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bez „Dziennego wykazu ga- 
Prenumerata dwutygodnika Ropa 

lcyjskiej produkcyi ropy* * 
wynosi: w Austryi rocznie 20 kor., 
półrocznie 12 kor.; w Niemczech 
rocznie 20 Mk., półrocznie 12 Mk.; 
we wszystkich innych państwach 
Związku pocztowego rocznie 30 . 

r. półrocznie 16 fr. — Numet 
pojedynczy 1 kor., 1 Mk Z 1. 
ć codziennym dodatkiem : a 

MORERSNSAE galicyj- SER 
cyi ropy* wy- NI I nosi w Austryi: Miłe znie 25 ORGAŃ ZWIĄZKU TECII- 

or. w Niemczech miesięcznie 
Mk. we wszystkich innych NIRÓW WIERTNICZYCH, 

aństwach Związku pocztowe | Fr. miesi ł iowego olac, miełęcaie: sRept > PISMO POŚWIĘCONE siącu. Przedruk SASÓW o SPRAWOM PRZEMYSŁU 
kułów, tablic i a | e 

tylko z wyraźnem powołaniem © __ NAFTOWEGO. _:: 

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

esausweis der Galizischen 
ohólproduktion* betragt: fiir 

Osterreich K. 20 pro Jahr, K. 12 -halbjaihr., fir Deutschland ia 
lich Mk. 20, halbjahrlich Mk542, 
fiir alle anderen Lander des 

- Weltpostvereines jahrlich Frs: 30, 
halbjihrtich Frs. 16. — Einzęl- 
DUMMECZE; JAKO L PISEZZ. 
Mit 'der. Beilage: „Tagesaus- 

ż . d G li 6 h R h- 

ORGAN DES VERRANDES siprodzidios? 4d Onjerrellli. 
Kr. 25 tlich, fiir Deutschland 

| DER RORRTECHNIRER, | Mk. 25 monatlich, fiie alla dde- 

| Lander des Weltpostverei- ZEMSCHRIET FURDIEIN- nes Frs. 35 monatlich „Ropa* 
TERESSEN D. GESAMTEN gychom gm, 10. u. 25. jeden saimtlicher 
PETROLEUM - INDUSTRIE. Żte:: Tabellen u. Notizen: ist 

nur mit Quellenangabe gestattet. 
się na dwutygodnik „Ropa*, — 
Cena inseratów wedł | WAWA ug specyalnej taryfy. — Adres Redakcyi 
—dministracyi: Dwutygodnik Ropac Borysław. — 
= Nr. Telefonu międzymiast. 126. 

| Insertionspreise nach speziellem 
Tarii. — Adresse der Redaktion und Administration: Halb- 
monatschrift „Ropa* Borysław. — Interurban. 

Telephon Nr. 126. 

„Mr. 5. Tom III. 10. Marca 192. — Borysław — 10. Mórz I9l2. III. Band. Rok II. 
(ew R. 

__ (ialicyjskie Karpackie 
Naitowe Towarzystwo Akcyjne 

dawniej Bergheim $ Mac Garvey. 
ROK ZAŁOŻENIA 1883. 

Kopalnie i raiinerye nafty. 
Fabryka kotłów i narzędzi wiertniczych, 

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

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

dyjskim, linowo-żerdziowym, jak i każdym 
innym systemem. 

Kanadyjskie żurawie wiertnicze, ulep- 
szonej, lekkiej i ciężkiej konstrukcyi 
dła każdej głębokości, kołowroty, ma- 

„Szyny i kotły parowe, narzędzia wszel- 
kiego rodzaju, wieże wiertnicze, pompy 

parowe etc. etc. | 
Specyalność: 

Świdry ekscentryczne, Patent W, H. Mac Goruey. 
Parowe maszyny wiertnicze, wyciągi tłokowe 
0d 50—100 HP, przenośne żurawie wiertnicze. 
_ Cenniki i kosztorysy darmo i opłatnie. 

Adres dla telegramów: 
do Wiednia: PETROLKARPATH, WIEN 

do Glinika Maryamp.: KARPATH, GLINIK MARYAMP. 
) do Borysławia: EKSCENTER, BORYSŁAW. 

| Sud komisowy w Borysławia u firmy MAREK SEEKNAN. Kommisslonelager fir Borysław: bel MRRKUS SŁEMANN. 

(alizigche Karpatten-Petroleum: 

___ Aktiengesellschat 
vormals Bergheim Ś Mac Garvey. 

-_ GEGRUNDET 1883. | 
Rohólgruben u. Raffinerien, Bohrwerkzeuge- 
u. Maschinenfabriken, Eisengiesserei Ś Kessel- 
schmiede in Glinik-Maryampolski, Galizien. 
Zweigwerke in Borysław u. Tustanowice, Gal. 
Erzeugung aller Artikel fiir Bohrzwecke und 
Petroleumgewinnung nach kanadischem u. jedem 
andern gebrduchlichen System und fiir kombi- 

nierte Seil- und Stangenbohrung. 

Vevbesserte kanadische Bohrkrane, leich- 
ter und schwerer Konstruktion fiir alle 
Tiefen, Pumpeneinrichtungen, Dampi- 
kessel und -Maschinen, sowie Bohr- 
werkzeuge jeder Art, Bohrtiirme, 

- Pumpen etc. etc. 
Spezialitaten: 

Exzentrische Rohrmelsel, Putent W. H. Mac Garvey. 
Bohrdampimuschinen, Dampifórderhaspeln, (ver- 
sehledene Typen v. 50—100 KP) Fahrhure Rohrkrdne. 
Preislisten u. Kosteniberschl. gratis u. franko. | 

Telegramm-Adresse: 
tir Wien: PETROLKARPATH, WIEN 

far Glinik-Maryamp. : KARPATH, GLINIK MARYAMPOL. 
flir Borysław : EXCENTER, BORYSŁAW. ©% 

BGYGEE p 



amm > 

2 M EA MNA A NM AL w OM 
I KM 0 z MM pozę an 

| — - ... m. mdłe m Mm mni | manana p 
ha m — 

. ESEE EO PE mam. > 2 Ki PE TAA M A ma 
p m mA A 6 wia iz 1 mo mim "w —- 

: 

Aa Bot. W BORYSŁAWIU "imo 
Fabryka narzędzi wiertniczych w Borysławiu wykonuje I ma na składzie: 
Żurawie wiertnicze szczególnie silnej konstrukcyi, 
Żerdzie wiertnicze z najlepszego materyału, ; | Świdry ekscentryczne patehtu M. Lengchamps'a, jakoteż wszelkie przybory do 

głębokich wierceń, | | | | 
Tłoki do wydobywania ropy patentu Mikucki, Krynicki, Żubr, 
Wyciągi tłokowe własnego systemu, "=- | 
Zbłorniki na ropę opałową, - 
Sazowniki specyalnej konstrukcyi, 

