere die in der theoretischen Verldngerung der 
Ollinie Borysław-Tustanowice bis zu der betrdchtli- 
chen Tiefe niedergebrachten Bohrlócher, in welchen 
das Rohól noch nichterschlossen wurde, beweisen, dass 
die Berechnung des Rohólvorrates nach obbeschrie- 
benen Methoden sich praktisch nicht bewahrt. 

Einen viel besseren Weg hat meiner Ansicht 
nach Prof. Dr. C. Engler aus Karlsruhe bei der 
Abschitzung des Weltvorrates an Rohól eingeschla- 
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ono atoli tylko częściowo zastosować. Już sam fakt wiele 
daje do myślenia, że gdy w Tustanowicach pro- 
dukcya ropy spadać poczęła, wszechstronnie zada- 
wano sobie pytanie, który z terenów w Galicyi zdoła 
chociażby w części zastąpić produkcyę zagłębia bo- 
rysławsko-tustanowickiego. Dla obszarów naftowych, 
w których przez długi szereg lat Borysław i Tusta- 
nowice dawały 80—92%/, a wszystkie inne kopalnie 
20—8”/, całej produkcyi, musimy wyszukać innego 
sposobu, a mianowicie takiego, któryby najwięcej 
odpowiadał charakterowi galicyjskich obszarów 
naftowych. Zadanie jest bardzo trudne, należy bo- 
wiem mieć to na względzie, że ropa mieści się 
w Galicyi w rozmaitych formacyach, a w tych for- 
macyach w rozmaitych ilościach i głębokościach i że 
pewne obszary flyszowe są w ropę bogatsze, inne 
zaś w ropę ubogie. Mimo tego spróbuję oszacować 
zapasy ropy galicyjskich Karpat sposobem więcej 
obrazowym, opartym na faktach z praktyki. 

"Na podstawie rozlicznych badań geologicznych 
przeprowadzonych we flyszu karpackim w Galicyi 
rozróżniamy według geologicznych poziomów, w któ- 
rych ropa występuje: 

1) ropę inoceramową, czyli dolno kredową, 
2) „. jamneńską, „ górno kredową, 
3)" 1Ee0CEŃSKE, 
4) „ . kliwską, czyli dolno oligoceńską, 

'5) „ magurską, czyli górno oligoceńską i 
6) ..„.. MIOCENSKĄ. 
1) Ropa inoceramowa jest zwykle płytką, 

w głębokościach 20—400 m., niewielką, krótkotrwałą 
i niepewną. Produkcyę pojedynczego szybu można 
szacować na 200 do 50 cystern za cały czas pro- 
dukcyi. 

2)i 353) Ropa jamneńska i eoceńska występuje 
w szybach po większej części razem, pierwsza jako 
dolny, druga jako wyższy (płytszy) horyzont; znaj- 
duje się w rozmaitych głębokościach, 20 do 950 m., 
we większej ilości przeważnie w głęb. 200 do 600 m. 
Przeciętna produkcya tej ropy wynosi w szybie 
z obydwu poziomów 250 do 800 cystern za cały 
czas produkcyi. Jest bardzo długotrwałą, 25 do zwyż 
40 lat. | 

4) Ropa menilitowa czyli kliwska jest płytką 
(60-450 m.), niewielką, ale bardzo długotrwałą, 
zwyż 30 lat. Przeciętną produkcyę można na poje- 
dynczy szyb szacować na 150—200 cystern. 

_5) Ropa magurska jest podwójnego typu, mia- 
nowicie a) wgłębnego jak w Borysławiu i Tustano- 
wicach i b) wychodnego, jak np. Klimkówka (stara 
kopalnia), Płowce, Uherce, Polana, Zagórz, Orów 
i wiele innych. 

a) ropa wgłębna mieści się w głębokościach 
od 700 do poniżej 1600 m., jest niezwykle wielką, 
ale stosunkowo krótkotrwałą (3 do 5 lat). Produkcya 
pojedynczego szybu wynosi w wielkiem przecięciu 
2000—5000 cystern. 

b) Ropa magurska wychodna jest stosunkowo 
płytką (120—600 m.), krótkotrwałą (2—4 lat) i bardzo 
zmienną. Na pojedynczy szyb można liczyć 100 do 
300 cystern. ż 

6) Ropa mioceńska jest bez znaczenia. 
Rozumie się samo przez się, że podane według 

formacyi produkcye pojedynczych szybów nie należy 
brać dosłownie. Wszak wiemy, że mieliśmy w Równem, 
Wietrznie i Schodnicy, zatem w kopalniach typu 
eoceńsko-jamneńskiego, wybuchowe szyby, które 
wydawały początkowo -5000—10000 baryłek, że 

gen. In einem im vorigen Jahre in der Versammlung 
der deutschen Arzte und Naturfotscher gehaltenen 
Vortrage iiber „Zerfallprozesse „in der Natur" 
hat Prof. Dr. Engler den Weltvorrat an Roh- 
Ól auf Basis der bisherigen gesamten Rohól- 
produktion anndhernd ermittelt. Dieser grosse Ge- 
lehrte hat angenommen, dass von dem J. 1860 im 
Ganzen in allen Rohól produzierenden Lindern 544 
Millionen Zisternen gewonnen wutden. Der Wahr- 
scheinlichkeit nahe diirite eine 10 bis 20 fache Men- 
ge des Rohóles noch in dem Erdinnern enthalten 
sein, der Vorrat somit noch 500 bis 1000 Millionen 
Zisternen betragen und auf 100 bis 200 Jahre aus- 
reichen. ! 

Nach diesem Schliissel kónnte der Vorrat an 
Rohól in den galizischen Karpathen 1:6xX10—16 
Mill. resp. 1:6 x 20—=32 Millionen Zisternen be- 
tragen. 

Es ist wohl móglich, dass fiir die Weltvorriite 
des Rohóles die Berechnung des Prof. Dr. Engler 
grosse Wahrscheinlichkeit besitzt, fiir Galizien er- 
„scheint indessen diese Abschitzungsart unzureichend. 
Tatsache allein, dass man, nachdem in Tustanowice 
die Produktion des Rohóles stark zu sinken ange- 
iangen hat, mit besonderem Interesse die Frage ver- 
iolgte, welches Terrain in der nahen Zukunft die Pro- 
duktion des Rohólbeckens von Tustanowice-Bory- 
sław weniestens zum Teil ersetzen wird, lisst man- 
che Reflexion nach anderer Richtung zu. Fiir die 
galizischen Rohólgebiete, in welchen Borysław und 
lustanowice allein durch viele Jahre 80—920/, und 
die iibrigen Ortschaften bloss 20—8%, der gesam- 
ten Produktion gegeben haben, miissen wir einen 
anderen Modus*versuchen, welcher bei Abschiitzung 
des Vorrates an Rohól dem Charakter der galizi- 
schen Rohólgebiete am meinstens entsprechen kónnte. 

Die Aufgabe ist an und fiir sich sehr schwierig. 
Vor Allem miissen wir beriicksichtigen, dass in Ga- 
lizien das Rohól in verschiedenen Tiefen und Men- 
gen enthalten ist, dass gewisse Gebiete an Rohól 
ziemlich reich, andere wiederum ziemlich arm sind. 
Trotzdem werde ich es versuchen nach meiner, mehr 
der Praxis entnommener Anschauung den Vorrat des. 
Rohóles in den galizischen Karpathen ziffermaissig 
zu bestimmen. | | 

Auf Grund der zahlreichen, in den galizischen 
Karpathen durchgefiihrten geologischen Studien un- 
terscheiden wir das Rohól je nach den geologischen 
Horizonten, in welchen es enthalten ist: 

1) Inoceramen-Rohól, untere Kreide, 
2) Jamna- A obere » 
3) Eocanes- a? A 
4) Klewa- > Unteroligocan, 
5) Magura- ;; Oberoligocan, 
6) Miocadnes- , | 

_ 1) Das [noceramen Rohól ist vorwiegende seicht, 
in den Tiefen 20—400 mt., nicht gross, von kurzer 
Dauer und unsicher. Die Produktion eines einzelnen 
Schachtes kann man mit 20—50 Zisternen wihrend 
der ganzen Produktionsdauer annehmen. 

2) und 3). Das Jamna- und eocdne Rohół befindet 
sich in den Bohrlóchern vorwiegend beisammen, das 
erste als der untere (tiefere) Horizont, das zweite als der 
obere (seichtere) Horizont; ist in verschiedenen Tie- 
fen enthalten, 20—950 m., in grósseren Quantititen 
in den Tiefen von 200 bis 600 mt. Die durchschnitt- 
liche Produktion des Schachtes betrdigt aus diesen 
beiden Horizonten 250—800 Zisternen wihrend der . 
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były szyby w Tustanowicach, które wydały zwyż: 
10000 i 20000 cystern. W ogólnem atoli zestawieniu 
można uwzględniać tylko cytry przeciętne, mianowi- 
cie takie, które powstają z rozdzielenia całej produ- 
kcyi na wszystkie szyby dotyczącej miejscowości. 

Niestety podziału miejscowości w Galicyi, 
w których ropa występuje, niepodobna na tle forma- 

cyi geologicznych bez poważnych pomyłek prze- 
prowadzić. W literaturze geologicznej spotykamy dla 
jednego i tego samego występywania ropy rozmaite, 
lub niejasno określone formacye geologiczne, w których 
się mieszczą ślady ropy lub poziomy naftowe. We 
wielu miejscowościach występują ślady ropy np. 
w iłach solnych albo w łupku menilitowym a szy- 
bami wydobywamy ją z bryłowego piaskowca ma- 
gurskiego względnie bryłowego eoceńskiego i jam- 
neńskiego. Dla własnej tylko ciekawości spróbowałem 
podzielić miejscowości, w których ropa jest znaną, 
wedle formacyi geologicznych, przyczem otrzymałem 
następujące cyfry: 
ropa inoceramowa w 57 miejscowośc., 

„ eoceńska i jamneńska w 249 » 
„ menilitowa w 63 » 
„ magurska i z iłów solnych w 253 » 

razem 622')miejscowości. 
Zwracam atoli uwagę, że ten podział jest bardzo 

niepewny, dlatego też nie nadaje się do naszych 
celów. | 

O wiele właściwszem będzie rozdzielić obszary 
naftowe w galicyjskim flyszu karpackim na rejony 
wedle ich obfitości w ropę. Pierwsze pod tym wzglę- 
dem miejsce zajmuje powiat Drohobycz, po nim idą 
powiaty Gorlice, Krosno, Jasło, Sanok, Brzozów, 
Lisko (część północna), Skole (część północna), 
Bohorodczany, Nadwórna, Peczeniżyn i Kosów, w któ- 
rych kopalnie odznaczały się wybitniejszą produkcyą, 
następnie powiaty z nieznaczną produkcyą Nowy 
Sącz, Grybów, Dobromil, Stary Sambor, Dolina, 
wreszcie powiaty, w których występują ślady ropy, 
ale nie uzyskano rezultatów, a to Żywiec, Bochnia, 
Myślenice, Limanowa, Tarnów, Strzyżów, Sambor 
i Stryj: 

Dokładniejszy obraz daje następujące na pod- 
stawie dotychczasowych wyników opracowane ze- 
stawienie, w którem a) oznacza ilość miejscowości 
z produkującemi w r. 1911 ropę kopalniami, b) ilość 
miejscowości, w których w r. 1911 wiercono za ropą, 
ale produkcyi jeszcze nie osiągnięto, c) ilość miejsco- 
wości, w których eksploatacyę i wiercenia za ropą 
zaniechano, d) ilość miejscowości dziewiczych ze 
śladami ropy. 

I tego zestawienia nie należy brać całkiem do- 
słownie, w każdym razie uderza w nim w oczy pe- 
wna strełowość bardzo bogatych, wydatnych i mniej 
wydatnych w ropę miejscowości. 

Badając sumaryczną produkcyę, jaką poszcze- 
gólne miejscowości Galicyi wydały, otrzymamy bardzo 
ciekawe cyfry. W przybliżeniu szacować można tę 
produkcyę po koniec r. 1911 np. w Borysławiu-Tu- 
stanowicach na 815.000 cystern, w Schodnicy 200.000, 
Wietrznie 100.000, Węglówce 60.000, Potoku 38.000, 
Słobodzie rungurskiej 30.000, w Brelikowie z Wań- 
kową 20.000 w Ropience 9.000 cystern. 

P. „Objaśnienia* do Mapy górniczo-przemysłowej | 1) 
Galicyi, Dr. Stanisława Olszewskiego. 

ganzen Produktionsdauer. Sie ist langandauernd, 25 
bis iiber 40 Jahre. 

4) Das menilitische- oder Klewa-Rohól ist ge- 
wóhnłich seicht, Tiefen 60—450 m., nicht gross, 
aber sehr andauernd, iiber 30 Jahre. Die durchschnitt- 

_ liche Produktion kann per einzelnen Schacht mit 
150—200 Zisternen geschitzt werden. 

5) Magura-Rohól ist vom zweifachen Typus, 
ndmlich a) als das tiefe Rohól wie z. B. in Bory- 
sław-Tustanowice und b) als das seichte Rohól wie 
z. B. in Klimkówka (alte Grube), Płowce, Uherce, 
Polana, Zagórz, Orów und in vielen anderen Ort- 
schaften. 

a) Das tiefe Magura-Rohól liegt in grossen 
Tiefen, 700 bis unterhalb 1600 m., unter den salz- 
fiihnrenden miocanen Tonen verborgen; es ist ge- 
wóhnlich in grósseren Mengen vorhanden, aber ver- 
haltnismassig nicht lange andauernd (3 bis 5 Jahre). 
Die Produktion des einzelnen Schachtes betrigt im 
Durchschnitte genommen 2000—5000 Zisternen wih- 
rend der totalen Produktionsdauer. 
| b) Das seichte Magura-Rohól ist verhaltnis- 
mdssig seicht — 120 bis 600 m. — kurzandauernd 
(2—4 Jahre) und in sehr verschiedenen Mengen. 
Auf einen einzelnen Schacht kann die Giesamtpro- 
duktion mit 100—300 Zisternen geschitzt werden. 

6) Das miocdne Rohól ist ohne Bedeutung. 
Es versteht sich von selbst, dass die nach ein- 

zelnen Formationen angefiihrten Rohólmengen nicht 
wórtlich genommen werden diirfen. Es ist allgemein 
bekannt, dass mehrere Bohrlócher in Równe, Wie- 
trzno und Schodnica des Eocdnen- und Jamnatypus 
selbstiliessend waren und anfinglich 5000 bis 10000 
Barrels ergeben haben, und dass in Tustanowice 
Bohrlócher waren, welche wihrend der Produktions- 
zeit iiber 10.000, 15.000 auch 20.000 Zisternen selbst- 
iliessend produzierten. In der allgemeinen Charakte- 
ristik der einzelnen geologischen Rohóle kónnen le- 
diglich durchschnittliche Produktionen, nimlich sol- 
che, welche aus einer grósseren Reihe der produk- 
tiven Bohrlócher auf den einzelnen Schacht sich 
ergeben, beriicksichtigt werden. Ń 

Eine Einteilung nach den geologischen Ólho- 
tizonten der Ortschaften in Galizien, in welchen das 
Rohól vorkommt, ldsst sich indessen leider, ohne 
gróssere lIrrtiime zu vermeiden, nicht durchfiihren. 
In der geologischen Literatur finden wir fiir ein und 
dasselbe Rohólvorkommen verschiedene mitunter 
auch unklare geologische Bezeichnungen. In vielen Ort- 
schaiten erscheinen Rohólspuren in jiingerer Forma- 
tion z. B. in den Salztonen oder in den Menilit- 
schiełern, das Rohól wird indessen aus dem Magura- 
sandsteine oder aus dem eocinen und Jamnasand- 
steine gewonnen. Zu meinem so zu sagen persón- 
lichen Vergniigen habe ich den Versuch gewagt die 
Ortschaften in Galizien, in welchen das Rohól be- 
kannt ist, resp. gewonnen wird, nach geologischen 
Formationen einzuteilen. Dabei bekam ich nach- 
stehende Ziffern. Es entfallt namlich 
das Inoceramen-Rohól auf 57 Ortschaften, 
das eocdne und Jamna-Rohól auf 249 z 
das menilitische Rohól auf 65 h 
das Magura- und Salzton-Rohól 253 Ę 

zusammen 6221) Ortschaften. 
Diese Einteilung kann zu unseren Zwecken 

nicht verwendet werden. 