— Mietniki na ropę, | | 
Odlewy żelazne i metalowe, 
Naprawa kotłów parowych. 
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Kół nk, umo, s „dyd skal ję: DEAN 

ZŁ a PAT. WE POSEZRCOCE PZ RODESRKECNKE IE: 

JULIUSZ EIFERMAN 
nunnuuu DRONOBYCZ unnnsna 

| | | FILIE i SKŁADY: , | 

-_ BORYSŁAW, TUSTANOWICE i LWÓW. 
Jako zastępca dla Galicyi I Bukowiny: 
Królewsko węgierskich hut żelaza, nuna 
St. Esydyjskiej fabryki lin drucianych, us 

„Worthinstona” fabryki pomb parowych | I powietrznych, pzdych” cenach” rury kute zwykłe I Bet zai 
wszelkiego rodzaju i łączniki do tychże, liny stalowe druciane, pompy parowe _ | 
i powietrzne o najwyższych ciśnieniach. — Ponadto utrzymuję na składzie ' | 

J © © i sprzedaję po cenach tańszych od konkurencyi: s | 
| znakomite maszyny i kotły paroweiinne przybory dla urządzeń wiertniczych. Ji 
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Nel teleionu A 

i = UBOCZNE | 

| Tustanowice, 

| telefon Nr. 9.- || |. Bow Wok, ||: 

sob Nr, e. 

= , Lasłępóźwa « we po. centrach przemysłu. n | 
_Ekspor towe dostawy uskutecznłone wznocznych rozmiaruch do wszytkich prot 

k - „Świ Sy 

|| MASZYNY, narzędzia a urządzenia że da 

| | ŚR - znanej pierwszorzędnej ai 

SPÓŁKA z 0. P. 

PRZEDTEM 

omal KAC. INTOSK Ą Lo 
rok zalożenia 1885. 

| Wykonują i dostarczają: 

głębokich wierceń za naftą da a 2 
_ skim linowym. i płuczkowym. | PSSE: 

ŻURAWIE. wiertnicze kanadyjskie z lea | 
ach p || dusómsg mozdwane „do 

_ głębokości. Wo > | SZKIELETY żurawi jakoteż wież - wiertniczych 
w konstrukcyi żelaznej, latwo rozbieralne. 

KOŁOWROTY parowe w różnych wielkościach 

_kołowrotów w ruchu.) > 
POMPY parowe, <kieraty pompowe i pompy ropne, 

„ jakoteż całe RA. zaa żę: BEE 
_atacyi ropy. 

|SPECYALNOŚĆ: świa” oc: Patent ||| 
Mac Garvey we wszelkich dymenzyach. 

NARZĘDZIA t przybory wiertnicze do systemów Ę 
kanadyjskiego, linowego 1 płuczkowego. 24 

ŻERDZIE wiertnicze Z: żelaza osobliwego gatunku, | 
od ratunkowe ŻĘ: jednej sztuki wykute, bez | 
_spawki, w. rozmaitych wymiarach i kalibrach, || 

w St. Albans. 
8h Telegramy : 

BORING, St (Ana "23 

Biuro: 
London, E t 

„ Bishopsgate 1. 
-Telegramy : 

OLEBORERS, ali M 

|- 

IE e PBSEZA 

A wos 60 1 
A | : 

Jeri zatgca 

> dla Europy: 
Tora) dia 
* handlu, REZ 
i roln. we Lwowie, 

ul Romanowicza I 1. 
Telegramy: 

"air handlowe, ei. 

Telefon Nr. 168. [Il > = R 
ji śruby. ratunkowe sprzężone, na łożyskach: kul LI EA oso 2 2 

kowych obracalne, poruszalne z. łał wieży. | 

Fabryka w Angi: "|| 
"Perkins, Mac Intosh | Joc 

| Petroleum Tool HI 
Boring. Co. himited, I ZGBECZE 

naftowego kraja i zagranicy. Ma 
ie miejsc kuli ziemskiej. * 

| m8 a. mea: kk na. kładzie. w W ec ; 

ów Naa a a > * sw 5a 

04 €.1.k, nadworny dostawca A. Hi. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. | 

| Ba, 





DECA IEEZ= JE 
W. Sikorski 8: |. Seidenstein h 
-: LWÓW, Chorążczyzna 7. --: 
WIEDEŃ V, Margarethengirtel 14. 
Filie: Krosno, Borysław, Tustanowice 
(= JC =EFOJJNZEJCCEE NIE 

Polecamy szczególniejszej 
uwadze P. T. Klienteli nie- 
". zrównanej jakości 

Pierścienie gumowe 
>. do tłoków s 

„S$. + 8. ROPAMII:. 
00000000000000000000000000 
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Na składzie utrzymujemy 
stale: kotły, maszyny 
wiertnicze, żerdzie 
„Ursus*, pasy „Ursus* itd. 
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HERMAN ROTH 
nolzindustrie 

> ME = 
RauunternehMUNY 

Przemysł drzewny 
I przedsiębiorstwo | 
NOWO = 

BORYSŁAW. 
UH LG 

r 
TELEGRAMY : 

ROTH, BORYSŁAW 
TELEFON 186. | 

TELEGRAMMADRESSE: 
ROTH, BORYSŁAW 

TELEPHON 186. 

ZIE SiE SIE 

EMISIÓ JOLLES 
skład żelaza, artykułów 
technicznych i elektro- 
E] technicznych. EB 

BORYSŁAW 
UL. KOŚCIUSZKI. 

Nr. TELEFONU 65. 

ROPY SIA =P 7 CIE . 2) d ź 5:4 zl ©: 
a ZZA 

FZ 

SIGIP TRADI 
SA Ńoncesyonowany 
Sa przedsiębiorca 

= DUdogłony. 

Tustanowice- 
UWoalanka. 

Telefon Nr. 149. 

ES 

Adres telegraficzny: 

Irapp, Wolanka. 



Poczt. Kasa oszez. 
Nr. 74046. Telefon Nr. 905. ręrrrrry| 

STANISŁAW ULANOWSK 
BE. BBE": 

DSTROWSKI $ CUDEK DOŃ HANDLOWY DLA INTERESÓW 
- PRZEMYSŁOWO -HRNDLOWYCH - 

TisBabolce. WE LWOWIE, UL. KOPERNIKA L. 21. 

przedsiębiorca 

— budowlany. — 

PRZEPROWADZA: KUPNO I SPRZEDAŻ KOPALŃ, 
TERENÓW, UDZIAŁÓW KOPALNIANYCH, 
KUPNO -I SPRZEDAŻ ROPY. o: s gna: 

ORGANIZUJE: SPÓŁKI NAFTOWE Z DROBNYMI 
UDZIAŁAMI. Od NE Roa ik 

POLECA: PRZEDSIĘBIORCÓW WIERTNICZYCH 

Wolanka. 
2 

Telefon Nr. 206. 
BZ | B O DO WIERCEŃ AKORDOWYCH. z % 

OFIARUJEMY USŁUGI JAKO EKSPERCI PRZY 
WSZELKICH TRANSAKCYACH. Z PRZEMY- 
SŁEM NAFTOWYM ŁĄCZNOŚĆ MAJĄCYCH. Adres telegraficzny : 

a | Ulanowski, Wolanka. 
Lrz] 

POSIADAMY BOGATO ZAOPATRZONY ZBIÓR 
:: KOPII MAP KATASTRALNYCH. :: :: 

Adres dla telegramów: CUDEK LWÓW. 