1) Vide Erliuterungen zu der Karte der bergmannischen 
Industrie Galiziens von Dr. Stanisław Olszewski. 
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Pówiatcy |a|5b c | d | razem: 

Il grupa (najobiitsze 
kopalnie). 

PDróPoBYCZ ap e: Mod >so-d 17 

Il. grupa (kopalnie 
wydatne). 

Gorlice so zana dO 2 ZA4129 59 
Ja SIADNASNN NA aja hSS2 2019 45 
Krosno W ZO WARE WATOPORZ „ZO 16 51 
Sanok . | a OP 29| 29 60 
BRZOZÓWECS- ROL GW ZAŻT HZ BoGd 0 36 
PIB O MADRE We OF: 25-20-42 70 
Skole RY aż 1| — 7 14 22 
Bohorodczany ła .;0-00 18 

II. grupa (kopalnie 
mniej wydatne). 

Nowy Sącz ZYC. 1| — 4. 3 8 
GryYBÓW 61 409.0, 0 | a AX R OJ IS 23 
Dobromil . | — | — IŻ 40 21 
Statyssambor > 5 R le 10 28 
Dolina . RR ZG i AZ OR 16 26 
Kałusz . ! AE = A >ak|E 5 
Nadwórna . |— | — bo 1 16 
Kosów > : | — | — 2] 10 21 

IV. grupa (wiercenia 
bez rezultatu). 

Żywiec AA sa e bala= Jaan 3 
Bochnia j | — | — Jap 25 
MuSIEMCE | 00 0 dead | > 1 | 
Limanowa e u. | — | — J O || 
Tarnów ; | — | — l || 
SWMZYZOWOS ONA RA | że: Żić 60 
Pilźno -- i | — | — 3 || 
Sambor | |— | — l 2 
*utka :. : ; |— | — Rcer33 4 
SEGA PAR ZA RPO Sa B= 1 

Zestawienie: 

I. grupa sę ZS 051 17 
II ż, 38| 13 156 164 371 
III , 4 I. 025 00 156 
NS SZBD va 

tazemićć | 40). tól 240-511 621 

Mając tyle przed sobą praktycznych wskazówek 
spróbuję określić cyfrowo zasoby ropy Galicyi, ja- 
kiemi począwszy od tego roku rozporządzać będziemy 

mogli, przyczem uwzględnioną musi być także pro- 
dukcya, jaką obecnie kopalnie jeszcze wydadzą 
_ _ Przypuszczalny zapas ropy w Galicyi rozdziela 

się na: | i 
Borysław-Tustanowice 400.000 cystern 
stare kopalnie 400.000 A 
5 miejscowości 4a 400.000 cyst. 800.000 5, 

, „ 250.000 /„ 1,250:006 3 10 ; „. 100.000 „ 1,000:600 - - 
20 > „=, 50.0002. „+ 1,000.000 - +; 
50 i 200060 > (000.000 /.. 

DOWZOND<NNM | 

Viel richtiger wird es sein das galizische Roh- 
Ólgebiet in einzelne Rayone nach deren Ergiebigkeit 
einzuteilen. Den ersten Platz nimmt der Bezirk von 
Drohobycz; diesem folgen die Bezirke Gorlice, Kro- 
sno, Jasło, Sanok, Brzozów, Lisko (der nórdliche 
Teil), Skole (nórdlicher Teil), Bohorodczany, Na- 
dwórna, Peczeniżyn und Kosów, in welchen die Gruben 
eine hervorragendere Produktionbis jetzt ergeben haben, 
nachher die Bezirke Neu-Sandez, Grybów, Dobro- 
mil, Stary Sambor und Dolina mit schwacher Pro- 
duktion, schliesslich Bezirke Żywiec (Saybusch), Bo- 
chnia, Myślenice, Limanowa, Tarnów, Strzyżów, Sam- 
bor und Stryj, in welchen Rohólspuren bekannt sind, 
in welchen aber keine oder nur minimale Resultate 
erzielt wurden. 

Bezirke a b Cc d sammen 

I Gruppe ereteDio Ste 
Gruben). 

DRENOBYCZENE Ra 40 o dróe8 21 17 

IE Grip pe (6lreiche | 
Gruben). 

GIOTKECH sladO nale 225 59 
SAGRA 2 RE fi 2 290-10pux 35 

Krosno soorooj JO Z2n ZO 46 51 
| sanok ROAD 310RO 20" 205-3;. 00 
| ABRZOZÓOW Wn A 4 AMORA DR LG 36 

Lisko BY 002 20 022104 70 
Skole 1| - 7 14] 22 
Bohorodczany Bzaoo 8 18 

III. Gruppe (weniger 
ergiebige Bohrungen). 

Neu Sandez || — 4 IZBA 28 

Bom se og] le] ai ja 25 
Dobromie.. €.. opek kolo do > 27 

'Stakyoańbor „%. Akk SB LA LORR 28 
DONA A aaa 9 WIORZ 26 
KałaSzo m law 2a Z 40140 ,.5 
Nadwórna . ALTA 4 11 16 
Kosów RE 2 18 A 

IV. Gruppe (Bohrun- 
sen-oMmne"Reto boj: 

| ZYWIEC(SAMBUSEMSZ 3 
BOdMA 570%. | — | — l M" "2 
Nysśkmećg: 2. „az a Bo + JR». 2 
kinhanowan ooul a= 3518 11 
Batnówi we o wera wala oaz 2 
SWayzówi) > uoaeoza ZA R> Zł BGN" 18 
BRZNO OWA R 5121 4 

"ANAMBOW WO OSA ane AE Wea M: 2 3 
mIutkał ża ogon I 33 40 
ZASIEWNA e O U "R Ż 

Zusammenstellung: 

| GrupDe A BA 17 
[I » 30] -13| 156 "164, ' 371 
III 5 4 1 62 89 156 
IV > — | — | -20| 57 i 

zusammen .| 46| 18| 246) 311| 621 
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jak i artystycznego wykonania nie jeden związek 
pozazdrościć może,—stara się posiąść własny dom 
w Borysławiu, ułatwiać członkom w uzyskaniu posady 
i zabezpieczyć ich egzystencyę na przyszłość. Wszystkie 
te cele dają Związkowi techników wiertniczych, 
a szczególniej ich wydziałowi i prezesowi bardzo © 
chlubne Świadectwo. 

Niestety każda nawet najcudowniejsza rzecz 
musi mieć swoją słabą stronę. Taką ma i nasz 
Związek, polega ona zaś przedewszystkiem na obo- 
jętności członków dla celów i zabiegów swego sto- 
warzyszenia, która zamiast dodawać wydziałowi otu- 
chy, raczej ją depresyonuje. Lecz to wada członków 
nie jest wyłącznym objawem naszego Związku. W nie- 
małym stopniu trapi ona wiele zawodowych, a nawet 
niemieckich podobnych związków. i 

Wymownym przykładem tego rodzaju stosun- 
ków jest przemówienie przewodniczącego na tego- 
rocznem walnem zgromadzeniu związku technicznych 
i administracyjnych montanistycznych urzędników 
w Gracu. Słowo tego przewodniczącego mógłby 
dosłownie powtórzyć nasz czcigodny przewodniczący. 
Chcę go w tym kierunku wyręczyć i powtórzę mniej 
więcej treść przemówienia p. Fr. Aschera, przewo- 
dniczącego zacytowanego związku w Oracu. Opiewa 
ono następująco: a A „Główną część czynności wydziału związku 
w roku sprawozdawczym zajęły pośredniczenie 
w uzyskaniu posad i w udzielaniu wsparć członków 
w chwilowej ich potrzebie. Praca ta dała związkowi 
dlatego tyle do czynienia, ponieważ szan. członkowie 
nie przestrzegają i nie korzystają z naszego statutu, 
jakkolwiek nie jest to bynajmniej rzeczą trudną przez 
zawiadomienie zapomocą karty korespondencyjnej 
któremu z członków i kolegów przyjść z do- 
rażną pomocą, lub które i gdzie posady są 
wolne, aby o nie natychmiast dla naszych członków 

Zeitung „Ropa* heraus, welche sowohl wegen reichen 
Inhaltes als auch wegen der artistischen Ausstattung 
von manchem Vereine beneidet werden kónnte. Der 
Verein der Bohrtechniker bemiiht sich ein eigenes Heim 
zu griinden, fiir seine Mitglieder offene Stellen zu 
vermitteln ja auch einen Versicherungs- und Unter- 
stiitzungstond zu schaffen. Alle diese Bestrebungen 
des Vereines der. Bohrtechniker in Borysław, insbe- 
sondere aber dessen Vereinsleitung diirien mit voll- 
ster Anerkennung emporgehoben werden. 

Indessen sehen wir leider, dass eine jede schón- 
ste und niitzlichste Sache ihre Schattenseite besitzt. 
Eine solche belastet auch unseren Verein und be- 
ruht vor Allem auf einer gewissen Teilnahmlosigkeit 
seitens der Vereinsmitglieder, welche statt die Ver- 
einsleitung zu einer intensiven Wirkung anzuspor- 
nen, den faktisch guten Willen unterdriickt. 

ludessen dart diese Schattenseite nicht allein 
unserem Vereine zugemutet werden. In gleicher, ja 
sogar mit vielleicht noch empfindlicherer Starke be- 
driickt sie viele andere ahnliche, ja sogar deutsche 

-. Vereinigungen. Ein dusserst belehrendes Beispiel gibt 
uns die Ansprache, welche der Vorsitzende des Ver- 
eines der technisch-administrativen Bergbau- und 
Hiittenbeamten zu Graz in der heurigen Generalver- 
sammlung an die versammelten Mitglieder gehalten 
hat. Die in dieser Versammlung gefallenen, vom Her- 
"zen fliessenden Worte des Vorsitzehden Fr. H. Ascher 
kónnte unserer geehrte Vorstand beinahe wórtlich wie- 
derholen. Sie verdienen hier vollinhaltlich vorgefiihrt 
zu werden. | 

„Die Haupttatigkeit der Vereinsleitung war, die 
Vermittlung von Stellungen an die Vereinsmitglieder 
und Unterstiitzungen darbenden Mitglieder. Diese 
Arbeit machte der Vereinsleitung darum so viele 
Schwierigkeiten, weil die geehrten Vereinsmitglieder 
den $ 10 der Satzungen beinahe gar nicht befolgen, 

— . Telefon Nr. 1026. — 
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ubiegać się można. Jest to naprawdę bardzo przykre, 
że nasi członkowie wtedy tylko przypominają sobie, 
iż istniejemy, jeżeli dolegają im ciężkie troski lub 
jaki inny mają do związku interes, natomiast gdy im 
się nieco lepiej powodzi, o związku zapominają, 
o jego rozwój nie dbają, o nowych się nie starają 
niepomni, że tylko wspólnymi i solidarnymi zabie- 
gami wzmocnią siłę i znaczenie związku, oraz umo- 
żliwi mu działać skutecznie w kierunku polepszenia 
bytu swoich członków, którzy często gorzej są 
płatni, jak hawiarze i wprawni górnicy.') Jest to 
trudnem do zrozumienia, ale prawdziwem, iż na 
pozór skromni robotnicy pod względem zmysłu or- 
ganizacyjnego nas na daleką metę uprzedzają, o po- 
lepszenie swego bytu znakomicie starać się umieją 
i'w wielu wypadkach o wiele nawet lepiej są sytu- 
owani, jak nie jeden z naszych członków. Apeluję 
przeto do szan. Panów, aby moje uwagi przyjęli 
życzliwie i ze skutkiem, tak abyśmy byli w możności 
wszystkim życzeniom naszych członków zadosyć 
uczynić. | 

Podając tych kilka uwag i przemówienie p. Aschera 
do szerszej wiadomości wszystkich pracowników 
w zawodzie technicznym i administracyjnym w ko- 
palniach ropy, mam nadzieję, że odniosę one nieza- 
wodny skutek, jak jakby wyszły z ust naszego prze- 
wodniczącego. Solidarna praca stwarza potęgę, a po- 
tęga dobrobyt! sd t. 

__ Die P.T. Leser werden auf den Annoncen- 
teil unserer Zeitschrift aufmerksam gemacht. 

WILHELM SUSSMANN 
BIURO SPEDYCYJNE | 

SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 
I ARTYKUŁÓW -USZCZELNIAJĄCYCH. 

BORYSŁAW, ul. Wolaniecka obok warstatów Zdanowicza. 
-_ Telefon Nr. 214. Telefon Nr. 214. 

wo doch so leicht nur mit einer Korrespondenzkarte 
einem Vereinsmitgliede und Kollegen samt darbender 
Familie geholfen werden kónnte, wenn dem Zentral- 
ausschusse fortgesetzt alle ofienen Stellen bekannt- 
gegeben wiirden, damit die Stellvermittlung erfolgreich 
betrieben werden kann. Es ist tief bedauerlich, dass 
sich unsere Mitglieder zumeist nur dann des Vereines 
erinnern, wenn sie schwere Sorgen bedriicken oder 
sonst ein Anliegen haben und dass sich jene Herren, 
wenn es ihnen auch nicht besonders gut geht, schon 
nicht mehr veranlasst fiihlen, aa dem weiteren Aus- 
bau unseres Vereines emsig mitzuarbeiten, Anregun- 
gen zu geben, sich zu organisieren und unermiidlich 
tatig zu sein, neue Vereinsmitglieder anzuwerben, 
damit der Verein seine Macht fort und fort vergróssere 
und in die Lage versetzt wird, fiir die endliche Ver- 
besserung siimtlicher Beamten und Aufseher wirksam 
Schritte tun zu kónnen, damit dieselben auch Be- 
zahlungen erhalten, welche nicht den Hiuerlóhnen 
gleichen. Es ist unglaublich, dass die schlichten 
Arbeiter den Beamten und Aufsehern in dieser Be- 
ziehung iiberlegen sind und sich unaufhórlich ihr Los 
verbessern, so dass sich dieselben im Verhdltnis ge- 
rechnet, schon besser stehen, als zahlreiche unserer 
Vereinsmitglieder. Seit acht Janren singen wir dieses 
alte Lied, leider zumeist fiir taube :Ohren, so dass 
man geradezu miide wird, noch weitere solche Wii- 
stenpredigten zu halten. Wir stellen daher an unsere 
Vereinsmitglieder die Bitte, die vorstehenden Aus- 
fiihrungen endlich zu beherzigen, damit wir immer 
mehr und mehr in die Lage kommen, allen Wiinschen 
unserer Mitglieder gerecht zu werden*. | 

Indem ich diese einige Bemerkungen und die 
Ansprache des Herrn Ascher zur weiten Kenntnis 
aller in unserer Petroleum-Industrie beschaftigten 
Techniker und Beamten anzufiihren mir erlaube, habe 
ich die zuversichtliche Hoffnung, dass diese Worte 
die gleiche Wirkung erzielen werden, als wenn sie. 
von unserem Vorstande selbst gesprochen waren. 
Eine solidarische Arbeit bewirkt die Macht und diese 
den Wonhlstand! t- 

VI. ZJAZD TECHNIKÓW POLSKICH W KRAKOWIE. *) 
W dniu 16. września ukończył VI. Zjazd techni- 

ków polskich swe prace. Z uczuciem spełnienia obo- 
wiązku społecznego rozjechali się uczestnicy do miejsc 
swej pracy, do najdalszych zakątków ziemi polskiej, 
skąd przybyli do Krakowa by dać świadectwo wiel- 
kiemu postępowi techniki polskiej w ostatnich latach. 
Dla nas, jako narodu podbitego, narodu przyszłości, 
wielkie znaczenie mają wszelkie zjazdy, jak na 
zewnątrz, tak i wewnątrz kraju. Na zewnątrz — gdyż 
roznoszą imię polskie po krajach, gdzie tendencyjnie 
wykreślają nas z pamięci jako naród, gdzie prawem 
reprezentacyi czy to na polu nauki, przemysłu, sztuki, 
czy też nawet ideologii, darzą narody państwowo 
istniejące. Zjazdy międzynarodowe stały się zjazdami 
międzypaństwowemi, i często tylko pod płaszczem © 
naszych zaborców okazujemy światu nasz dorobek 
kulturalny. My, którzy jesteśmy dziś narodem, bodaj 
najwyżej stojącym w dziedzinie współczesnej sztuki, 
literatury, którzy możemy z dumą stwierdzić, iż zaj- 
mujemy niepoślednie miejsce w rozwoju umiejętności 
technicznych, nie mamy prawa zasiadania na zjazdach 

1) W przemyśle naftowym „wiertacze*. 

międzynarodowych obok Serbów, Rumunów, Czar- 
nogórców. To też nie powinniśmy zaniedbywać 
najmniejszej sposobności, by dać świadectwo swemu 
istnieniu. O każdym naszym dorobku kulturalnym, 
powinniśmy głośno krzyczeć i światu jako „swój* 
okazywać. 