RZY R W SZR Rz 4 >> Ra s ) © Ę 135 4:09725 UW D)ZYYNISZ20: 

Warunki prenumeraty naszego pisma 
wynoszą: K. 20, M. 20, Frs. 30, rocznie. 

Bezugspreise unserer Zeitschrift be- 
tragen K. 20, M. 20, Frs. 30, pro Jahr Mit 

Numer pojedynczy K. I, M. 1, Frs. 2. ' der Beilage : 
Z dodatkiem: 

„Dzienne wykazy galicyjskiej 
produkcyiropy' k. 25 M.25,Frs. 35. 

„Tagesausweis der Galizischen 
Rohoelproduktion* K. 25 M. 25 

Frs. 35, monatlich. 
, 

, Insertionspreise: Ogłoszenia: p 
Eine ganze Seite K. 100:—, 1/, Seite 

K. 60'—, */, Seite K. 35*—, 1/, Seite K. 20-—, 
'/16 Seite K. 12 fiir einmalige Einschaltung, 

Jednorazowo cała strona K. 100:—, 
pół strony K. 60-—, 1/, strona K. 35—, 
Je SKONY Ko 20-10, 8607 K [25 |G:- ADF 

Rabatte: 
DA Rabaty: | 
3 przy 6 krotnem umieszczeniu 250/, bei 6 maliger Einschaltung zali 
3 » 12 » » 3 + 22 12 » » 35 / 0 

Ze "24 > 3 400/, a za A 40% 
Specyalne ogłoszenia (wkładki itp.) 

wedle umowy. 
Od powyższych cen i rabatów dal- 

szych zniżek pod żadnym warunkiem się 
nie udziela. 

Spezialreklame (Einlagen etc.) nach 
Vereinbarung. | 

Inseraten auf niedrigeren als die an- 
geliihrten Bedingungen werden unter kei- 
nen Umstdnden angenommen. 

SZCZ 
. p € 

BRE. TĄ KŻ, BRWIEGB LECZ 



ORGAN-ZWIAZ KU 
TECHNIKOW: 
WIERTNICZYCH 

ORGAN:DEŚ:VER* 
BANDES.DER.BOHR: /-O|TE CHNIKERZ2X 

Ne. B. "Tom II. 10. marca 1912.. — -Botysław..— 40. Marz:1912- II Band; „Kok. Il. 

. MŚ prof. Dra Józefa Grzybowskiego za- 
łożenia w Borysławiu stacyi geologicznej 
zaczyna przybierać konkretne formy. Po- 

czątek projektu założenia Stacy! geologicznej 
w Borysławiu sięga roku 1909 kiedyto prot. 
Grzybowski pracując nad badaniem stosunków 
geologicznych Tustanowie, zbierał materyały 
z kopalń i zwracał się do Związku Techników 
wiertniczych z prośbą o życzliwą pomoc 
w tej pracy. Już wtedy omawiano na pośic- 
niach Związku potrzebę założenia w Borysławiu 
stącyi geologicznej, z której możnaby czerpać 
pożądane dla kierownictw kopalń iniormacye 
0 przewiercanych pokładach itp. Jakkolwiek 
Związek Techników wiertniczych potrzebę 
podobnej instytucyi żywo odczuwał, i utwo- 
rzenia jej gorąco pragnął, to jednak nie mógł 
się kusić o wprowadzenie jej w .czyn, bo 
przechodziłoby to z jednej strony możność 
finansową Związku, z drugiej zaś strony 
wychodziłoby poza ramy jego Czynności. 
Wtedy to Wydział Izby pracodawców na po- 
siedzeniu z dnia 15. marca z. r. uznał po- 
trzebę stacyi geologicznej w Borysławiu 
I postanowił wprowadzenie w czyn tego pro- 
jektu wziąć w swoje ręce. Dzięki: zabiegom 
I staraniom Izby pracodawców, jak też i jej 

er Gedanke des Herrn Prof. Dr. Grzy- 
bowski der Errichtung einer geologischen 
Beobachtungsstation in Borysław nimmt 

greifbare Formen an. Der Beginndieses Projektes 
reicht bis in das Jahr 1909 zuriick, zu wel- 
cher Zeit Prof. Grzybowski Beobachtungsstu- 
dien der geologischen Verhadltnisse von Tu- 
stanowice durchfiihrte und sich an den Bohr- 
technikerverband mit dem Appell, ihm in die- 
ser Arbeit zu helfen, wandte. Schon damals 
wurde auf den Vereinssitzungen die Griin- 
dung dieser Institution besprochen. | 

Obzwar der Bohrtechnikerverband den 
Mangel einer geologischen Station lebhaft 
fiihite, und deren Errichtung aufs Dringlich- 
ste wiinschte, konnte er jedoch an die Aus- 
fiihrung dieser Idee, welche sowohl seine fi- 
nanziellen Krafte als auch seinen Wirkungs- 
kreis weit iiberschreiten wiirde, nicht schreiten. 
Nun wurde die Sache von der Arbeitgeber- 
Kammer in die Hand genommen, welche auf 
der Ausschussitzung vom 15. Marz vorigen 
Jahres eine geologische Station in Boryslaw 
zu Griinden beschloss. Dank den Bemiihungen 
der Kammer, als auch deren einzelner Mitglie- 
der, wird wahrscheinlich schon in der nach- 
sten Zukunft die geologische Station in Bory- 



73 „a ROPA e Nr. 5 
pojedynczych ' członków - prawdopodobnie 
w najbliższym już czasie otwartą zostanie 
w Borysławiu stacya geologiczna. Prof. Grzy- 
bowski opracował i przedłożył już lzbie pro- 
jekt urządzenia stacyi, zaś lzba pracodawców 
postarała się u firm naftowych a kapitał 
potrzebny na utrzymanie stacyi przez pierwszy 
rok istnienia. Kierownictwa naukowego stacyi 
podjął się bezinteresownie prof. Grzybowski 
a czynności stacyi na razie będą ograniczone 
do powiatu drohobyckiego. Kierownictwo 
administracyjne spoczywać będzie w rękach 
Wydziału lzby pracodawców i Naczelnika 
Urzędu górniczego. Izba pracodawców żywi, 
sądzimy uzasadnioną i niepłonną nadzieję, że 
ogół świata naftowego uzna pożyteczność 
i znaczenie stacyi takiej dla naszego prze- 
mysłu naftowego i poprze ją tak intenzywnie, 
iż na przyszły rok będzie można pomyśleć 
o stałem zabezpieczeniu istnienia tejże i o 
stworzeniu dla niej osobnego kuratoryum. 