Nie mniejsze znaczenie zjazdy nasze mają 
i w kraju. Znikają wówczas na ziemi naszej słupy 
graniczne, niema galicyan, królewiaków, poznańczy- 
ków — jest jeden naród polski niepodległy, choć po- 
zbawiony, na razie samodzielności politycznej, — silny, 
choć ujarzmiony. Czynimy na tych zjazdach przegląd 
sił naszych, stwierdzamy nasz postęp, podziwiamy 
dzieła dokonane, nabieramy otuchy do prac nowych. 

Możemy dziś z dumą powiedzieć, że wszystko 
u siebie sami wykonać możemy. Budujemy koleje, 
mosty, fabryki, kopalnie. Na polu techniki wiertniczej 
przodujemy innym narodom. Dużośmy zdziałali, lecz 
jeszcze więcej mamy do zrobienia we wszelkich kie- 
runkach umiejętności ludzkiej. Czeka nas ogrom 
pracy w kraju naszym. Krok za krokiem a wytrwale 

*) Wegen Mangel an Raum werden wir den deutschen 
Wortlautdie Artikels in der niichsten Nummer angeben. 
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walczyć będziemy o naszą samodzielność, a pamię- 
tajmy, jak pisał Kraszewski do techników polskich, 
że nadejdzie czas, że „nie tylko młyny i fabryki sta- 
wiać będziemy, a i prochownie.... dla potrzeby 
narodu. 

Wkrótce się okaże sprawozdanie szczegółowe 
z odbytego Zjazdu, ograniczymy się więc na tem 
miejscu do pobieżnego przeglądu pracy podczas 
tego zjazdu dokonanej. 

VI. Zjazd techników polskich obradował w ośmiu 
zawodowych grupach a. m. I. Techników komunika- 
cyi lądowej, II. Techników budowli wodnych, III. 
Techników budowy i hygieny miast, IV. Techników 
mechaników, V. Architektów i budowniczych, VI. 
Techników chemików z sekcyą gazowniczą, VII. 
Elektrotechników i VIII. Górników, hutników i tech- 
ników wiertniczych. 

Sprawozdanie z posiedzeń wszystkich grup 
przekraczałoby ramy naszego pisma. Szczegółowe 
zresztą sprawozdanie ukaże się niebawem z druku. 
Co do grupy VIIL. to wobec uchylenia się Związku 
hutników i górników polskich od oficyalnego udziąłu 
w zjeździe, stała się grupa VIII. niejako samodzielną 
grupą techników wiertniczych. Grupa ta liczebnie 
przedstawiała śię bardzo nieznacznie, z powodu 
braku odpowiedniej organizacyi działu techników 
wiertniczych. W Zjeździe techników wiertniczych 
wzięli udział pp. prof. Syroczyński, inż. Gąsiorowki, 
Gawroński, Drzymuchowski, Stocker, Haczewski, 
Fedorowicz (trzej ostatni jako reprez. Z. T. W.) inż. 
Miński i reprezentant czasop. „Ropa* redaktor 
Załuski. 

Zjazd techników wiertniczych obradował pod 
przewodnictwem inż. Jana Brzostowskiego. Ponieważ 
nie zostały zgłoszone żadne referaty z działu wier- 
tnictwa, Zjazd techników wiertniczych ograniczył się 
do dyskusyi nad różnemi kwestyami zawodowemi 
jak kształcenie techników wiertniczych, górnicy, me- 
chanicy we wiertnictwie, organizacya techników 
wiertniczych, zjazdy zawodowe, reprezentacya itp. 

Zjazd Techników wiertniczych, górników i hut- 
ników polskich uchwalił następującą rezolucyę: 

Obecni na zjeździe górnicy, hutnicy i technicy 
wiertniczy VI. Zjazdu techników polskich w Krako- 
wie, wyrażają życzenie, aby na przyszłość wszystkie 
zrzeszenia górników, hutników i techników wiertni- 
czych („techników wiertniczych* chciano i w tym 
wypadku pominąć i wstawiono do rezolucy! dopiero 
jako poprawkę kol. Stockera) brały udział w czyn- 
nościach stałej delegacyi zjazdów i zrzeszeń techni- 
ków polskich. 

_Na wniosek prof. Syroczyńskiego wybrano de- 
legatem do prżyszłego zjazdu, który odbędzie SiĘ 
w Warszawie inż. Jana Brzostowskiego z Królestwa 
Polskiego. > Na zebraniu podczas zamknięcia zjazdu wniósł 
kol. Fedorowicz poprawkę do wniosku inż. Luto- 
sławskiego am. by na liście gdzie zestawione były 
organizacye, z któremi projektodawca prosił o poro- 
zumienie się w sprawie założenia Akademi nauk 
technicznych wstawić również Związek Techników 
wiertniczych, co uchwalono za poparciem prezeSa 
Ingardena. | > 

Kończąc na razie niniejsze sprawozdanie, nie 
możemy pominąć milczeniem tego ustawicznego mię- 
szania pojęć górnictwa z wiertnictwem, Z którem 
spotkaliśmy się i na posiedzeniach Zjazdu. Pomimo, 
iż wiertnictwo jest gałęzią techniki całkiem samo- 

22] 
dzielną, odrębną, mającą raczej więcej wspólnego 
z mechaniką niż z górnictwem i hutnictwem, istnieje 

_ ciągła tendencya ze strony kolegów górników i po- 
szczególnych jednostek majoryzowania wiertnictwa, 
odmawiania mu jego bezsprzecznej dziś odrębności, 
jako wiedzy technicznej. Nie kruszylibyśmy kopii 
z racyi zapoznawania naszego prawa obywatelstwa 
wśród innych zawodów technicznych, gdyby nie wy- 
nikające z tego ciągłe nieporozumienia co do samej 
istoty techniki wiertniczej. Pominęlibyśmy już jako 
drobiazg to ciągłe uzurpowanie przez ludzi „niefa- 
chowych* w wiertnictwie prawa reprezentowania 
g0 Ina zewnątrz, gdyby nie grożące z tej racyi postę- 
powi naszej techniki wiertniczej pewne niebezpie- 
czeństwo. Bo przypatrzmy się jaką krzywdę już wy- 
rządzono wiertnictwu polskiemu przez to, że ludzie 
całkiem niepowołani, często nic wspólnego z techniką 
wogóle nie mający, głos swój w sprawach wiertni- 
czych zabierali i, prawem kaduka je reprezentując, 
narzucali naszemu przemysłowi wiertniczemu szkoły, 
ustawy i przepisy „górniczo-policyjne*, które po- 
ważnie zaszkodziły racyonalnemu rozwojowi Wier- 
tnictwa jako umiejętności. 

Dlaczego ten paroletni kurs przygotowawczy 
„górniczy* na technice lwowskiej dotąd nie dosto- 
sował się do potrzeb przemysłu naszego i nawet 
w ramach dlań zakreślonych programem nauk, nie 
wywiązał się ze swego zadania względem wiertnictwa? 
Przecież istnieją na technice lwowskiej katedry: 
Geologii, Mineralogii, Wiertnictwa, ba nawet kon- 
strukcyj z Wiertnictwa, Technologii oleju skalnego, 
Stacya doświadczalna naftowa i inne katedry, w zu- 
pełności wystarczające do gruntownego wykształce- 
nia technicznego ludzi, poświęcających się wiertnictwu. 

W Anglii przy uniwersytecie w Birminghamie 
powstaje wydział kształcący inżynierów naftowych, 
rozporządzając o wiele szczuplejszym programem 
nauk, niż ten, który my mamy na jedynej polskiej 
technice we Lwowie od szeregu lat. Odpowiedź na 
powyższe pytanie—jedna. Dlatego, że na czele tego 
„wydziału* górniczego na politechnice postawiono od 
początku człowieka zasłużonego, bardzo cennego 
jako górnik, bardzo dobrego pedagoga i przyjaciela 
młodzieży, lecz, powiedzmy szczerze, zupełnie niefa- 
chowego pod względem umiejętności wiertniczej. 
Człowieka, który swe studya górnicze ukończył 
w latach, kiedy o wiertnictwie się jeszcze nie Śniło, 
i polecono temu profesorowi na schyłku swej karyery 
pedagogicznej wykładać o wiertnictwie. Z jakiej racyi? 
Z tej—że był jedynym górnikiem na technice lwow- 
skiej. Z również dobrym skutkiem mogli powierzyć 
tę katedrę chemikowi i ten również w miarę swej 
sumienności i pracowitości z zadania swego by się 

- wywiązał. 
A przecież jeżeliby odróżniano wiertnictwo od 

górnictwa przy obsadzaniu katedry na politechnice, 
gdyby powołano do nauczania wiertnictwa ludzi fa- 

chowych, na polu techniki wiertniczej zasłużonych, 
jak wielką przysługę oddanoby wiertnictwu pol- 
skiemu. To samo da się powiedzieć i o tak zwanej 
szkole górniczej w Borysławiu, o której w swoim 
czasie obszernie w „Ropie* pisaliśmy, wykazując kom- 
pletną jej bezwartościowość jako szkoły kształcącej 
kierowników („lnżynierów*) wiertniczych. Nie mo- 
żemy przytem pominąć milczeniem również nieodpo- 
wiedniego sposobu organizacyi władz nadzorczych 
w przemyśle naittowym, t. zw. urzędów górniczych. 

Przez długie lata informatorami urzędu górni- 
czego w sprawach naftowych byli przydzieleni do 
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urzędu rozmaici „znawcy* od spraw wiertniczych, 
a działalność urzędu górniczego ograniczała się nie- 
mal tylko do wydawania koncesyj na wiercenia. 
Potem utworzono dla spraw naftowych, t. zwane 
„inspektoraty* z władzą górniczą i policyjną. Na 

- czele tej instytucyi stawiano ludzi zupełnie niefacho- 
wych. Wreszcie z rozwojem przemysłu naitowego, 
zreorganizowano urzędy górnicze, rozszerzono zakres 
ich działalności, znaczenie inspektoratów zmalało do 
wartości wyrostka robaczkowego w organizmie 
ludzkim. Zdawało by się, że najracyonalniejszem 
by było powoływać od tego na urzędników tych 
urzędów ludzi z przemysłem 1 techniką wiertniczą 
obeznanych, w tym przemyśle już pracujących. Lecz 
nie zdobyto się i tym razem na zerwanie z przesta- 
rzałem zaopatrywaniem się na wiertnictwo, jako 
czynność górniczą. 

Obsyłając te urzędy wyłącznie wychowankami 
szkół górniczych pojęcia na początku swej karyery 
o wiertnictwie nie mających, nie odstąpiono od tra- 
dycyi nawet o tyle, aby tych kandydatów górniczych 
posyłać przedtem na obowiązkową praktykę do 
wiertnictwa a nie do kopalń węgla. ! długie długie lata 
cierpiały na tem i przemysł 1 technika wiertnicza. 
Był czas, pamiętamy go wszyscy, że formalnie wal- 
czono z każdem niemal rozporządzeniem władz gór- 
niczych. Niektóre rozporządzenia stawały się wprost 
przysłowiowemi. i I trwało to długo, aż nie „wychowano sobie” 
tych „komisarzy* technicznie i przemysłowo, kształcąc 

ich podczas „komisyj* na kopalniach i na konieien- 
cyach wszelakich poza kopalniami. A wiele to wy- 
siłków kosztowało i samych urzędników, by ze swego 
zadania należycie się wywiązać i postawić ten urząd 
górniczy na tej wysokości, na której on dziś stanął. 

A nie zapominajmy, że zakres działalności tych 
urzędów wymaga gruntownej znajomości nie tylko 
potrzeb samego przemysłu, lecz i techniki wiertniczej. 

Przecież ten Urząd górniczy kontrolować ma 
uzdolnienie techników wiertniczych, ich działalność 
techniczną na kopalniach, jak naprzykład: zamykanie 

"wody, wyciągi, doskonałość montażu rygu wiertni- 
czego, konstrukcyę poszczególnych przyrządów wier- 

_ tniczych, instalacye gazowe, elektryczne i t. d. it. d. 
Temu nie sprosta w obecnych warunkach jak 

najzdolniejszy absolwent akademii górniczej. lu po- 
winien inżynier wiertniczy być władzą prawodawczą 
1 wykonawczą. i 

Zastrzegamy się na tem miejscu, iż my bynaj- 
mniej nie zapoznajemy tych zdobyczy, które osiągnął 
przemysł wiertniczy, dzięki pracy w nim górników, 
którzy stali się i są bardzo dobrymi technikami wier- 
tniczymi, dzięki swemu wykształceniu i praktyce 
późniejszej, lecz zauważyć musimy iż, poświęciwszy 
się wiertnictwu w szczególności, mają oni dziś tyle 
wspólnego z górnictwem ile „inżynier* pracujący 
w przemyśle naftowym z inżynieryą, lub absolwent 
akademii rolniczej (bo itych nie brak) z uprawą roli. 

*IREINR 
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Z RUCHU WIERTNICZEGO. 
„Schodnica. O stanie wierceń w Schodnicy pisze nasz 

tamtejszy korespondent: Waliszko wierci, obecna głębokość 45 m. 
Kornhaber, głębokość 212 m. wierci w czerwonych łupkach. Szyb 
wiercony w akordzie przez p. Smiałowskiego osiągnął już głębo- 
kość 120 m. W szybie Dra Szajny zamknięto wodę i wierci się 
w głębokości 245 m. w łupkach. Heimberg I wierci i pompuje 
na zmianę. Produkcya dzienna wynosi około 3/, wagona z głę- 
bokości 362 m. Szyb Nr. II jak Nr. I produkuje około "/ę wag. 
dziennie. Nr. III zamyka wodę w głębokości 198 m. Nr. IV 
w montowaniu. Karpaty szyb Nr. I wierci i pompuje na zmianę. 
Głębokość 250 m. Produkcya około */, wagona dziennie. W Nr. II 
zamyka się wodę w głębokości 18) m. Backenroth otrzymał po 
zamknięciu wody ślady ropy w głębokości 201 m. Spitzman I 
w lesie gminnym montują. Rothenberg instrumentuje za świdrem. 
Głębokość 340 m. Tryumf I wierci i pompuje, produkcya około 
1, wag. dziennie Tryumf Il stan robót i produkcya jak powyżej, 
głębokość 268 m. Galicia I otrzymała ślady ropy w głębokości 
380 m. i montuje szyb drugi na parceli 1615. i 

Rohag wierci i pompuje szyb Nr. I uzyskując produkcyę 
dzienną około 1/, cyst. Równocześnie montuje dwa nowe szyby. 
Na szybie „Helena* (Stocker © Rutkowski) zamyka się wodę 
w głębokości 250 m. Smreker I wierci w głębokości 220. mi. 
w czerwonych łupkach. Nr. Il wierci w czarnych łupkach w głę- 
bokości 180 m. Longchamps I zamyka wodę, głębokość szybu 
310 m. 

Mraźnica. Szyb „Manaco* w Mraźnicy osiągnął głę- 
bokość 150 m. w rurach 12 calowych. Wodę zamknięto rurami 
14'. Wiercenie postępuje znakomicie. W pierwszym miesiącu 
uwiercono 120 m. Obecnie przewierca się pokład łupku szarego. 
Jak dotychczas przewiercane pokłady miały charakter borysławski 
pokładów mraźnickich zupełnie nie było. > 

Szyb „Olex* I (Lifschiitz i G. Goldmann) głębokość 158 m. 
rury 12" Nr. II 40 m. w rurach 14". Twardy pokład. Nr. III w mon- 
towaniu. 