* 
* * 

Nie możemy na tem miejscu pominąć 
milczeniem uchwalonego na ostatniem Wal- 
nem Zgromadzeniu Krajowego Towarzystwa 
naltowego wniosku utworzenia w Galicyi 
wielkiego akcyjnego towarzystwa naftowego, 
któreby się zajęło eksploatacyą wyłącznie no- 
wych terenów naftowych w Galicyi. Krajowe 
lowarzystwo naftowe spodziewa się zainte- 
resować tym projektem rząd, Krajowy Zwią- 
zek producentów ropy, prywatnych przedsię- 
biorców i rafinerów. 

Dziś jest to jeszcze projekt surowy i nie- 
można przesądzać, czy i w jakim stopniu 
wymienione powyżej czynniki zechcą wziąć 
udział w tej akcyi. Naszem jednak zdaniem 
Krajowe Towarzystwo Naftowe i Związek 
producentów w połączeniu z blokiem przed- 
siębiorców naftowych i przy poparciu rządu, 
wykorzystując dotychczasowe doświadczenia 
praktyczne i opierając się na najnowszych 
badaniach naszych geologów — mogliby 
stworzyć silną finansową organizacyę, która 
jako instytucya pozbawiona charakteru spe- 
kulacyjnego, mogłaby stać się twórczynią no- 
wej ery rozwoju wiertnictwa polskiego na 
częstokroć bardzo obiecujących a jednak 
wskutek braku chętnego kapitału leżących 
dziś odłogiem terenach, któraby dalej stworzyła 
nowe pole pracy dla naszych techników 
wiertniczych i przytem oprocentowała nale- 
życie włożony kapitał. 

Żnamy bardzo dobrze nasz przemysł 
naitowy i wiemy, gdzie i jakie korzyści zeń 
ciągnąć możemy. Wiemy również dobrze, jak 
wiele zależy tu od dobrej organizacyi przed- 
siębiorstwa a przedewszystkiem od mądrej 

sław erófinet werden. Herr Prof. Grzybowski 
hat bereits ein Projekt bearbeitet, und die 
Kammer fiir das nótige Kapital vorgesorgt. Die 
Fachleitung der Station wird Prof. Grzybow- 
ski iibernehmen. Das Arbeitsfeld der Station 
wird vorldufig auf das Drohobyczer Bergre- 
vier beschradnkt werden. Die Administration 
wird von dem Ausschusse der Kammer unter 
Mitwirkung des Vorstandes des Revierberg- 
amtes in Drohobycz gefiihrt werden. 

Die Arbeitsgeberkammer hegt, und wir 
glauben die begriindete Hoffnung, dass das 
Gros der ósterreichischen Petroleumindustriel- 
len in Anerkennung der Bedeutung und der 
Nutzbarkeit einer solchen Station, dieselbe so 
intensiv unterstiitzen wird, dass es móglich 
sein wird schon im zweiten Bestandsjahre die 
Existenz des Institutes zu sichern und an die 
Schaffung eines Kuratoriums zu schreiten. 

* 
* * 

Wir kónnen nicht umhin, ohne auf die- 
ser Stelle, den auf der letzten Generalversamm- 
lung des Landes-Naptha-Vereines beschlosse- 
nen Antrag der Griindung einer grossen Aktien- 
gesellschaft zur Exploitation der neuen gali- 
zischen Petroleumterrains zu beriihren. Der 
Landes-Naphta-Verein hofit fiir dieses Projekt 
die Regierung, den Landesverband der Roh- 
ólproduzenten, private Petroleumunternehmer 
und Raffineure zu interessieren, 

Heute hat dieses Projekt noch keine 
konkreten Formen angenommen, und man 
kann nicht voraussehen, ob und in welchem 
Grade die obgenannten Institutionen sich an 
der Griindung der neuen Gesellschaft beteili- 
gen werden wollen. Wir sind jedoch iiberzeugt, 
dass der Landes-Naphta-Verein und der Lan- 
desverband der Rohólproduzenten in Gemein- 
schaift mit dem Gros der Petroleumunterneh- 
mer und bei einer Unterstiitzung seitens der 
Regierung, auf die bisherige praktische Er- 
Iahrung und die neuesten Forschungsergebnis- 
se unsererer (ieologen gestiitzt, eine starke 
Organisation griinden kóOnnten, welche als 
eine, von dem spekulativen Charakter freie 
Institution, eine neue Aera des polnischen 
Bohrwesens auf den oft sehr viel versprechen- 
den und doch wegen Kapitalmangels bis nun 
uneriorschten Oelfeldern, schaffen, ein neues 
Arbeitsield fiir unsere Bohrtechniker eróffnen 
und dabei das investierte Kapital verzinsen 
kónnte. 

Wir kennen unsere Rohólindustrie sehr 
genau und wissen es, wo und welchen Nu- 
tzen wir aus derselben ziehen kónnen. Wir 
wissen ebenso genau, wie viel hier von einer 
guten Organisation des Unternehmens und 
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i racyonalnej gospodarki. Nie wątpimy też, że 
skoro organizacyą przedsiębiortwa zajmą się 
czynniki tak powołane jak instytucye wyżej 
wymienione, to nawet znaczny kapitał akcyjny 
może być zebrany w drodze publicznej sub- 
skrypcyi w kraju. 

* 

Angielskie towarzystwa naftowe operują- 
ce w Galicyi osiągają wcale piękne rezultaty 
a Tow. Premier Oil © Pipeline wypłaciło 
znów 10%,-0wą dywidendę za ostatnie trzy 
miesiące ubiegłego roku. Fakt ten podkreśla- 
my z przyjemnością przedewszystkiem dlatego, 
że przemysł nasz nie zawiódł zaufania, jakie 
w nim pokładał kapitał zagraniczny. Niemniej 
wszystkie inne towarzystwa zagraniczne mają 
równie piękne szanse powodzenia muszą je- 
dnak pamiętać o tem, że los ich przedsię- 
biorstw spoczywa przedewszystkiem w rękach 
ludzi, którym bezpośrednie wykonywanie tej 
tak trudnej pracy powierzają. Anglicy np. zro- 
zumieli dobrze, iż robotami tak odpowiedzial- 
nemi i trudnemi mogą kierować tylko ludzie 
znający na wylot przemysł naftowy, stosunki 
lokalne i robotnika i, że powierzając odpo- 
wiedzialną pracę ludziom nie znającym np. 
języka krajowego i nie mogącym się bezpo- 
średnio porozumiewać z robotnikami naraziliby 
swoich akcyonaryuszy na nieobliczalne straty. 
Nic też dziwnego, że Towarzystwa angielskie 
zrozumiawszy dobrze swój własny interes cią- 
gną zyski, w czem i nadal życzyć im należy 
powodzenia. 

vor allem von einer weisen und rationellen 
Wirtschaft abhdngt. Wir zweiłeln auch nicht, 
dass sobald die Organisation des Unterneh- 
mens in den Handen der obgenannten lnsti- 
tutionen ruhen wird, sogar ein bedeutendes 
Aktienkapital im Lande selbst auf dem Wege 
einer ffentlichea Subskription gesammelt 
werden kónnte. 

* * 
* 

Die englischen, in Galizien arbeitenden 
Petroleumgesellschaften erreichen sehr schóne 
Resultate und die Premier Oil und Pipeline 
Co. hat neulich eine weitere 10/,-ige Dividende 
fiir die letzten drei Monate des vorigen Jahres 
erkldrt. Wir geben dieser Tatsache hier mit 
Vergniigen Ausdruck, da unsere Industrie die 
in ihr seitens des ausldndischen Kapitals ge- 
legten Hoffnungen nachgekommen ist. Nicht 
weniger schóne Aussichten haben auch die 
anderen auslindischen (jesellschaften, welche 
sich jedoch dessen bedacht dein miissen, dass 
das Schicksal ihrer Unternenmungen vor allem 
in den Handen der Leute ruht, welchen sie 
die unmittelbare Ausfiihrung dieser schweren 
Arbeiten anvertrauen. Die Englinder haben 
sich z. B. sofort orientiert, dass die Leitung 
dieser schweren und verantwortungsvollen 
Arbeit nur in die Hande solcher Leute gelegt 
werden kann, welche die Petroleumindustrie, 
die lokalen Verhdltnisse und den Arbeiter aufs 
Genaueste kennen. Sie waren sich dariiber klar, 

dass sie ihre Aktioniire auf unberechenbaren 
Schaden aussetzen móchten, falls sie einen 
verantwortungsvollen Posten mit Leuten, wel- 
che z. B. der Landessprache nicht móchtig 
sind und sich mit den Arbeitern direkt nicht 
verstindigen kónnen, besetzen wiirden. 

WALNE ZGROMADZENIE ZWIĄZKU TECHNIKÓW WIERTNICZYCH W BORYSŁAWIU. 
GENERALVERSAMMLUNG DES BOHRTECHNIKERVERBANDES IN BORYSŁAW. 

Dnia 27. lutego odbyło się w Borysławiu w sali 
„Sokoła* Walne Zgromadzenie Związku Techników 
wiertniczych przy udziale 92 członków. e, 

Przed przystąpieniem do porządku dziennego 
Prezes Związku Kol. Hendrich poświęcił kilka słów 
pamięci zmarłego kol. Aleksandra Klaftena, którego 
pamięć uczcili obecni przez powstanie. 

Następnie, po odczytaniu protokołu z poprze- 
dniego Walnego Zgromadzenia, który przyjęto z ma- 
łemi poprawkami, zabrał głos przewodniczący i zdał 
Sprawozdanie z czynności przejściowego Wydziału 
obranego na ostatniem Nadzwyczajnem Walnem Zgro- 
madzeniu. Jedną z najgłówniejszych czynności tego 
Wydziału w ciągu ubiegłych trzech miesięcy była re- 
organizacya Redakcyi i Administracyi Czasopisma 
„Ropa* i rozszerzenie tego czasopisma. W tym ce- 
lu Związek rozpoczął wydawanie dziennych wykazów 
galicyjskiej produkcyi ropy. 

Po przedstawieniu sprawy egzaminów na kie- 
rowników i reorganizacyi szkoły wiertniczej w Bory- 
sławiu, przewodniczący zwrócił się do zebranych 
z propozycyą omówienia szczegółowego tych spraw 
przy wnioskach i interpelacyach, na co zgromadzeni 
się zgodzili. Następnie przewodniczący zawiadomił 
obecnych o odłączeniu się od Związku Komitetu a- 
tlasowego i zorganizowaniu się „Literatury Naftowej * 
Ski wyd. z o. p. która przejęła wydawnictwo atlasu. 

Następnie zabrał głos Kol. Dunka de Sajo 
i przedstawił imieniem Komitetu redakcyjnego rozwój 
czasopisma „Ropa* zaznaczając pomyślny stan fi- 
nansowy tego wydawnictwa a skreśliwszy w kró- 
tkich słowach piękne widoki dalszego rozwoju „Ropy* 
postawił wniosek, by Walne Zgromadzenie uchwaliło 
przedłożony i uchwalony na poprzedniem Walnem 
Zgromadzeniu wniosek co do wyrażenia dawnemu 
Wydziałowi, który zapoczątkował Wydawnictwo „Ro- 
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py”, uznania i podziękowania za jego pracę. Po tem 
sprawozdaniu rozwinęła się ożywiona dyskusya, 
w której zabierali głos kol. Stocker, Zakrzewski, 
Swierczewski, Styber, Nowicki i Pierściński. 

Kol. Nowicki polemizując co do niektórych 
punktów przemówienia kol. Dunki postawił wniosek, 
że wobec stwierdzonego przez komisyę rewizyjną 
zadawalniającego stanu wydawnictwa „Ropy* wy- 
jaśnione są wszelkie wątpliwości co do zapoczątko- 
wanej dla dobra Związku akcyi dawnego Wydziału 
przez założenie i prowadzenie wydawnictwa „Ropy*. 

Kol. Pierściński postawił wniosek przyjęcia do 
wiadomości i wpisania do protokołu wraz z wykazem 
cyfrowym całego sprawozdania komisyi szkontrują- 
cej „Ropy*. 

Wniosek ten jako najdalej idący poddano pod 
głosowanie i większością uchwalono. 

Kol. Grzywieński imieniem komisyi rewizyjnej 
przedkłada bilans za rok ubiegły i oświadczywszy, 
iż stan finansowy Towarzystwa jest pomyślny jako- 
też, że wszystkie agendy Towarzystwa znaleziono 
w zupełnym porządku, stawia wniosek o udzielenie 
ustępującemu Wydziałowi absolutoryum. 

Po krótkiej dyskusyi, w której zabierali głos 
kol. Pierściński, Zakrzewski i Dunka uchwalono 
wniosek kol. Grzywieńskiego. 

Po przerwie 10 minutowej przystąpiono do wy- 
boru nowego Wydziału. 

Jako przewodniczący wybrany został kol. Zy- 
gmunt Styber 45 głosami, zastępcami przewodniczą- 
cego kol. Dunka (41 gł.) i Słotwiński (44 gł.), skar- 

bnikiem kol. Ramoszyński (44), sekretarzem kol. 
Nowicki (43). Do Wydziału zaś weszli koledzy: 
Floryan Hendrich (42) Adam Mermon (40), Kazimierz 
Kobak (36) Ludwik Stocker (41) Wincenty Tołło- 
czko (39) Adam Kowalski (39) Kazimierz Haczewski(33). 