Szyb „Gottiried* osiągnął głębokość 827 m. w rurach 9”. 
Woda zamknięta rurami 14 i 12 calowemi. Gazy. 

Bitków ad Nadwórna. 
Stan szybów na kopalni „Opiag” : 
Szyb Nr. 14. wierci w głębokości 76150 m. w szarym 

łupku. 
Rury 5" 0/%. Szyb Nr. 20. ma obecnie głębokość 637:50 m. 

Pokłady : ciemnobrunatny piaskowiec gruboziarnisty. Rury 6 BO gg 
Obecnie zapuszcza się w tym szybie dalej rury G>.=0ZYDYNU ŻA 
wierci w głębokości 773 m. w ciemno szarym łupku. Rury 6" 
Obecnie wyrabia się zasyp, którego jest jeszcze do wyrobienia 
około 40 m. Szyb Nr. 28. wierci w głębokości 33540 m. w sza- 
rym łupku z piaskowcem. Rury 10" |. W szybie tym do- 
wiercono się do wybitnych śladów ropy i silnych gazów. Szyb 
Nr. 20. ma obecnie głębokość 66:80 m. rury 16". 

Z pokładów : Szary, gruboziarnisty piaskowiec. W szybie 
tym utrącił się czop u obciążnika, wobec czego podjęto instru- 
mentacyę. | 

Prócz tego rozpocznie się w pierwszych dniach września 
pogłębianie szybu Nr. 8. a przy końcu września wiercenie szybu 
Nr. 27. Również właściciele kopalń „Opiag* (Bank metalowy 
z Frankfurtu 8. Co.) zamierzają rozpocząć jeszcze w bieżącym 
roku wiercenie 10 nowych szybów z tych 2 wiercić będzie 
w akordzie firma: Wit Sulimirski a 8 tow. nait. „Opiag we 
własnym zarządzie. Obecnie firma „Wit Sulimirski” montuje 
szyb Nr. 31 i 52 i w najbliższych dniach rozpocznie. wiecenie. 

Kopalnia Towarzystwa naftowego: „Starunia-Bitków*. 
Szyb „Elza Nr. I* wierci w głębokości 370 m. w bardzo twat- 
dych piaskowcach. Szyb ten otrzymał bardzo ładne ślady, które 
wydały już kilkanaście baryłek ropy o składzie chem. AŻ O 
benzyny, 42!/, nafty i 150%/, smarów. Obecnie zamyka się wodę 
12". Z poza rur 10 i 12 calowych był jeden b. silny wybuch, który 
wyrzucił ropę wraz z iłem wlewanym w celu zamknięcia wody. 
Kopalnia Towarzystw naftowych „Montan* Schodnica. Szyb 
„Victoria Nr. I* wierci w głębokości 290 m. w bardzo. twardych 
piaskowcach. Rury 12” hermetyczne. Piaskowiec z zielonawym 
łupkiem. Sroczyński i Ska Szyb Nr. I 3800 m. Szyb Nr. II otrzy- 
mał bardzo ładne ślady ropy, których jednak z powodu zamykania 
wody nie można jeszcze czerpać. | 

Pasieczna. Kopalnia L. Griffla. Szyb Nr. VII. wierci 
w głębokości 216 m. w zielonych piaskowcach. Rury 9'. W szybie 
tym okazują się obfite ślady ropy i gazy. 

Szyb Nr. 8. ma obecnie głębokość 105 m. rury 107. 
Z pokładów : siwe piaskowce. 
Kopalnia R. Rudolfa. Szyb Nr. 14. wierci w głębokości 

415 m. i 70 cm. w 'siwych piaskowcach z łupkiem. Rury 5" 
W szybie tym okazują się coraz silniejsze gazy. Kopalnia A. 

DIE BOHRTATIGKEIT. 
Schodnica. Uber den Stand der Bohrungen in Scho- 

dnica berichtet uns unser dortiger Korrespondent: Waliszko bohrt 
in einer Tiefe von 45 m. Kornhaber, Tiefe 212 m. bohrt in rotem 
Schiefer. Der von H. Smiałowski in Akkord gebonrter Schacht, 
hat eine Tiefe von 120 m. erreicht. lm Schacht des Dr. Szajna 

- wttrde das Wasser abgesperrt und bohrt in der Tiefe von 245 m. 
in Schiefer. Heimberg I bohrt und pumpt abwechselnd. Die Pro- 
duktion aus der Tiefe von 362 m. betragt *4 Zist. Schacht Nr. II 
produziert zka 1/, Zist. pro Tag. Nr. III sperrt in der Tieie von 
198 m. das Wasser Nr. IV wird montiert. Der Schacht I der 
Karpathen hat eine Tiefe von 250 m. Es wird abwechselnd ge- 
bohrt und gekolbt. Die Tagesproduktion betrigt */, Zist. Schacht 

Nr. If sperrt das Wasser in der Tiefe von 180 m.. Backenroth 
erhielt nach vorgenommener Wasserabsperrung in der Tiefe von 
201 m. Olspuren. Spitzmann I im Gemeindewald befindet sich 
im Montage. Rothenberg instrumentiert nach dem Meissel. Tiele 
34) m. Triumph bohrt und pumpt. Produktion zka. "1, Zist. tag- 
lich. Triumph Nr. II Stand und Produktion wie Nr. I Tiefe 268 m. 
Galicia Nr. I erhielt in der Tiefe von 380 m. Olspuren und mon- 
tiert den zweiten Schacht auf Parz. 1013. 

Rohag I nach Erlangung einer Produktion von 7/4. Zist. 
bohrt und pumpt. Gleichzeitig werden zwei neue Schdchte mon- 
tiert. Schacht Helene (Stocker «© Rutkowski) sperrt gegenwdrtig in 
der Tiefe von 250 m. das Wasser ab. Smreker I bohrt in rotem 
Schiefer. Tiefe 220 m. Longchamps I sperrt das Wasser. Tiefe 
des Schachtes 310 m. 

Mraźnica. Schacht „Manaco* erreichte eine Tiefe von 
150 m. in 12" Rohren. Wasser mit 14' abgesperrt. Die Bohrung 
ist eine sehr gute, im ersten Monate wurden 120 m. abgebohrt. 
Gegenwirtig wird im grauen Schiefer gebohrt. Bis nun wurden 
keine Mraźnicaschichten begegnet. Die durchbohrten sind vom 
rein Borysławer Charakter. 

Schacht „Olex* I. (Lifschiitz und G. Goldmann) hat eine 
*Tiefe von 158 m. vertohrt mit 12. Nr. IF ist'40 m. lief *verrohtt 
mit 14”. Nr. III wird montiert. 

Schacht „Gottfried* ist 827 m. tief verrohrt mit 9. Wasser 
'wtitde in diesem Schachte mit 14 und 12" verrohrt. Gase. 

Bitków ad Nadwórna: Stand der Gruben der es. 
„Opiag* Schacht Nr. 14 bohrt in einer Tiefe von 761.30 m. im 
grauen Schiefer verrohrt mit 5” Rohren. Schacht Nr. 20 ist ge- 
genwiartig 637.30 m. tief, 6" Rohren, Verlagerung: dunkelbrauner 
Sandstein. Die 6” Róhren werden weiter eingelassen. — Schacht 
Nr. 23 bohrt in einer Tiefe von 778 m. im grauen Schiefer, 6" 
Rohre. Nachfall, welcher noch zka. 40 m. betrigt wird ausgear- 
beitet. Schacht Nr. 28 welcher gegenwartig 325.40 m. tief ist, 
bohrt im grauen Schiefer und Sandstein. In diesem Schacht wur- 
den bedeutende Olspuren und starke Gase angebohrt. Schacht 
Nr. 29 hat gegenwirtig eine Tiefe von 66.80 m. verrohrt mit 16" 
Rohren. Verlagerung: grauer dickkórniger Sandstein. 

In den nichsten Tagen wird mit der Vertiefung des Schach- 
tes Nr. 8 und am Ende des Monates mit der Bohrung des 
Schachtes Nr. 27 begonnen we1den. Die Eigentiimer der (es. 
„Opiag* („Opiag* Frankfurter Metallbank 68 Co.) beabsichtigen 
im Laufe des Jahres 10 neue Schidchte anzulegen, von denen 2 
der Firma Wit Sulimirski im Akkorde iibergeben und 8 von der 
Gesellschaft „Opiag* in eigener Verwaltung gefiihrt werden. Die 
Firma Wit Sulimirski montiert gegenwdrtig den Schacht Nr. 31 
u. 32 und wird die Bohrung in den nachsten Tagen angefangen 
werden. 

Schacht Elsa Nr. I der Naphtagesellschaft „Starunia-Bitków * 
bohrt in einer Tiefe von 370 m. in sehr hartem Sandsteine. Es 
kamen sehr ergiebige Spuren, von welchen bereits einige Barrels 
Ól geschópit wurden. Die Analyse dieses Rohóles ergab .42*/4*/, 
Benzin 421/97, Naphta 15%, Schmiere. Gegenwartig wird das 
Wasser mit 12" abgesperrt. | 

Schacht „Viktoria Nr. I* (Schodnica A. G. £ Montan) hat 
cine Tiefe von 290 m. und bohrt im Sandsteine mit griinl. Schie- 
fer. 12" herm. Róhren. 

Sroczyński $ Co. Schacht Nr. I. 300 m. tief. Schacht Nr. II 
330 m. tief, sehr schóne Olspuren, welche jedoch wegen des 
Wasserabsperrens nicht exploitiert werden kónnen. 

Pasieczna. L. Grifigl: Schachł ANt 7. bobrt sin-<der 
Tiefe von 216 in griinem Sandsteine. 9" Rohre. Mengen von 
Ól- und Gasspuren kommen zum Vorschein. Schacht Nr. — hat 
gegenwartig eine Tiefe von 105 m. 10” Rohren,Lager: grauer 

Sandstein. Schacht Nr. 14 des R. Rudolf bohrt in einer Tiefe von 
415 m. 70 cm. in grauem Sandsteine mit Schiefer. Róhren 57. 
Es zeigen sich immer stdrkere Gasspuren. Grube des A. Compes: 
4 neue Schichte werden hier im September zu bohren beab- 
sichtigt. 

Rohólproduktionsausweis der Gesellschaft „Opiag* in Bit- 
ków pro Juli 1912. | 
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Cómpesa. Zamierzają tu rozpocząć we wrześniu wiercenie 5 no- 
wych szybów. , | 

Stan produkcyi ropy za miesiąc lipiec: 
Bitków: Kopalnia Tow. ,„Opiag'* 
Szyb Ni 1 172473 kg. 

ACO 42668 ,, 
s 0 360695 ,, 
SABYE 15825: 2, 
20 39504 ',, 
sz 10 3900554, 
„ 1 44158 ,, 
02:10 18665 ,, 
5 IT ZIE 7.18 315310, 
s: 449 2BOGOd=; 
7 -2t 391267. 
a 20 456357 ©, ZAD: 1480 
;„s=9 8643 ,, 

Razem 2278552 kg. czyli około 223 cystern ropy. 
Obecna cena ropy bitkowskiej i pasieczniańskiej wynosi 

K. 13.00 za 100 kg. loko stacya Nadwórna. 

Pasieczna: Kopalnia L. Griffla 5 otw. wiertn. 5 cyst. 
20 ASSQNKEŚ LZ, SOWA % 
Ay R. Rudolf 2 p. 1 SL/o ED 
w M. Pfeffel 3 5 u | ID 
3» Gorgoń a; 6 >» : 1 l ŁĘ 

„, Petroweri Griffel 1 ,, SECA + 
Ogólna produkcya ropy w Pasiecznej za lipiec 241/, cyst. 
Ze stacyi Nadwórna wyekspedyowano w lipcu 2283310 kg. 

czyli około 2281/, cystern ropy. 
Mołotków. Szyb „Geo Nr. I'* własność Tow. naftowego 

„Starunia-Bitków'' osiągnąwszy głębokość 896'10 m. dym. 6" nie 
wykazał żadnych korzystnych rezultatów, wobec czego wstrzy- 
mano dalszy ruch, powyciągano rury i rozebrano wieżę. 

Kobylanka. Szyb Nr. 28. Głębokość metrów 270. 
wierci się w 10' rurach formacya kamień. Szyb Nr. 25. Głębo- 
kość metrów 63140 zarurowanie 4' rury, zapuszczone do głębo- 
kości metrów 630. Pompę do szybu zapuszczono i temsamem 
ukończono pogłębianie szybu. 

Bóbrka. Szyb Nr. 69. Ostatnia głębokość metrów 683.20 
zarurowanie 6' rury, zapuszczone do głębokości 683.20. Formacya: 
Łupek z piaskowcem. 

Golcowa. Szyb Nr. III. Ostatnia głębokość: metrów 
480.40. Zarurowanie .6" rury do głębokości 482.38 metrów. For- 
macya: Piaskowiec. 

Węglówka. Szyb Nr. 103. Głębokość metrów 408.90. 
Zarurowanie: 10" rury zapuszczone do głębokości 401.65 m. 
Robotę chwilowo zastanowiono z powodu braku robotników. 
Szyb Nr. 60. S. Głębokość m. 128.30. Formacya: kamień 
z czarnym łupkiem ślady ropy i gazy w 126 m. natrafiono zaru- 
rowanie 9" rury m. 122.76. 

Zmiennica. Szyb Nr. 12. Głębokość m. 470.10. Forma- 
cya: twardy piaskowiec. Zarurowanie 10" rury m. 461.38. Wy- 
rabia się zasyp i instrumentuje za świdrem. 

Jaworów. Szyb Nr. I Ostatnia głębokość m. 743. For- 
macya: szary łupek. Zarurowanie 7' rury do głębokości metrów 
739.52. 

Rogi. Szyb Marta 409 m. 1/, wag. w pompowaniu. Szyb 
Luiza Tow. West Karpathen głęb. 170 m. gazy. Szyb Mimoza 
głębokość 1201 m. rury 5" ładne ślady ropy. 

Klimkówka. Szyb Nr. I 325 m. 1/, wag. ropy dziennie, 
Rów ne. Szyb hr. Oppersdorfa osiągnął głębokość 720 m. 

w rurach 6" i produkuje 2000 kg. ropy dziennie. W okolicy tej 
panuje silny ruch terenowy. Zakupują terena przeważnie towa- 
rzystwa niemieckie. W ostatnich dniach sprzedano terena w Lu- 
batowej koło Rogów. Nabyło je również towarzystwo niemieckie. 

osz 

Zwracamy uwagę naszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

ADEECYORERERTAE 
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Schacht Nr. 1 kg. 172473 
3 5 42663 
6 „ 3860695 
7 > 15823 
8 Ś 35504 

10 +» 90398 
11 * 44158 
16 E 18665 
M ga rdżaO1 
18 „. 318816 
19 825209000 
21 SE SLACZY 
22 11.480391 
ZERO 1430 
9 ż 8643 

_Zusammen kg. 2278052 — zka. 223 Zisternen. 
* Der gegenwirtige Preis fiir Bitków- und Pasiecznaól be- 

trigt K. 18.00 fiir 100 kg. loko Station Nadwórna. 
Pasieczna: Grube L. Grifiel 5 Bohrlócher 5 Wagg.. 

„AZ COBIDES PB, 3 8:75 
> R RHdOIB. 2 ć 8.25 
Ę M. Pifefiel 53 A 1 
> Gorgoń 6 2 1 
Ę Petrower £ Griffel 1 , —75 

Gesamtproduktion in Pasieczna pro Juli 24.5 Wagg. 
._ Die Rohólproduktion von der Station Nadwórna betrug im 

Juli 2283310 kg. oder zka 228.5 Waggons. 

„ . Mołotków: Schacht „Geo Nr. I* der Ges. „Starunia- 
Bitków* hat die Tiefe von 896.10 m. in 5" Rohre erzielt. Da die- 
selbe keine positiven Resultate ańfwies, wurde der weitere Be- 
trieb eingestellt. Die Róbren wurden ausgezogen und der Turm 
weggerdumt. 