Do komisyi rewizyjnej wybrani zostali kol. Po- 
doski, Lewicki i Grzywieński. 

Do Sądu polubownego: Kol. Lewiecki, Brunne 
i Kruszewski. | | 

Po przystąpieniu do wniosków i interpelacyi, 
kol. Hendrich postawił wniosek wydania kalendarza 
naitowego na rok 1913. Wniosek ten uchwalono. 
W sprawie szkoły wiertniczej w Borysławiu uchwa- 
lono wniosek Kol. Hendricha następującej treści: Wal- 
ne Zgromadzenie Związku T. W. daje dyrektywę 
swemu prezesowi by: 

l) na posiedzeniach kuratoryi szkoły stanął na 
stanowisku konieczności dwuletniej szkoły wiertniczej, 

2) by dążył na tych posiedzeniach do zawie- 
szenia Szkoły borysławskiej jako kształcącej na kie- 
rowników na przeciąg lat 5, z pozostawieniem tejże 
szkoły dla uzupełnienia wykształcenia technicznego 
dozorców i wiertaczy, dla których w pierwszym rzę- 
dzie ta szkoła stworzoną była. 

Uchwalono wniosek kol. Włodarczyka, aby 
Związek urządził szereg wykładów z dziedziny te- 
chniki dla uzupełnienia wiadomości kol. kierowników. 

Po przemówieniach jeszcze kilku Kolegów 
w których dano wyraz potrzebie i znaczeniu organi- 
zacyi kierowników w Związku, jako w instytucyi za- 
wodowej. Zgromadzenie o g. 11 wieczorem zamknięto. 

ANKIETA W SPRAWIE WYŻSZYCH STU- 
DYÓW GÓRNICZYCH W GALICYL 
Urządzona przez Delegacyę Polskich Górników 

i Hutników dnia 24. lutego br. ankieta w sprawie 
wyższych studyów górniczych w kraju odbyła się 
w sali Akademii Umiejętności w Krakowie z nader 
licznym współudziałem reprezentantów zaproszonych 
władz i instytucyi. 

Na ankietę, której przewodniczył wiceprezes 
Delegacyi poseł Jan Zarański, przybyli m. i. za- 
stępca Ministerstwa robót publicznych nadradca 
Meyer, radca dworu Szeligowski jako repre- 
zentant Namiestnictwa, członek Wydziału krajowego 
Dr. Władysław Jahl jako zastępca Wydziału kra- 
jowego, nadradca Jastrzębski jako delegat 
Starostwa górniczego. Z ciał naukowych reprezento- 
wana była Akademia Umiejętności przez prof. Moro- 
zewicza, uniwersytet lwowski przez prof. Zubera, 
krakowski przez rektora Szajnochę, Politechnika Iwo- 
wska przez prof. Syroczyńskiego. Radę miasta repre- 
zentował wiceprezydent p. Rutowski i radny Dr. Ol- 
Sszewski, Radę miasta Krakowa wiceprezydent 
Dr. Szarski, i radny poseł Federowicz. Krajową Dy- 
rekcyę skarbu reprezentował p. radca Miiller z Wie- 
liczki. Z innych instytucyi reprezentowana była Izba 
handlowa krakowska przez członka Izby Dra Judkie- 
wicza i sekretarza Dra Benisa, lwowska przez Dra 
Kreisberga. Swiat bankowy reprezentowali pp. Men- 
delsburg i Filippi. Krajowe Towarzystwo naftowe 
i Związek producentów ropy reprezentowane były 
przez Dra Bartoszewicza, szereg innych stowarzy- 
szeń górniczych przez wybitne osobistości świata 
górniczego z Galicyi, Sląska i Królestwa Polskiego, 

młodzież przez delegatów Ogniwa i komitetu akade- 
mickich stowarzyszeń górniczych. 

Ankietę zagaił dłuższem przemówieniem poseł 
Zarański, w którem skreślił krótko tok dotychcza- 
sowych starań o pozyskanie wyższych studyów gór- 
niczych oraz obecną akcyę w tej mierze podjętą 
przez Delegacyę. Zaznaczywszy, że tak liczny i po- 
ważny udział w ankiecie jest najlepszym dowodem, 
że Delegacya Polskich Górników i Hutników—uznana 
przez Świat górniczy ze swoją najwyższą reprezenta- 
cyę -cieszy się także poparciem całego społeczeń- 
stwa, wspomniał o powodach, dla których dopiero 
teraz postanowiła przeprowadzić energiczną akcyę, 
ceiem uzyskania już tak dawno poruszanego postu- 
latu. Do tych zaliczyć należy w pierwszym rzędzie 
skupienie wszystkich sił w innym kierunku, a mia- 
nowicie zajęcie się sprawą utworzenia polskiej szko- 
ły górniczej w Dąbrowie na Sląsku, która—jak wia- 
domo—szczęśliwie do skutku została doprowadzona. 
Oprócz tego uważa Delegacya sprawę wyższych stu- 
dyów górniczych jako nie tylko nader aktualną ale i 
łatwiej dającą się w obecnej chwili zrealizować i wie- 
rzy silnie, że przy energicznej akcyi z jednej strony 
i jednolitem solidarnem poparciu społeczeństwa w nie- 
długim czasie cel swój urzeczywistnić potrafi. 

Pod obrady ankiety oddaną została tyłko rezo- 
lucya : 

: „Ankieta, obradująca w dniu 24. lutego 1912, 
w sali Akademii Umiejętności w Krakowie oświadcza 
na zapytanie Delegacyi Polskich Górników i hutni- 
ków,—że uznaje rychłe utworzenie wyższych studyów 
górniczych w kraju jako pilną i niezbędną potrzebę 
społeczeństwa polskiego *.— Ankieta, mając za zadanie 
stwierdzić jednomyślne w tej mierze votum społe- 
czeństwa polskiego, nie dotyka zupełnie kwestyi 
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formy i miejsca wyższych studyów, która jest prze- 
dmiotem równoległej pracy i działań Delegacyi, wy- 
konywanej przez jej organ: Komisyę zakładów nau- 
kowych. Oparta z jednej strony na oświadczeniu 
ankiety, z drugiej strony na materyale nagromadzo- 
nym przez Komisyę zakładów naukowych, będzie 
mogła Delegacya prawdopodobnie już w ciągu naj- 
bliższego miesiąca oświadczyć się ostatecznie i przed- 
stawić społeczeństwu do poparcia zupełnie szczegó- 
łowo opracowany wniosek nie tylko co do meritum 
Sprawy, ale także co do miejsca i formy przyszłych 
studyów górniczych. Przypuszczać należy, że jakikol- 
wiek wypadnie w szczegółach wniosek Delegacyi, 
nie wywoła to różnicy zdań, mogących energię akcyi 
osłabić i że społeczeństwo, uznając kompetencyę De- 
legacyi, uzna wniosek w tej formie, w jakiej przez 
Delegacyę przyjęty zostanie. Poparcie to zaś jest 
niezbędnie potrzebne w dalszej energicznej akcyl, 
którą Delegacya bezpośrednio po powzięciu decyzy! 
przedsięwziąć zamierza. Przedewszystkiem za$ OCZE- 
kuje i ufa Delegacya, że Koło Polskie we Wiedniu, 

skonsolidowane obecnie i tak silny mające wpływ, 
czego dowód dało w wprowadzeniu na realne tory 
sprawy budowy kanałów, także i tą sprawą ener- 
gicznie zająć się zechce i do skutku doprowadzić 
potrafi. Jako członek i zastępca Koła Polskiego na 
dzisiejszej ankiecie — zakończył mowca — jestem pe- 
wny, że Koło Polskie tak dobrze rozumiejące istotne 
potrzeby kraju, sprawie tej w programie swych po- 
stulatów jedno z pierwszych dać zechce miejsce. 

W dalszym ciągu ankiety złożyli swoje jedno- 
myślne oświadczenia reprezentanci władz i instytucyj 
z wyjątkiem reprezentanta Ministerstwa robót publi- 
cznych i Starostwa górniczego, którzy oświadczyli, 
że odnośne władze jakkolwiek zajmują stanowisko 
życzliwe, nie mogą na razie oświadczyć się a tylko 
wysłały swoich delegatów dla celów informacyjnych. 
Ogólną uwagę i aplauz zwróciło przemówienie radcy 
dworu Szeligowskiego, który zaznaczył, że Namiest- 
nictwo bez zastrzeżeń uznaje potrzebę wyższych 
studyów górniczych w kraju i obiecuje sprawę tę 

_ jak najgoręcej poprzeć. 
won nacz 

WALNE ZGROMADZENIE KRAJOWEGO 
TOWARZYSTWA NAFTOWEGO. 

Dnia 2-go b. m. odbyło się we Lwowie Walne 
Zgromadzenie Krajowego Towarzystwa naitowego 
pod przewodnictwem prezesa Pana Augusta Go- 
rayskiego. Sekretarz Dr. Stefan Bartoszewicz 
zdał sprawę z działalności Towarzystwa w roku 
191l-ym, przyczem wspomniał o pracach statysty- 
cznych biura w dziedzinie przemysłu nałtowego, © 
wydawnictwie czasopisma „Nafta*, o akcyi Towa- 
rzystwa w sprawach taryfowych dla ropy i produ- 
któw naftowych, w sprawie dogodnych połączeń ko- 
lejowych Borysławia ze Lwowem i Wiedniem, 0 
akcyi towarzystwa w utworzeniu kartelu naitowego 
i w wyborach do komisyi podatkowych, a wreszcie 
omawiając obecne położenie kopalnictwa naitowego 
w kraju, postawił wniosek: „Walne Zgromadzenie 
Krajowego Towarzystwa naftowego uznaje potrzebę 
utworzenia w kraju wielkiego towarzystwa akcyjnego 
dla poszukiwania ropy na nowych terenach i poleca 
swemu Wydziałowi zainicyować tę sprawę i zainte- 
resować nią rząd, przedsiębiorców naftowych, Krajo- 
wy Związek producentów ropy i większe rafineryć . 

Nad sprawozdaniem i wnioskiem rozwinęła SIĘ 
dyskusya, w której zabierali głos Pp. Dr. Goldham- 
mer, dyr. Eminowicz, Stanisław Mars, prezes Go- 
rayski i referent, poczem wniosek Dra Bartoszewicza 
uchwalono. 

Pan Wacław Szujski imieniem komisy! re- 
wizyjnej przedłożył sprawozdanie kasowe i postawił 
wniosek o udzielenie Wydziałowi z rachunków za 
rok 1911 absolutoryum, następnie uchwalono budżet 
na rok 1912 i przez aklamacyę przyjęto wniosek 
Wydziału na mianowanie JE. Ministra Władysława 

ługosza członkiem honorowym Towarzystwa. 
Przy uzupełniających wyborach do Wydziału 

wybrano Pp. posła Angermanna, dyrektora Me- 
szarosa, Inżyniera Wolskiego, oprócz tego Pp. 
Wita Sulimirskiego i Wacława Szujskiego; 
do komisyi rewizyjnej wybrano Pp. Dra Klobassę, 
Libelta i Smakowskiego. 

Przy ostatnim punkcie „wnioski i interpelacye", 
pan Sulimirski postawił wniosek, by Towarzystwo 

GENERALVERSAMMLUNG DES LANDES- 
PETROLEUM-VEREINES. 

Am 2. d. M. hat in Lemberg die Generalver- 
sammlung des Landes-Petroleum-Vereines unter dem 
Vorsitz des Obmannes des Vereines Herrn August 
Gorayski stattgefunden. Der Sekretir des Vereines Herr 
Dr. Stełan Bartoszewicz hat einen Bericht iiber die 
Tatigkeit des Vereines im Jahre 1911 erstattet. Der 
Berichterstatter deutete auf die Arbeiten des Vereins- 
bureau u. zw. auf die Publikationen des Vereines: 
Die Zeitschrift „Nafta* und die statistischen Daten 
iiber die galizische Petroleum-Industrie, dann auf die 
Aktion des Vereines in Angelegenheiten des Eisen- 
bahntaritestiir den Transport von Rohól und Rohól- 
produkte, einer giinstigeren Zugsverbindung zwi- 
schen Borysław—Lemberg und Wien, auf die Aktion 
des Vereines in Bildung der Kartellorganisation der 
Petroleum-Raffineure und bei den Wahlen der Steu- 
erkommission. Der Berichterstatter, nachdem er die 
gegenwadrtige Situation der Petroleum-lndustrie in 
Galizien besprochen hatte, stelite den folgenden An- 
trag: Die Generalversammlung des Landes-Petroleum- 
Vereines in Anerkennung des Mangels einer grossen 
Aktiengesellschaft, welche eine Bohrtatigkeit auf neu- 
en Terrains aufnehmen móchte, beauftragt seinen 
Ausschuss, beziiglich der Griindung einer solchen 
Gesellschait eine Aktion anzufangen und fiir dieselbe 
die Regierung, die Petroleumunternehmer, den Lan- 
esverband der Rohó!produzenten und gróssere Raf- 

finerien zu interessieren. 
In der darauffolgenden Diskussion haben die 

Herren Dr. Goldhammer, Direktor Eminowicz, Sta- 
nisław Mars, Prises Gorayski und der Berichter- 
statter tellgenommen, wonach der Antrag des Herrn 
Dr. Bartoszewicz beschlossen wurde. 