„. Kobylanka: Schacht Nr. 28. Tiefe 270 m. bohrt in 10" 
Róhren. Formation: Stein. Schacht Nr. 25. Die Tiefe betragt 
631. 40 m. wovon 630 m. mit 4" Rohren verkleidet ist. Die Ver- 
tiefung wurde eingestelit und mit dem Pumpen begonnen. 

Bóbrka: Schacht Nr. 69. ist 683.20 tief, verrohrt mit 
9 Róhren bis zur Tiefe von 683.20 m. Verlagerung: Schiefer 
mit Sandstein. 

Golcowa: Schacht Nr. III hat gegenwirtig eine Tiefe 
von 486.40 Verrohrt bis zur Tiefe 482.38 m. mit 6' Róhren. For- 
mation: Sandstein. 

Węglówka: Die Tiefe des Schachtes Nr. 103. betrigt 
408.90. Verrohrung: 401.65 m. mit 10" Rohre. Infolge Arbeiter- 

mange! wurde der Betrieb zeitweise eingestellt. Schacht Nr. 60 
S. befindet sich in einer Formation von Stein mit schwarzem 
Schiefer, und einer Tiefe von 128.30 m. wovon 122.76 mit 9" 
verrohrt sind. Rohól- und Gasspuren wurden bei 126 m. ange- 
trofien. 

Zmiennica: Schacht Nr: 12. Die: letzie Tiefe_ ist 
470.10 m. Formation: harter Sandstein. Verrohrt mit 10" Rohre 
461.38 m. Nachfall wird ausgearbeitet und nach Meisel instru- 
mentiert. 

Jaworów: Schacht Nr. I hat eine Tiefe von 743 m. Bis 
zur Tiefe von 739.52 m. verrohrt mit 7" Róhren. Verlagerung: 
grauer Schiefer. 

Rogi: Schacht „Marta* ist 409 m. tief. Produktion mittels 
Pumpe !/, Zist. Schacht „Luisa* der Ges. West-Karpathen 170 m. 
tief. Gase. Schacht „,„Mimoza* besitzt eine Tiefe von 1201 m. in 
5' Rohre. Schóne Olspuren. 

Klimkówka: Letztens war Schacht Nr. I 325 m. tief 
mit einer Tagesproduktion von 1/, Zisterne. 

Równe: Der Schacht des Grafen Oppersdorf hat eine 
Teuie von 720 m. erlangt und produziert 2000 kg. Ól taglich 
aus ©" Rohre. In dieser Gegend herrscht eine rege Terrainbe- 
wegung. Die Terrains. werden hauptsichlich von deutschen Ge- 
sellschaften gekauft. In letzter Zeit wurden Terrains in Lubatów 
bei Rogi verkauft, welche ebenfalls von einer deutschen Gesell- 
schaft erworben wurden. 

Towarzystwo FHandlowo-Kredytowe 
—- w Borysławiu —— 

Stowarz. z ogr. poręką 
załatwia wszelkie transakcye w Sprawach naftowych 

. w zakresie handlowym i bankowym. - - - 
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"WIADOMOŚCI HANDLOWE. 

Sprawozdanie z czynności rosyjskiego Towarzystwa 
wiertniczego Anton Raky, którego walne zgromadzenie odbyło 
się 10. sierpnia w Noworosyjsku, podnosi m. i., że ubiegły rok 
sprawozdawczy stał pod znakiem forsownych czynności w Mai- 
kopie i przyczynił się do znacznego rozwoju Towarzystwa. 
Wiercenia prowadzone dla angielskich Towarzystw w Maikopie, 
na parceli 439 o końcowej głębokości 53404 m i parceli 209 
o głębokości końcowej 300'02 m, uważać należy za niedokończone 
jeszcze. Są one na razie zastanowione, aż do osiągnięcia pozy- 
tywnych rezultatów w trzech szybach próbnych, wierconych 
przez Maikop Association, które mają zbadać warunki geologiczne 
węższego pasa maikopskiego. Towarzystwo ma nadzieję, że tak 
zastanowione szyby jak i nowe wiercenia zostaną podjęte na 
nowo jeszcze w ciągu b. r. 

Wzrastające znów zaufanie do bogactwa ropnego pewnej - 
ograniczonej części Maikopu, opiewa dalej sprawozdanie, powinno 
ze względu na wzrastającą cenę ropy i nowe odkrywki zwrócić 
ponownie uwagę kapitalistów na ten teren, coby się przyczyniło 
do nie tak gwałtownego, lecz stałego rozwoju zagłębia mai- 
kopskiego. 

Bilans Towarzystwa wykazuje przy kapitale akcyjnym 
6 mil. rub. czysty zysk w kwocie 443.720'30 rub. (w r. przeszł. 
FLOGGOR FUD.): 

Walne zgromadzenie uchwaliło jednogłośnie w celu 
wzmocnienia finansowego Towarzystwa, mimo znacznego zysku 
odstąpić w tym roku od wypłaty dywidendy, zaś z osiągniętego 
zysku użyć 368720':30 rub. na odpisy, zaś resztę w kwocie 
75000 rub. przenieść na nowy rachunek. 

Z początkiem sierpnia zostało zawiązane angielskie 
Tow. ,pod firmą „West Ural Petroleum Comp * z kapitałem 
1/2 mikiona funtów. Celem Towarzystwa jest eksploatowanie, 
wiercenie i sprzedaż terenów asfaltowych na Uralu. 

Przy likwidacyi firmy Max Ulrich i Ska Tow. „kom. na 
akcye, można obecnie wysnuć pewne konkretne wnioski. 

Mianowicie wierzyciele firmy Ulrich, jak to się obecnie po- 
kazało nie mogą liczyć nawet na część poktycia swoich pretensyi. 
Jednakowoż spodziewać się należy osiągnięcia pewnej nadwyżki 
przez Tow. filialne powyższego przedsiębiorstwa, której wysokość 
obecnie nie da się jeszcze oznaczyć. Powołane swego czasu „do 
życia przez lirmę Ulricha, gwarectwa Zeus, Paulus, Koburg i flo- 
henstein złączyły sięw Tow. z ogr. pot. pod firmą „Deutsch-Ga- 
lizische Erdól. Ska z ogr. por. Szyb firmy Paulus został już 
w międzyczasie dowiercony i wyprodukował około 1.000 wagonów. 

Tow. naftowe A. J. Mantaschew i Ska osiągnęło 
w roku 1911 czysty zysk w kwocie 2.1 miliona rubli. Jako dywi- 
denda została wypłacona kwota 660.000 rubli t.j. 60/, od kapitału 
zakładowego czyli 15 rubli za akcyę. 

Socićtć des Petroles de Grosny, którego akcye do- - 
znały w ostatnim czasie na giełdzie brukselskiej niezwykłej 
zwyżki, wypłaca dywidendę wysokości 90 Fr. od akcyi pier- 
wszeństwa (w r. zeszł. 45 Fr.) i 65 Fr. od akcyi zwykłej (w r. 
zeszł. 20Fr.). 

WIADOMOSCI RÓŻNE. 
Wojciech Hilbert długoletni współpracownik i szef 

biura Fanowersko-Galicyjskiego gwarectwa naftowego, zmarł 
25. września br. w Potoku. 

Zmarły pracował w naszym przemyśle naftowym od lat 
15 bez przerwy, jako urzędnik administracyjny i szef biura, 
Giwarectwa Hanowerskiego, a sumienną i gorliwą pracą zaskarbił 
sobie zaufanie i wdzięczność swoich przełożonych. 

Rodem Węgier, pokochał całem sercem drugą swoją 
Ojczyznę, wżył się w nasze stosunki i pozostawił dużo serdecz- 
nych przyjaciół, a dowodem tego była ostatnia przysługa, którą 
zmarłemu oddano. 

„Wśród odgłosu syren kopalnianych, liczne grono rodziny, 
przyjaciół i znajomych, oraz liczna rzesza robotników odprowa- 
dziła go na miejsce wiecznego spoczynku w Jedliczu. 

Zmarły był ożeniony z córką znanego i w świecie naftowym 
wysoce cenionego dyrektora Mćszarosa z Borysławia. Jemu też 
i jego rodzinie przesyłamy wyrazy serdecznego współczucia. 

W nowym szpitalu św. Jana w Budapeszcie od trzech 
. lat opalano kotły parowe ropą ponieważ, ten materyał opałowy 

okazał się ze względów hygienicznych i oszczędnościowych jako 

HANDELSNACHRICHTEN. 
Der Geschdftsbericht der Russischen Bohrgesellschaft 

Anton Raky A.-G., deren Generalversammiung am 10. August in 
Noworossijsk abgehalten wurde erwihnat u. a. dass das mit 31. De- 
zember 1911 abgelaufene Berichtsjahr unter dem Zeichen einer 
torcierten Tatigkeit im Maikopgebiet stand und eine weitete er- 
treuliche Entwicklung der Gesellschaft brachte. Die fiir englische . 
Gesellschaften ausgefiihrten Sondierungsarbeiten im Maikoper-Re- 
vier auf Plot 459 mit Schlussteute von 300.02 m. gelten noch 
nicht fiir abgeschlossen. Sie sind zuniichst eingestellt, um die 
Resultate der von der Maikoper-Association beschlossenen drei 
Tiefbohrungen abzuwarten, die eine Feststellung der geologischen 
Sitnation des engeren Maikop-Gebietes bezwecken. Die Verwal- 
tung hofit, dass dieser Vertiefung, wie auch die projektierten 
Neubohrungen auf anderen, bisher von der Gesellschaft bearbei- 
teten Plots im Laufe des Jahres 1912 zur Ausfiihrung gelangen 
werden. Das neuerding wieder zuriickkehrende Vertrauen zu dem 
grossen Oelreichtum eines begrenzten Teiles des Maikop-Gebie- 
tes diirite, wie der Bericht weiter ausfiihrt, im Verein mit den 
neneren Oelaufschliissen und den stark angezogenen Naphta- 

'preisen das Interesse des Marktes fiir dieses Oelfeld nach und 
nach wieder beleben, was zu einer weniger stiirmischen, aber 
um so gedeihlicheren Entwicklung des Maikop-Oelfeldes jeden- 
łalls beitragen wird. Die Bilanz der Gesellschait weist bei einem 
Aktienkapital von 6 Mill. R. einen Gewinn von 443720.30 Rbl 
aus (im Vorjahre 17368, 54 Rbl.). Die Generalversammlung be- 
schloss einstimmig, zur Verstirkerung der fiananziellen Lage der 
Gesellschaft trotz des erheblichen Gewinnes von_ der Verteilung 
einer Dividende in diesem Jahre abzusehen und von dem erziel- 
ten Gewinne 363720,30 Rbl. zur Abschreibung zu verwenden, den 
Rest von 75000 Rbl. auf neue Rechnung vorzutragen. 

Anfang August wurd* eine englische Gesellschaft mit 
cinem Aktienkapital von 500.000 Ł unter der Firma West Ural 

Petroleum Compary gegriindet. Zweck der Gesellschaft ist die 
Exploitation, Bohrung und Verkauf von Petroleumasphaltterrains 
im Uralgebiete. | 

Bei der Liquidation der Firma Max Ulrich £ Co. Comm.- 
Ges. auf Aktien ist, wie verlautet, jetzt ein etwas klarer Ueber-. 
blick móglich. Danach ist fir die Gldubiger der Firma Ulrich 
selbst auf eine Quote iiberhaupt nicht zu rechnen; bei den ver- 
schiedenen Tochtergesellschaften des Unternehmens steht aller- 
dings eine Quote zu erwarten, deren Hóne vor der Hand aber 
noch nicht zu bestimmen ist. Die von der Firma Ulrich seinerzeit 
ins Leben gerufenen Gewerkschaften Zeus, Paulus, Koburg und 
Ilohenstein haben sich zu einer G. m. b H. unter der Firma 
Deutsch-Galizische Erdól G. m. b. H. zusammengeschlossen. 
Paulus ist bereits fiindig geworden und hat zka. 1000 Zisternen 
produziert. 

Die Naphtagesellschaft A. J. Mantaschew 4 Co. 
hat ffir das Jahr 1911 einen Reingewinn von 21 Mill. Rbl. Als 
Dividende werden 660.000 Rbl. d. b. 6% des Grundkapitales 
oder 15 Rbl. pro Aktie verteilt. : ż 

Die Societe des Petroles de Grosnyi, deren Aktien in 
der letzten Zeit an der Briisseler Bórse ganz ausserordentliche 
Aufwirtsbewegungen erfuhren, schiittet eine Dividende von 9) Fr. 
auli die Vorzugsaktien (i. V. 45 Fr.) und 65 Fr. aut die gewóhn- 
lichen Aktien (i. V. 20 Fr.) aus. i 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 
Adalbert Hilbert langjdhriger Mitarbeiter und Biirochef 

der. Hannoverschen-Galizischen Petroleum-Gewerkschaft starb am 
25. september in Potok. | 

Der Verstorbene arbeitete in unserer Petroleumindustrie 
seit 15 Jahren als administrativer Beamte und Biirochef der 
genannten Gesellschaft und hat sich durch seine gewissenhafte 
und eiirige Arbeit das Vertrauen und Dankbarkcit seiner Vor- 
gesetzten erworben. 

Ein Ungar von Geburt, hat er seine zweite Heimat mit 
ganzem Flerzen gern gewonnen, hat sich unseren Verhaltnissen 
angepasst und hinterliess viele trene Freunde. k 

An der in Jedlicz stattgefundenen Leichenbestattung haben 
neben der Familie des Verstorbenen viele Freunde und Bekannten 
als auch eine grosse Schar von Arbeitern teilgenommen. 

Der Verstorbene hinterliess die Frau, Tochter des be- - 
kannten und in der Petroleumwelt hochgeschatzten Direktors 
Ferrn Mćszóros aus. Boryslaw, welchem wir auf diesem Wege - 
unser herzlichstes Beileid aunssprechen. 

Im neuen Johannesspital in Budapest werden die 
Dampfkessel seit drei Jahren mit Oel geheizt, da dieses Feue- 
rungsmaterial sich vom hygienischen und finanziellen Stand- 



127 | "a ROPA 
najbardzicj odpowiedni. W ostatnich jednak czasach cena ropy 
wzrosła tak, że dziś opalanie ropą, nie przedstawia dla szpitalu 
ckonomicznych korzyści. Magistrat budapeszteński zarządził 
przeto zmianę opału na węgicl. Z powodu trudności technicznych 
połączonych z przemianą palenisk, opał węglem zostanie zasto- 
sowany dopiero na przyszłą zimę. 

Rosyjska taryfa cłowa, okazała się w obszernemi i sta- 
ranncm opracowaniu w „Zollcompass* wydawanym przez Mini- 
steryum Handlu. Tom o 234 stronach zawiera oprócz niecmieckicgo 
tłumaczenia taryf ogólnych zupełny zbiór wydanych do 
końca 1912 i w mocy będących cyrkularzy cłowych w sy- 
stematycznym układzie taryfy cłowej, dalej ułatwiający znacznie 
użycie dzicła alfabctyczny spis towarów, cyrkularze 
cłowe i tabele tarowce dla przywozu i wywozu. W dodatku 
podanc sąnormy opłat portowych. W połączeniu z dwoma 
wydanymi poprzednio tomami a. m. Rosyjskie umowy han- 
dlowe i cłowe i prawnohandlowe postanowienia 
Rosyi stanowi obcene dzicło najszczegółowszy podręcznik 
o normach wywozu i przywozu do Rosyi, który przytem ma tę 
zalctę, że oparty jest na najnowszych i szczegółowo rewidowa- 
nych Źrcedłach. 

Ministrowie w Galicyi. Minister dla Galicyi Długosz 
i minister robót publicznych Trnka w podróży swej po Galicyi 
przybyli dnia 2%. zeszł. mies. do Drohobycza, skąd po zwiedzeniu 
odbenzyniarni udali się do rezerwoarów w Kołpcu i Modryczu. 
Zwiedzili następnie budowane przez rząd urządzenia do chwy- 
tania ropy iodczyszczania wody na potoku Łoszeny zaś wie- 
czorcm udali się w powozach na stacyę w Borysławin, gdzić 
oczekiwał ich pociąg specyalny. 

Na stacyi w Borysławiu Eksccl. Długosz przyjął depułacyę 
Związku Techników wiertniczych i redaktora „Ropy*. Deputacya 
2. T. W. przedłożyła Ekscelencyi prośbę o przelanie funduszu 
zebranego z okazyi nominacyi p. Długosza ministrem dla Galicyi, 
do istnicjącego już funduszu Z. T. W. dla wdów i Sicrót po 
kierownikach kopalń. Ekscelencya Długosz przyrzekł to uczynić, 
zastrzegł się jednak, by krajowe towarzystwo naitowc miało 
również głos w sprawic rozdziału zapomóg. 

Ekscelencya Długosz zaszczycił następnie dłuższą rozmową 
redaktora „Ropy* i wypytywał się o powodzenie tego pisma. 
Obiecał poprzeć subwencyę dla „Ropy* od ministeryum robót 
publicznych i przedstawił ckse. Trnee Redaktora „Ropy”, który 
mu jeszcze raz prośbę przedstawił. lżksc. Trnka przyrzekł również 
poparcie. 

Ministrowie odjechali następnie do Drohobycza, skąd po 
kolacyi udali się w dalszą podróż po Galicyi. 

Międzynarodowy Zjazd techników i inżynierów wicrt- 
niczych obradował w Berlinic od 8. do Il. września pod prze- 
wodnictwem inż. A. Raky'ego. Referaty wygłosili pp: Dr. 
Beyschlag: „O związku geologii z techniką wiertniczą”, inż. 
Ncymann: „O motorach gazowych przy eksploatacyi ropy”, inż. 
Ipsu: „O korzyściach szkoły wiertniczej w Campinie'". 

Na Zjeździe uchwalono rezolucyę podnoszącą wyższość 
wiercenia płuczkowego nad suchem, a toz powodów ckono- 
micznych i uchwalono interweniować u rządu austryjackicgo i 
rumuńskicgo na korzyść systemów płuczkowych 

„Sprostowanie* p. Schónkopfa. Ludzie nic mający 
bliższych stosunków z prasą, a u których zrodzi Się od czasu 
do czasu chęć napisania artykułu, do wydrukowania go potrze- 
bują zawsze jakiegoś pretekstu, ażeby tem silniej podkreślić swe 
wywody, których jednak sami nic są pewni. Przykład: Staraniem 
redakcyi naszej w numerze 1/. „Ropy” umicszczono artykuł 
prof. Grzybowskiego i Dr. Kropaczka „O nowych kopalniach 
w Schodnicy*. Artykuł ten w streszczenia wydrukowała „Gazeta 
naftowa (naturalnie bez powołania się na żródło). Równocześnić 
niejaki p. Emanucl Schónkopf z Drohobycza nosił się z zamiarem 
wydrukowania w ,Gazecic naftowej” artykułu o nowych kopal- 
niach w Sehodnicy, co byłoby bardzo pochwały godne, gdyby 
w rozpędzie nie zaczepiał o artykuł Dr. Grzybowsktego w na- 
stępujący sposób : 

„Uwagi odnośnie do nowych wierceń w Schodnicy 
„wymagają w interesie całego niemal rodzimego kapitału dość 
„poważnie już tam zaangażowanego, omówienia na podstawie 
„faktycznego stanu rzeczy . 

(Zdaniem p. Schónkopia prof. Grzybowski podał stan nicfak- 
tycznv. Przyp. autora). Dalej pisze p. Schónkop(t : 

„Toteż poważne następstwa można wywołać dla całej 
„rzeszy wiercących na nowej linii przedsiębiorstw. (Czy dla 
„tego, że w artykule prot. Grzybowskiego jest zwrot: „Intere- 
„budzącą okolicznością jest fakt, że dowiercona tu (w Schod- 
„nicy) ropa okazała się obfitą?* przyp. aut.) jeżeli bez DIiŻ- 
„szego i dokładnego zapoznania się z istotnym stanem rzeczy 
„wypowiada się w kwestyi tak ważnej i poważnej”. 

(Nr. 18 
punkte als vorteilhaft erwies. In neuerer Zcit ist jedoch der Roh- 
ólpreis so bedeutend gesticgen, dass dic Oclifeuecrung unókono- 
misch wurde. Der Magistrat verfiigte somit die Umgestaltung 
der Kessel auf Kohlenfeuerung. Damit in der Bcehcizung des Spi- 
tals kcine Stórung cintrcie, wird die Umgestaltung erst im kiinitigen 
Winter in Angriff genommen werden. 

Der russische Zolltarif liegt in ciner umiassenden 
sorgfdltigen Redigierung in dem im k. k. Handelsministerium 
redigierten „Zollcompass* vor. Der 234 Sciten starkc Band ent- 
Niilt neben der dcutschen Wiedergabe des allgemeinen und 
der Vertragstarife auch cine vollstindige Zusammenstel- 
lung aller bis Ende April 1912 erlassenen in Kraft stehendcen 
Zollzirkularien, und zwar in der systematischen Anordnung 
des Zolltarifs, ferner das den Gebrauch ausserordentlich erleichterndc 
alphabetischc Warenverzeichnis zur Zolltarife 
und Zollzirkularienund die Taratabelle fir Ein- und 
Ausfuhr. Anhangswcisc sind auch die Normen iiber Hafenab- 
gaben wiedergcgeben. Mit den bercits friiher erschienencn 
bciden Zollcompass-Bindc fiber die russischen Han dcels- 
vertrige und diec Zoll- und handelsrechtlichen 
Bestimmungen Russlands liegt nunmchr das vollstdn- 
digste Handbuch iiber die russischen TEin- und Ausfuhrnormen 
vor, das dabci den grossen Vorzug hat, durchaus auf den nenesten 
und cxkotest revidierten Qucllen zu beruhen. 

Ministerreise in Galizien. Landsmannminister fiir Ga- 
lizien Długosz und Minister fiir óffentliche Arbeiten Trnka sind 
am 23. v. M. in Drohobycz angelangt und begaben slch nach 
besichtigung der Entbenziniecrungs-Anstalt zu den Reservoiren 
in Kołpicce und Modrycz. Sie besuchten hierauf die durch dic 
Regierung erbauten Einrichtungen zum Auffangen des Rohóles 
und Wasserrcinigung am Loszeni-Bache, abends tuhren sie mit 
Wagen zur Station bBorysław, wo sic cin Sonderzug cerwartete. 

Auf der Station Borysław empfing Se. Exz. Długosz cine 
Deputation des Bohrtechniker-Verbandes und den Redakteur der 
„Ropa”. Die Deputation unterbrcitete Seiner Exzell. cin Anlicgcen 
um Ubertragung des anlisslich der Nomination des Fierrn Długosz 
zum Minister gesammelten Betrages in den bcrcits exisitierenden 
Fonds des Bohrtechniker-Verbandes fiir Witwen und Waisen nach 
Grubenbctricbslcitern. Exz. Herr Długosz versprach dics zu tun 
mit dem Vorbehalte, dass der lLandes-Nafta-Verein cbenfalls bci 
der Verteilung der Unterstitzungen stimmberechtigt Scin soll. 

Exzellenz Długosz zcichnete hierauf den Redakteur der 
„Ropa mit einem tingeren Gcesprich aus und befragte ihn iiber 
das matericlle Gedcihen dieser Zeitschrift. Er versprach scine Be- 
firwortung der Subvention-Angelegeniieit fir die „Ropa? beim 
Ministerium fir Offentliche Arbsit'n undstellt S2r. Exzell. Trnka 
den Redakteur der „Ropa vor, welcher sein Ansuch:n noch 
cinmal rorbrachte. Exzellsnz Trnka versprach gleichfalis seint 
Unt-rstiitzung. 

Die Minist r b.gabon sich dann nach Drohobycz, von wo 
sis die Wciterreisz durch Galizien antraten. 

Der internationale Techniker-und Ingenieur-Kongress 
nielt in Berlin vom $. bis zum ll. September unter Vorsitz des 
Ing. A. Raky sein> Beratungen ab. Referate wurden von den Her- 
ren: Dr. Bzyschl:g und Ing. Neymann vorgetragen. 

Auf dem Kongresse wurde ein: Resolution gelasst, 
in owelcher man der Spilbohrung iiber der Irocken- 
bohrung aus ókonomischen Riieksichten die erste Stelle zuerkannte 
und bci der ósterreichischen und ruminischen Regierung Zu 
Gunsten der Spiilbohrungen zu intervenicren beschloss. 

Die „Richtigstellung" Herrn Schónkopfs. Leute, 
welelie in kcinen niheren Verbindungen zu der Presse stchen, 
und denen von Zcit zur Zeit die Lust kommt cinen Artikel zu 
schreiben, um dessen Publikation zu begriinden, tangcn sie immer 
mit ciner „Richtigstellung* an. Bcispicl: Dank der Bemiihungen 
unserer Redaktion wurde in Nummer 17 der Zcitsehriit „Ropa” 
cin Artikel iiber diec „Ncue Grube in Schodnica' von Dr. Prof. 
Grzybowski und Dr. B. Kropaczck ocdruckt. Den Inhalt dicscs 
Aufsautzes hat dic „Gazeta naftowa” (selbstverstindlieh ohne sich 
aut die Quelle zu beruien, in der No. 16) angcgcben). Zu 
glcicher Zcit, hat cin gewisser Herr Emanuel Schónkopi aus 
Drohobycz dic Absicht gelasst sich tber die ncuc Schodnica 
Grube in der „Gazeta Naftowa* auszusprechen, was sonst schr 
lobenswert gewesen wire, wenn der Vertasscr_ AUS den cingangs- 
crwihnten Grinden den Artikel des Herrn Dr. Grzybowski au 
folgendc Wcise nicht angegrifiecn hatte : 

„Die Bemerkungen bez. der ncucn Gruben in Schodnica 
„erfordern im Interesse des ganzen cinhcimischen Kapitals, 
„welches dort bercits sehr ernst angagiert ist, ciner Besprechung 
„auf Grund des faktischcn Sachbestandes.'' 

(Herrn Schónkopf nach, beruhen dic Ausfiihrungen des 
Herrn Prof. Grzybowski auf nicht authentischcen Daten. Autor.) 
In sciner Richtigstellung schreibt weiter Herr Schónkopf : 

„Es kónnen somit ernste Folgen fiir dic ganze Reihc 
„der auf der neuen Ocllinic bohrenden Firmen hervorgerufen 
„werden (Viellecicht deswcgen, dass ts im Artikcl des Ferrn 



Jak już zaznaczyliśmy wypowiadanie zapatrywań różnych 
ludzi na różne sprawy przyczynia się znacznie do ich wyjaśnie- 
nia i artykuł p. Schónkopfa byłby całkiem na miejscu, gdyby go 
zredagował bcz „prostowania prof. Grzybowskiego” i zaczepiania 
innych momentów, z czego przypuszczać by można ukryty in- 
teres własny. Jeśliś szewc -- patrz kopyta. [cz.] 

Od senzala naftowego p. Alfonsa Gostkowskicgo otrzy- 
mujemy podany poniżej okólnik, który tem chętniej umieszczamy, 
że jest on w znacznej mierze następstwem licznych urgensów 
Redakcyi naszego pisma do p. Gostkowskicgo o notowanie cen 
ropy pozaborysławskicj proweniencyi. Treść cyrkularza polecamy 
uwadze i dobrej woli naszych czytelników. Brzmi ona następująco: 

„Z wielu stron nadchodzą żądania, by oprócz ceny ropy 
borysławsko-tustanowickicj notować i ogłaszać także ceny innych 
rop galicyjskich a również głównych produktów rafineryjnych. 

„Natrafia to na znaczne trudności, bo jedynie ropa tusta- 
nowicko-borysławska jest przedmiotem stałych transakcyi targu 
lwowskiego a inne ropy sprzedają się prawie wyłącznie poza 
targiem i transakcye te jak i ceny osiągnięte po największej 
części nic są wiadome." 

„Jeślibym zatem miał w myśl ogólnego życzenia podawać 
do publicznej wiadomości ceny ropy innych proweniencyi jak 
i produktów rafineryjnych, to mógłbym to uskutecznić o tyle, 0 
ilcbym znalazł poparcie u samych intercsowanych przez łaskawe 
stałe zawiadamiania o cenach, osiąganych przez nich przy tak 
tycznych transakcyach.'' 

„Sądząc zatem, że WPanom jak również i innym zależy 
na stałem notowaniu cen, pozwalam sobie prosić w dobrze zro- 
zumianym ogólnym interesie o łaskawe przysłanic mi (przy koń- 
cu każdego tygodnia, piątek lub sobotę) cen, uzyskanych czyto 
za ropę innej proweniencyi jak borysławsko-tustanowicka, czy 
tcż za produkta rafineryjne." 

„Na podstawie tak otrzymanych wiadomości będę mógł 
co tydzień ogłaszać ceny przeciętne, otrzymane za ropę i produkta 
rafineryjne, jak obecnie ogłaszam za ropę borysławsko:tustano- 
wicką. 

Naturalnie o ile nie bedę miał w tym kierunku ogólnego 
poparcia, ogłaszanie takie stanie się niemożliwem. 

Sądząc, że WPanom zależy jednak na autentycznych w tym 
kierunku i stałych wiadomościach, oczekuję łaskawej aprobaty 
mojej propozycyi. 

Z wysokiem poważaniem 
Alfons Gostkowskti. 

Pierwsza wystawa naftowa została zamknięta 17. wrze- 
Śnia w Londynie. Organizacyą wystawy zajmował się p. J. D. Smith 
który jest zawodowym organizatorem wystaw iw przeciągu Swej 
24 letniej karyery w tym zawodzie urządził kilkadziesiąt wystaw 
przemysłowych jak wystawa inżynierska, gazowa, elektryczna, 
drukarska itp. 

Na obecnej wystawie naftowej reprezentowane były nastę- 
pujące działy: Zakładanie i urządzanie szybów, ułatwienia trans- 
portowe, urządzenia do opału ropnego. Motory ropne, Rafincrya 
olei, oświetlenie i opał naftowy, opał ropny, smary itp. 

W połączeniu z wystawą odbył się kongres naftowy, na 
którym wygłoszono wiele referatów, z których najważniejsze: 
J. 1. Armstrong: „Opał ropny w stanie stałym'. D. M. Chambers: 
„Wiercenie i sposoby wiercenia*. Dr. P. Dworkowicz „Opał 
ropny'. Fitzhardinge Liebenrood: „Produkcya gazu naftowego” 
S. H. North: „Projekty do przyspieszenia rozwoju przemysłu na- 
ftowego' C. Lakin Śmith: „Motory ropne na morzu i lądzie". 
J. T. Smith, redaktor „The Petroleum World',:,O przemyśle nafto- 
wym w ogólności wykład z obrazami świetlnymi. , 

Wystawa obecna była niejako zapoczątkowaniem pokazów 
naftowych. Organizator jej p. J. D. Smith projektuje już obecnie 
Światowa wystawę naftową w r. 1913. i wybiera się do Ameryki 
w celu porozumienia się z tamtejszemi firmami naitowcmi. 

Z okazyi wystawy, wydało czasopismo „The Petroleum 
World' wspaniały numer specyalny. 

Studya wiertnictwa na uniwersytecie w Birmingham. 
Z dniem 1. października rozpoczyna prof. John Cadman 

wykłady na nowo wprowadzonych kursach wiertnictwa na uni- 
wersytecie w Birmingham. . 

Nauka wiertnictwa trwać będzie trzy lata, poczem ucznio- 
wie otrzymają stopień uniwersytecki z wiertnictwa. 

Program wykładów jest następujący : 
Na l. roku będą wykładane matematyka, fizyka, chemia, 

rysunki, prace górnicze. Na IL. roku chemia, geologia, inżynierya, 
wiertnictwo, miiernictwo, laboratoryum naftowe i praktyczna mi- 
neralogia. Na III. roku miernictwo, wiertnictwo, laboratorynum 
górnicze i naftowe, czyszczenie ropy, inżynierya, hydraulika, 
praktyka przy motorach i specyalna geologia naftowa. 

Jak widzimy program nauk na tym Wydziale naftowym 
nic jest szerszy niż istniejący na naszej politechnice we Lwowie. 
Przy dobrych chęciach i staraniach grona prolesorów techniki 
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„Prof. Grzybowski hcisst: „Dagegen hdlt in Schodnica die 
„Zisternenproduktion schon scit ciner lingeren Zcit an, und 
„die neuerbohrten Schichte erhalten ebenfalls cine reichliche 
„Produktion”*. Autor) wenn man sich in ciner so ernsten und 
„wichtigen Angelegenhcit ausspricht, ohne mit den Tatsachcn 
„naher und genau bckannt zu werden.'" 

las Aussprechen der Anscliauungen verschiedener Leute 
iiber verschicdenc Sachen, trigt bedcutend zu deren Aufklirung 
bei, und auch der Aufsatz des Herrn Schónkopf wire ganz 
aktuell gewesen, falls er von der „kRichtigstellung' des Artikcls 
des Herrn Prof. Grzybowski und vom Angrcifen andercr Mo- 
mente abgeschen hiatte, wcelchc annelimen lassen, dass Herr 
Schónkopf pro domo sua spricht. Schuster -- blcib bei dceinen 
Lcisten. [cz | 

_. . Vom Naphtasensal Herrn Allons Gostkowski erhalten 
wir €in Zirkular, wcichcs wir um so gerner veróffentlichen, 
als dies in bedeutendem Masse eine Folge der zahlreichen 
Urgenzen scitens der Redaktion unserer Zeitschrift an Herrn 
Gostkowski, auch die Preise anderer ausserhalb der Borys- 
ławer Provenienz verkauften Olezur Notierung zu bringen. 
Den Inhalt des Zirkułars empfehlen wir der Aufmerksamkeit 
und gutem Willen unserer P. T. Leser. Derselbe lautet: 

„Vielseitig wird das Verlangen gestellt, ausser den 
Borysław-Tustanowicer Rohólpreisen, auch die Preise anderer 
galizischen Rohóle wie auch die der Hauptraffinaden zu no- 
ueren und veróffentlichen.* 

„Diese stósst auf grosse Schwierigkciten, da alle an- 
deren Ole ausschliesslici des Borysław- Tustanowicer, welche 
ein Gegenstand der stindigen Transaktion des Lemberger 
Marktes bilden nicht auf dem Markte verkauft werden und 
bleiben daher diese Transaktionen, wie auch die erzielten 
Preise meistenteils unbekannt.* 

| „Wenn ich daher im Sinne des allgemcinen Verlangens 
die Preise anderer Provenienzen und der raffinierten Pro- 
dukte verótfent:ichen sollte kónnte dies nur insofern ertolgen, 
in wie weit ich die Unterstiitzung der lInteressenten selbst 
durch gefaliige Mitteilung der von ihnen faktisch erzielten 
Preise, finden kónnte.* 

s „Ich crlaube mir nun im aligenicinen lInteresse die 
p. I. Petroleum-Industriellen zu ersuchen, mir (mit Ende ci- 
ner jeden Woche, Freitag oder Sonnabend) die sowohl fiir 
Rohcl ausser Borysławer Provenienz als auch fiir raffinierte 
Produkte erzielten Preise get. mitteilen zu wollen.* 

„Auf Grund derartig erhaltenen Mitteilungen werde ich 
im Stande sein allwóchentlich auch die Preise der ausser 
borysławer Rohólmarken und raffinierten Produkte zur Ver- 
ófientlichung zu bringen. Ohne jedoch ciner allgemeinen Un- 
terstiitzung erschcint die Veróffentlichung der Preise fiir 
Spezialmarken unmóglich.* | 

„In der Hoffnung, dass Ihnen an authentischen und 
stindigen Mitteilungen in der genannten Richtung gelegen 
ist, erwarte ich die gefl. Approbate meiner Proposition. i 

Hochachtungsvoll 
Alfons Gostkowski. 

Die erste Petroleumausstellung hat vom 7. bis 17. 
September in London stattgefunden. Diescibe wurde vom Herrn 
J. 1). Smith einem Ausstellungsorganisateur zustande gebracht, 
welcher binnen sciner 24 jilrigen Praxis in diesem Fache, be- 
rcits mchrere Fachausstellungen wie (Gas-Elektrischc-Buchdruck- 
ausstellungcen u. v. a. organisiert hat. 

Bei der socben geschlossenen Petroleum-Ausstellung wur- 
den folgende Zwcige dieser Industrie vertreten. 

Anlage und Einrichtung der Schichte, Transport, Einrich- 
tungen fiirRohólieunerung, Rohólmotorc, Raffination, der Ocle, Pe- 
troleumbcleuchtung und Behcizung, Hcizól, Schmiere u. a. 

In Verbindung mit der Ausstellung hat ein Petroleumkon- 
gress stattgcefunden auf welchem diec folgenden Referate zur Ver- 
óftentlichung gelangten: J. T. Armstrong: „Das feste Hecizól" 
D. M. Chambers: „Die Bohrung und Bohrmethoden* Dr. P. Dwor- 
kowitz: „Rohólfcuerung', Fitzhardinge Licbenroode: „Die Pro- 
duktion des Naphtagases*. S. H. North: „Projekte zur schnelleren 
Entwicklung der Petroleumindustrie', €. Lakin Smith: Rohólmo- 
tore zu Land und zur Sce', J. T. Smith, Redakteur der „Petro- 
leum World'. Ueber die Petroleumindustrie im Allgemcinen' cin 
Vortrag mit Lichtbildern. 

Die gegenwiirtige Ausstelłung gab gewisscrmassen nur 
cinen Anfang fiir die zukiinitigen im grossen Massstabe cinzu- 
richtenden Petroleum-Industric-Ausstellungen. Herr J. D. Smith 
projektiert bercits fiir das Jahr 1913 cine internationalic Petroleum- 
Ausstellung und begicbt sich demnichst nach Amerika um mit 
den dortigen Industriellen diz Angelegenhcit zu besprechen. 

Anlisslich der Ausstellung hat diec Zcitschrift „The Petro- 
leum World eine prichtige Sondernummcer herausgcgcben. 

Bohrtechnische Studien auf der Universitit zu Birming- 
ham. Am 1. Oktober d. J. beginnt Professor John Cadman seine 
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i przy jednoczesnym poparciu we Wiedniu przez sfery wpływowe 
z łatwością by się dało, z bardzo małym wydatkiem materyalnym 
przekształcić istniejący na politechnice kurs przygotowawczy 
górniczy na wydział wiertniczy. A że jest to obecnie na czasie, 
widzimy również i stąd że i w Rosyi sfery naftówe poważnie 
się domagają od rządu utworzenia wyzszej sżkoły wiertniczej 
w Tyflisie, dla kształcenia „Inżynierów Naftowych'. A 

Biura Tow. Opału ropnego Ski z o. p. we 
Lwowie przeniesione. zostały z ul. Zimorowicza 7 do 
domu przy ul. Batorego 34 l. p. 

Die Geschaftsriume der Heizólgesellschaft G. 
m.b>H "m Ecmbere befinden sich jetzt Batory- 

gasse Nr. 34. I. St 

Vortrige aut der neueingefiihrten Fakultat fiir Bohrtechnik zu 
Birmingham. Die Dauer der Bohrtechnischen Studien wird sich 
auf drei Jahre erstrecken, wonach die Hórer den akademischen 
Titel der Bachelor of Science erhalten werden. i 

Das Programm der Studien ist ein folgendes : 
I. Jahrgang: Mathematik, Physik, Zeichnungen, Bergwesen, 

II. Jahrgang: Chemie, Geologie, Igenieurie, Bohrwessen, Petro- 
leum-Laboratorium und praktische Geologie, III. Jahrgang: Mess- 
wesen, Bohrwesen, Berg-und Petroleumlaboratorium, Rohól-Reini- 
gung, Ingenieurie, Hydraulik, Motorenpraxis und spezielle Naphta- 
geologie. | 

| Wie wir von dem zitierten Studienplan ersehen ist der- 
selbe iiberaus nicht umfangreicher als das Programm der Berg- 
studien auf der politechnischen Hochschule zu Lemberg. Beim 
guten Willen des Professorengremiums und bei gleichzeitiger 
Unterstiitzung in Wien seitens einflussreicher Personen, kónnte 
der bei technischen Hochschule in Lemberg existierende berg- 
mannische Vorbereitungskurs leicht und mit geringen Kosten in 
eine selbstindige Fakultatfiir Bohrtechnik umgewandelt werden. 
Eine solche Forderung erscheint nicht nur bei uns als begriindet, 
in Russland verlangen die Petroleumindustriellen von der Re- 
gierung die Einrichtung einer Hochschule fiir Bohrtechnik, welche 
Petroleum-Ingienieure ausbilden móchte. Je Na 

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

Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Z. T. W. 
z dnia 22. sierpnia 1912. i 

Na posiedzeniu byli obecni z Wydziału: kol. Styber, Ra- 
moszyński, Renefortt, Mermon i Haczewski, nieobecność swą 
usprawiedliwili kol. Kowalski, Nowicki, nieusprawiedliwili swej 
nieobecności kol. Stocker, Tołłoczko, Kobak. 

Z poza Wydziału byli obecni: kol. Swiętnicki Wład. Rze- 
pecki Br. Bachowski R. 

Przewodniczył kol. Styber. Po odczytaniu protokołu z o0- 
statniego posiedzenia Wydziału, który przyjęto do wiadomości 
kol. Styber zawiadomił Wydział, że subskrybowana przez firmy 
do obecnej chwili kwota na fundusz budowy własnego domu 
wynosi K. 7000.— Co dotego punktu rozwinęła się ożywiona dy- 
skusya, podczas której omawiano sprawę gruntu pod budynek, 
planów i t. p. i 3 

Następnie omawiano sprawę dziennych wykazów produkcyi 
ropy, i. oddano ją do szczegółowego rozpatrzenia osobnej komisyi. 

W sprawie zaległości członków uchwalono celem inten- 
zywniejszego zbierania wkładek przyjąć kursora. | 

i Na wniosek kol. Stybera uchwalono napisać list do Eksc. 
Długosza, by kwotę K. 4000.— pozostałą ze składek zbieranych 
z okazyi-nominacyi kol. Długosza na ministra, a przeznaczoną 
przez niego na zapomogi dla wdów i sierót, przelał do istnieją- 
cego już funduszu zapomogowego istniejącego przy Z. T. W. 

Sprawę kol. Misińskiego uchwalono poruszyć na plenarnem 
posiedzeniu. | 

Po załatwieniu innych drobnych spraw, jakoteż interpelacyi 
i wpływów posiedzenie zamknięto o godz. 9.30. | | 

Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Z. T. W. 
z dnia 29. sierpnia 1912. 

Na posiedzeniu byli obecni kol.: Styber, Nowicki, Tołłoczko, 
Kowalski, i Mermon. Porządek dzienny: -Odczytanie protokołu 
z ostatniego posiedzenia. 2. Sprawa budowy domu. 3. Wpływy. 
4. Wnioski i interpelacye. 

Z powodu braku kompletu do odbycia posiedzenia Wydziału, 
uchwalono po załatwieniu spraw bieżących przystąpić do prze- 
glądnięcia projektów budowy domu Techników wiertniczych. Na 
ten temat rozwinęła się dyskusya, która trwała do godz. 8.30 wiecz. 

Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Z. T. W. 
z dnia 5. września 1912. | | R 

Na posiedzeniu byli obecni z Wydziału kol.: Styber, Ko-. 
walski, . Renefort, Tołłoczko, . Ramoszyński, „Mermon, Nowicki 
i Haczewski. Nieobecność swą usprawiedliwił kol. Dunka. Z po- 
za Wydziału: kol. Pałaszewski, Olszewski, Bachowski, Glazor, . 
Grzywiński, Słotwiński, Lisikiewicz, Mermon, Lewicki, Fedorowicz, 

. Po odczytaniu i przyjęciu do wiadomości protokołu z o- 
statniego posiedzenia przystąpiono do omówienia sprawy budowy 
własnego domu. Sprawę tę referował kol. Kowalski, który po 
dłuższem przemówieniu na temat celów i zakresu budowy Domu 
Techników wiertniczych wyraził swoje zdanie co do kwestyi, co 
dom teckników ma w sobie pomieścić. Referent żądał zadecydo-- 
wania we dormie wniosku dla jakiego celu ma ten dom służyć 
tj..czy ma być poświęcony tylko na lokal Z. T. W. i Redakcyę 

„Ropy, czy też ma mieścić w sobie jeszcze jakie instytucye nau- 
kowe, czy ewent. kasynó. * aś SiC 

Kol. Dr. Olszewski omawiając znaczenie domu, proponuje 
budowę większego domu z ubikacyami do wynajęcia, na co jego 
zdaniem jako na interes rentujący się łatwiej będzie znaleźć kapitały. 

Kol. Ramoszyński, proponuje ograniczyć się tylko do bu- 
dowy domu dla potrzeb samego Związku. Równocześnie z po- 
wodu wyjazdu z Borysławia rezygnuje z udziału w komisyi bu- 
dowy domu i prosi o wybranie na swoje miejsce zastępcy. 

Kol. Nowicki zgadza się z wywodami kol. Ramoszyńskiego 
co do ograniczenia budowy tylko dla celów Związku. Dom zda- 
niem jego powinien pomieścić salę zebrań, biura Związku, Re- 
dakcyę „Ropy”* i mieszkanie dla redaktora. Budowa powinna być 
kanadyjska, zaś na podnajemców nie należy reflektować. 

W dalszym ciągu w dyskusyi nad tym punktem zabierali 
głos kol. Kowalski, Haczewski, Styber, Słotwiński, Bachowski. 
Po zamknięciu dyskusyi uchwalono: 1). Dodać kol. Styberowi do 
pomocy w komisyi budowy domu kol. Haczewskiego. 2). Uchwa- 
lono wniosek kol. Stybera, że projekta na budowę mają być wy- 
konane dopiero po wyszukaniu odpowiedniego gruntu. 

Przystąpiono następnie do sprawy asekuracyi członków. 
Referent przedstawił oferty, z których wynika, że żadne Towa- 
rzystwa asekuracyjne, do których się zwrócono nie przyjmują 
ubezpieczeń kolektywnych na wypadek Śmierci nie będącej na- 
stępstwem wypadku. | 

Na Zjazd techników polskich delegowano jako oficyalnego 
reprezentanta „Ropy* p. Załuskiego zaś zastępstwo Z. T. W. po- 
wierzono kol. Kowalskiemu, Haczewskiemu i Fedorowiczowi. 

Uzupełnienie Wydziału odłożono do Walnego Zgromadze- 
nia t. j. do dnia 11. października. Z powodu rezygnacyi kol. Ra- 
moszyńskiego kasę Związku powierzono kol. Grzywieńskiemu. 
Kol. Ramoszyńskiemiu uchwalono wyrazić podziękowanie za jego 
nadzwyczaj gorliwą pracę dla dobra Związku. 

Następnie uchwalono następujące wnioski: 
Wyrazić podziękowanie p. Landryómu za datek na dom 

Techników wiertniczych. 
Zwolnić kol. Misińskiego od płacenia wkładek przez czas 

choroby. 
Wygotować referat do Wydziału krajowego i „Ropy* 

w sprawie kursów przemysłowych. .. /'* i 
Rozwiązać umowę z p. Loewenherzem co do wydawania 

wykazów produkcyi ropy. 
Wysłać delegacyę do Ministrów Trnki i Długosza, za ich 

pobytu w Borysławiu. 
Po załatwieniu wpływów i interpelacyi posiedzenie o godz. 

10-tej wieczorem zamknięto. | ad: 
Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Z. T. W. 

z dnia 19. września 1912. 
Na posiedzeniu tem byli obecni z Wydziału kol. Styber, 

Grzywieński, Kowalski, Mermon, Nowicki i Tołłoczko. Z poza 
Wydziału kol. Pałaszewski, Krateil i Glazor. 

Ustalono następujący porządek dzienny « Walnego Zgro- 
madzenia : ; | | AR 

1). Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia, 
2). Sprawozdanie z działalności Wydziału. 
3). Wybór skarbnika i uzupełnienie Wydziału. 
4). Wnioski i interpelacye. 
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Sprawę ukazać się mającej noweli do przepisów górniczo- 

policyjnych uchwalono poruszyć na plenarnem posiedzeniu. Na- 
stępnie omawiano sprawę kursora i uchwalono wysokość ewen- 
tualnej prowizyi dla tegoż. 

Przyjęto do wiadomości rezygnacyę kol. Kobaka z członka 
Wydziału. Polecono zreferowanie konstrukcyi rygu wiertniczego 

pomysłu kol. Bukojemskiego kolegom Kowalskiemu i Mermonowi. 
Uchwalono poruszyć na posiedzeniu plenarnem sprawę wydania 
popularnego kalendarza naftowego na r. 1914. 

. Po załatwieniu wpływów posiedzenie zamknięto o godz. 
9-tej wieczór. 

SPRAWOZDANIE ZAPRZYSIĘŻONEGO SEN- 
ZALA ALFONSA GOSTKOWSKIEGO LWÓW, 
PASAŻ HAUSMANA L. 1. NR. TEL. 1059. 

BERICHT DES BEEIDETEN SENSALEN 
ALFONS GOSTKOWSKI LEMBERG, PAS- 
SAGE HAUSMANN Nr. 1. TELEF. Nr. 1059. 
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OD REDAKCYI. 
Z powodu nieprzewidzianych trudności techni- 

cznych wyszedł niniejszy numer „Ropy* z tygodnio- 
wem opóźnieniem. 

Następny numer wyjdzie 15. b. m. 

TREŚC. 
Zasoby ropy galicyjskich Karpat. — Przemysł naftowy 

w Austro-Węgrzech w świetle cyfr „Internationale Petroleumsta- 
tistik'. — Związki technicznych i administracyjnych urzędników 
kopalń i hut. — VI. Zjazd techników polskich w Krakowie. — 
Z ruchu wiertniczego. — Wiadomości handlowe. — Różne wia- 
domości. — Zawiadomienie Wydziału Z. T. W. w Borysławiu. — 
Sprawozdanie senzala Alfonsa Gostkowskiego. 

VON DER REDAKTION. 
Infolge technischen Schwierigkeiten erscheint 

unsere heutige Nummer mit einer Verspatung von 
einer Woche. Die nadchste Nummer wird am 15. d. 
M. herausgegeben. 

INHALT. 
Rohólvorrate der galizischen Karpathen. — Die Petrole- 

umindustrie Oesterreich-Ungarns im Lichte der Ziffern der „In- 
ternationalen Petroleumstatistik'. — Vereine der technisch-ad- 
ministrativen Bergbau und Hiittenbeamten. — Die' Bohrtatigkeit. 
Handelsnachrichten. — Verschiedene Naohrichten. — Vereins- 
nachrichten.—Bericht| des beeideten Sensalen Alfons Gostkowski. 



RAZY 

MM 
UE ARTYKUŁÓW TANCZYC 
tr z og. r. w OROŚOKCZU 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 
Fale ae 1 

| Dynamo-maszyny i urządzenia elektryczne 
[I z fabryki austryackich zakładów SIEMENS 

ij «:SCHUCKERT. RB oz CARR 
| | Maszyny parowe do tychże oryginalne 

| angielskie firmy TANGYES LTD. 

|| w Birmingham. - - - - - — - - 
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 NAJLEPSZE) JAKOŚĆ. EE GENY KONKURENCYJNE, 

ERSTKLAŚSIGE 
DEUTSCHE KANZLISTIN, 

bilanzsichere Buchhalterin, flotte Korrespondentin, im E. 
fach und Realititenadministration durchaus versiert, gegen- 
wartig beim Naphtageschaft in Drohobycz titig, fibernimmt 
einschligige Nebenbeschaftigung. Besorgt Ubersetzungen | 
aus dem Ungarischen, Franzósichen und Englischen. | 

Geil. Zuschriiten unter „Exquisite' 
an die Adm. d. Bl. 

| 

ADWOKAT — RECHTSANWALT ś 

J. Knopi 
Syndyk Związku Techników wiertniczych i 
$yndikus des Bohrtechniker - Verbandes $ 
Telefon 34. DROHOBYCZ. 

|| Cena egzemplarza z prze-- 

LALALALA A 
| | | i ł l | | | | | l | 

KSIĘGA ADRESOWA 
STÓŁ. M. LWOWA 

wychodzi od lat 16-tu i jest. 
niezbędnym podręcznikiem 
dla każdego kto tylko ma. 
stosunki ze stolicą kraju. 
Niskość ceny umożliwia jej nabycie | 
je i osobom prywatnym. -: 

-sylką 5 Kor. 56 h. 
Redagowana w sposób przejrzysty 
i staranny przez Fr. Reichmana. 

Adres Redakcyi: 
Lwów, ul. Grottgera |. E3 



8 Skład wszelkich artykułów technicznych 

te) 46) 16) 10) 492 40) 40) 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
Eliasz KŃlinghoffer 

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

poleca: 
Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania szybowe, 

łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 

druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe 

maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

=== _ Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. 
e - | 

> 0) 10) 10) 1€> 16) 46) (6) 10) (6) 463 40) 16) (0) (©) (© 

$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. 
i elektrotechnicznych. 

ALIRI w BORYSŁAWU 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 maszynoweicylindrowe, 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 wszystkich gałęzi przemysłu 
zawsze na składzie. 

AŻ 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

E. KLUGMAŃN= 
Tel. 126. © W BORYSŁAWIU. © Tel. 126. 

| 

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. 
DYNAMA FIRMY BARTELMUS I DONAT W BERNIE. 

* 

4. GR Gi. Ra. © 20 BR B.B Sia CA A © a M BO A SA. LB MB 
WARSZTATY MECHANICZNE 

B 
i Or Dudziak i Cz. [ermon Bp 

Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. B 
a Wykonuje reparacye maszyn i pomp parowych, raki, 

tuty i wszelkie instrumenta wiertnicze. 
SPECYALNOŚĆ: toczenie gwintów u dowolnie długich rur, ob- B 

ciązmkow 1szane tauikowycheat +=" mienie 2:3 
PRZETACZANIE cylindrów u maszyn i tłoczni parowych i otwo” 

rów czopowych w korbie uskuteczniają na żądanie na kopalni. 
WYPOŻYCZALNIA narzędzi ratunkowych, gruszek, koron, raków itp. R 

BOW wode” SED ej LIE PUDEWE NE NOWE EZ RZEC NOA GT 00 DWN SZE 

> Ceny bardzo przystępne. 
TFT WF W GT W WPÓ WH W WAW W W O TW W PTFE 

Skład maszyn i artykułów, dla 
wszystkich gałęzi przemysłu 
Cell a Erdheim, Drohobycz 

filie w Borysławiu i Tustanowicach. 
Kotły, maszyny, rury pompowe, gazowe, łączniki, wentyle, 
injektory, manometry, wodoskazy, liny druciane, manilowe, 
narzędzia wiertnicze, pasy, smary, cegły i tuby 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, ©taz 

8 wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. = 
=== _ KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE BEZPŁATNIE. 

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

EJ ZZŻZŻZŻLLeo.LLŁ ua = 

Roman Gierszyński i Ska 
Fubryka narzędzi i instrumentów wiertniczych 

w TUSTANOWICACH 
fach poczt. Nr. 1039. Borysław. Telefon 159. 

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

Roboty wykonuje w najkrótszym terminie 
i po cenach bardzo przystępnych. 

Dostawę uskutecznia się własnymi końmi. 
— ÓZR|| 

| "U 

ZES Z 
AEC) | 

MASZYNY PAROWE różnych systemów na składzie. b 

JENNKKNANNENNNNNNNENNEKNENENK LEMEKEKEEL.LEEEKNKAEKNNE. 

- TOWARZYSTWO 
HANDLOWO-KREDYTOWE 

W BORYSŁAWIU 
STOWARZYSZENIE Z OGR. PORĘKĄ. 

ODDZIAŁ BUCHALTERYJNV: ZAKŁADA I PROWADZI BUCHALTERYĘ 
SPÓŁEK I PRZEDSIĘBIORSTW NAFTO- 
WYCH. USKUTECZNIA ROZLICZENIA MA- 
JĄTKÓW. SPORZĄDZA BILANSE I IN- 
-: WENTARZE. a 

_ Ważne 

ili P. T. Bruttowców 
SPRAWDZANIE OBLICZEŃ I PRZE- 
»: ' "KAZÓW ROPNYCH . :- 

CENY UMIARKOWANE. 

5 « 



_ NAFTOWA e 33 NAFTA SPÓŁKA POWIERNI CZ TREUHAND-GESELLSCHAF I 
'_ SPÓŁKA Z OGR. ODPOW. | | M. B. H. - 

BORYSŁAW. BORYSLAW. 
Zawiadowcy: Jan Nep. Kaan i Dr. Wiktor Kern. Geschiftsfiihrer; Joh. Nep. Kaan u. Dr. Vikt. Kern. po 

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

Pośredniczy w zarządzie, kupnie i sprze- Interveniert bei Verwaltung, Kauf und Ver- 
daży objektów naftowych, produktów rop- kauf von Naphta-Objekten, Naphtapro- 

nych i urządzeń kopalnianych. dukten und Grubeneinrichtungen. 
Załatwia fachowe oceny, rewizye książek Besorgt fachmadnnische Gutachten, Buch- 

i kontrolę zarządów. © revisionen und Verwaltungskontrollen. 
Prowadzi wiercenia w akordzie. Ubernimmt Bohrakkorde. | 

'_._ Posiada zastępstwo licznych wielkich Besitzt die Vertretung diverser Orosser 
fabryk między innemi: Towarzystwa Akcyj- ||| Fabriken, unter.anderem: jene der Aktien- 
nego dla przemysłu naftowego w Bory- gesellschaft fiir Naphta- Industrie Boryslaw, 
sławiu, Józefa Reithoffera Synów we Wie- Josef Reithofiers Sóhne Wien; Austria 
dniu, Tow. akcyjnego dla przemysłu nalto- Petroleumindustrie Aktiengesellschaft Dro- 
wego „Austria* w Drohobyczu. hobycz etc. 

zk! Mago kC 

R 

3 = | 

OE (JEEL SSSŁĄNEELLL = AWEEE LLNELLL = CEEOL ZZEEMJ 

02:000:00:0.-:09540:: 9:00: NIW:20.035:5/059::0:20 9: | , m — U ) 4 © * 

m HLZŻN RR 1.2 2054 Bziek A Rda__AŹĆNÓ SE m! 9: 0029 H:54 

Warunki prenumeraty naszego pisma „ga Bezugspreise ihserer 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. een Penaże; 
| „1agcsat$weis' der Galfzischen Z dodatkiem: > Ę AGE: | Rófioelpróoduktion" K/25, M. 25, 

„Dzienne wykazy galicyjskiej Frs. 35, monatlich. 
prodikcytiopy/K.25,M.25, FfS. 39. 

Insertionspreise: 

2% | | Eine ganze Seite K. 100—, 1/, Seite 
Jednorazowo cała strona K. 100—, . : K.60-—, 1/, Seite K. 35—, 1/, Seite K. 20-—, 

pół strony K. 60—, /, strony K. 35—, > AG” aj ZEG 1, strony K. 20—, 1/,, strony K. 12—. [16 ssie * fiir einmalige Einschaltung. 
abatte: 

Rabaty: | > przy 6 krotnem umieszczeniu 259/, pei maliger Einschaltung kj 
» » » 0 

> 2 5 | > 35] | 59 24 2 , » 409/ k 4 24 RY gi 023 407/ 0 

Specyalne ogłoszenia (wkładki itp.) | Spezialreklame (Einlagen etc.) nach 
wedle umowy. Vereinbarung. 

Od powyższych cen i rabatów dal- Inserate zu niedrigeren als die an- 
"szych zniżek pod żadnym warunkiem się gefiihrten Bedingungen werden unter kei- 

nie udziela. ró nen Umstdnden angenommen. 

Ogłoszenia: 
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Pod redakcyą CZESŁAWA ZAŁUSKIEGO "O SERY: RAS a zało l i > dowy ne ydawca i odpowiedzialny redaktor INŻ. WŁAD. DUNKA DE SAJO. 
Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. C.i. k. aadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 



Już a 4 jenna. 

MAPA GÓRNICZO-. 
PRZEMYSŁOWA : 
-Galicyi z objaśnieniami 

o — 0:64:20 =7.0.0 14197 GII777 

+0061*0:27 GIR Ni R 

N% 

HERMAN ROTH Przemysł drzewng „ Holzindustrie 

Da. AZEA..LE 

zł 44 

= 

| WYKONANA W PIĘCIU KOLORACH 
| WSKALI1: 600000 OPRACOWANA WE- iprzedsiębiorstwo | -- und -- 
R DRUG NAJNOWSZYCH ŹRÓDEŁ PRZEZ -- budowy -- | Rommternehmung 
4 DRA. STANISŁAWA OLSZEWSKIEGO, 
B 1Nż. GÓRN. I GEOLOGA I JEST DO $ BORYSŁAW. NABYCIA w ZWIĄZKU. TECHNIKÓW s DA [ji 

: WIERTNICZYCH W BORYSŁAWIU. 2 
Ceny: | 

| 1) z polskiemi objaśnieniami . „Kk. 30. 207 3. : 5 
M _ 2) z niemieckiemi objaśnieniami ;, „JEEEORAME: TELE GRAMMADRESSE: . 
H ___ (streszczenie polskiego tekstu) . „20 - ROTH, BORYSŁAW || ROTH, BORYSŁAW 

3) bez Objaśnień . . . - „15. TELEFON 186. TELEPHON 186. 
4) bez objaśnień na płótnie jako 
_' . mapa ścienna lub w formacie: 

kieszonkowym . . « « « :»1 
aa za PZ lub po otrzymaniu gotówki. 

a amoGZO A > BI GH p m ę TRRPO - 

BRACIA STERN 
_w BORYSŁAWIU. 

_Koncesyonowany 
przedsiębiacca 

_— budowlany. — © =; MAJ (DB „A 

4 Maszyńw, narzedzia. ao | ich. | Ę | Tustanowice- 

| techniczne dla wszystkich gałęzi zj Wolanka. 
rę: 

' przemysłu naftowego. © 

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

Ce; 
wu. 

r, F LZ ddd tyż UA sarREOP 

Telefon Nr. 149. 
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| Adres telegraficzny: 2. 5 - 
A śp CJ Tcapp, Wolanka. ij 
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„AZAŃIZGAŃWA 
-_- TOWARZYSTWO 

dla HANDLU, PRZEMYSŁU i ROLNICTWA 
we GWOWIE, — ul. Romanowicza (e. 1. — Dom własny. 

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

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

Austryackich walcowni rur Mannesmanna we Wiedniu. — Galicyjskiej Fabryki narzędzi 
wiertniczych Perkins, Mac Intosh $£ Zdanowicz w Stryju. — Fabryki armatur i odlewów 
z bronzu fosforowego E. Miinstermann w Bielsku. — C. k. uprz. fabryk stali Braci Bohler 
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 wodociagowe oraz wszelkie połączenia do tychże, 
KOTŁY, maszyny i pompy parowe; kompleine 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. 

in GEMBGERG, — Ramanowiczgasse Mr. 1. — CigenEs Haus. 
Telegramm-Adresse: Handelsverein, Lemberg. — Telephon Nr. 168. i 

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 $« Zdanowicz, Stryj. —- Phosphorbronce-Industrie und - 

- Armaturenfabrik E. von Miinstermann, Bielitz. — Stahłwerke Gebr. Bóhler 8 Co., Wien. 
_—-Feilenfabriken der St. Egydyer Eisen- und Stahl-Industrie-Gesellischaft, Wien. — Werkzeug- 

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

DER VEREIN UNTERHALT AUF LAGER UND BIEFERE: 
Bohr-, Pumpen-, Gas-, Wasserleitungs-Rohre und alle Arten von Verbindugen fiir die- 
selben; Kessel, Dampfmaschinen und Dampfpumpen; komplette Bohrrigs verschiedener 
Systeme und sdmmtliche Bohrwerkzeuge ; Stahidraht- und Manila-Seile ; Kameelhaar-, 
Baumwoll- und Leder-Treibriemen. Materialien fir Isolations- und Dichtungszwecke. 

- Installationen elektrischer Beleuchtung, vollstindige Einrichtungen fiir Schmiedewerkstatten. 
Diverse technische Bedarfsartikel. > 

p 

"_ C.i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Denhahvezu, 

za. 
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