Sodann im Namen der Revisionskommission 
hat Flerr Venzel Szujski iiber die Priifung der Bii- 
cher Bericht erstattet und beauftragte die Erteilung 
des Absolutoriums dem Ausschusse fiir seine Tatig- 
keit im Jahre 1911. Nun folgte auf Antrag des Aus- 
schusses, die Ernennug S. Exz. des Herrn Minister 
Władysław Długosz, zum Ehrenmitgliede des Vereines. 

Bei den Ergdnzungswahlen wurden die folgen- 
den Herren zu Ausschussmitgliedern gewahlt: Ing. An- 
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starało się o dogodniejsze połączenia kolejowe sta- 
cyi Nadwórna ze Lwowem dla przedsiębiorców na- 
itowych w Bitkowie, a pan Libelt domagał się le- 
pszego połączenia Lwowa z Krosnem i Jasłem. 

Inżynier Dunka de Sajo postawił wniosek, by 
Towarzystwo poczyniło starania, aby zreorganizować 
Szkołę wiertniczą w Borysławiu na Szkołę dla kształ- 
cemia jedynie dozorców kopalń naftowych i by aż 
do powstania wyższych studyów górniczych w kraju 
utworzono tymczasem przy Politechnice lwowskiej 
dla maturzystów dwuletni kurs wiertniczy, dla kształ- 
cenia kierowników kopalń, na wzór kursu dla geo- 
metrów. 

Pan Dr. Goldhammer zawiadomił Zgromadze- 
nie, że jako delegat Towarzystwa w państwowej 
Radzie przemysłowej, z okazyi reformy ustawy gór- 
niczej na Radzie będzie głosować przeciwko upań- 
stwowieniu terenów węglowych. 

Zgromadzenie do tego stanowiska delegata 
w, zupełności się przychyliło. 

O KONIECZNOŚCI WYNALEZIENIA TA- 
NIEGO SPOSOBU WYDOBYWANIA ROPY. 

Najrozmaitsze próby i doświadczenia prowa- 
dzące do wynalezienia racyonalnego sposobu wy- 
dobywania ropy, a zwłaszcza gęstej parafinowej ropy 
borysławskiej, pozostały dotychczas bez widocznego 
rezultatu. Jedynym użytecznym sposobem wydoby- 
wania jest dziś wydobywanie za pomocą tłoka czyli 
tak zwane tłokowanie. 

Wiadomą jest rzeczą, jak nieproporcyonalnie 
wielkimi są koszta urządzenia obecnie używanego 
tłokowania, jak też koszta utrzymania ruchu, które 
w przeważnych wypadkach przewyższają kwotę 
4000 koron miesięcznie. Dalszą wadą obecnie uży- 
wanego sposobu tłokówania jest to, iż można go 
zastosować jedynie tylko do jednego szybu, a tylko 
w wyjątkowych wypadkach, w połączeniu z wiel- 
kiemi trudnościami, ten sam haspel może być użyty 
na przemian do tłokowania dwóch otworów. 

W następstwie tego, wiele otworów o produkcyi 
«wartością nie przewyższającej kosztów urządzenia 
i utrzymania w ruchu haspla i obciążonych przytem 
znacznymi procentami brutto, jak to ma miejsce 
w Borysławiu, wogóle nie może być eksploato- 
wanych. | 

Z całą pewnością przypuszczać można, że te- 
renów naitowych tego rodzaju co Borysław i Tustano- 
wice, które wydatnością swoją przewyższyły znacznie 
wszystkie inne galicyjskie terena naftowe, i które 
miały bez wyjątku same wybuchowe szyby, jeszcze 
długo nie należy uważać za wyczerpane. Ropa wy- 
rzucana naturalnem ciśnieniem gazów przedstawiać 
może tylko pewną część bogactwa tych terenów, 
również stosunkowo tylko mała część pozostałych 
jeszcze w złożach zapasów mogła być sztucznie 
wydobytą za pomocą tłokowania. Przyjdzie jednak 
czas, kiedy i te tak obfite terena staną się bezwar- 
tościowymi, gdy produkcya szybów nie będzie po- 
krywać kosztów wydobywania. Wtedy okaże się 
potrzeba urządzenia do wydobywania, któremby 
stale i ekonomicznie można pracować. Tanio można 

germanń, Dir. Meszaros, Ing. Wolski, Wit Sulimirski, 
und Venzel Szujski und zu Mitgliedern der Revisions- 
kommission die Herren Dr. Klobassa, Libelt und 
Smakowski. 

Herr Wit Sulimirski ersuchte, der Verein móge 
bei der Eisenbahnverwaltung um eine bessere Zugs- 
verbindung zwischen Nadwórna und Lemberg ansu- 
chen, da die gegernwartige fiir die Petroleum-Unter- 
nehmer, welche in Bitków bohren, sehr unbequem 
ist und Herr Libelt verlangte eine giinstigere Verbin- 
dung zwischen Lemberg, Krosno und Jasło. 

Herr [ng. Dunka de Sajo stelite den Antrag, der 
Verein móge sich bemiihen, die Umwandlung der 
Bergschule in Borysław in eine Bohrmeisterschule 
durchzułiihren, und dass bis zur Eróffnung einer 
Bergakademie in Galizien, bei der technischen Hoch- 
schule in Lemberg zweijahrige Kurse fiir Bohrtechni- 
ker eingefiihrt seien. 

Herr Dr. Goldhammer erklarte, dass er als De- 
legat des Vereines in dem Staatsgewerberate anliss- 
lich der Reform des Berggesetzes gegen die Verstaat- 
lichung der Kohlenterrains abstimmen wird. Die 
Versammlung erklirte sich mit dieser Stellungnahme 
des Delegaten einverstanden. 

DIE NOTWENDIGKEIT DER. ERFINDUNG 
EINES BILLIGEN ROHÓLFÓRDERUNGS- 

VERFAHRENS. 
Die verschiedenartigsten Versuche das auf 

manchen Grubendistrikten, insbesondere in Borysław 
vorkommende dickfliissige oder paraffinfiihrende 
Rohól auf rationellem Wege aus den Bohrlóchern zu 
fórdern, sind bis jetzt von keinen nennenswerten Er- 
iolg geblieben. Das einzig brauchbare Verfahren ist 
bis heute das Schópfen mittels des Kolbens oder 
kurz gesagt das „Kolben* geblieben. | 

Es ist auch allgemein bekannt wie unverhiltnis- 
madssig hoch die Anschaffungskosten einer solchen 
Fórdereinrichtung zu stehen kommen, als auch die 
Erhaltungs- und Betriebsausgaben, welche pro Mo- 
nat in den meisten Fallen den Betrag von 4000 Kr. 
bei weiten iiberschreiten. Ein weiterer Ubelstand die- 
ses Verłahrens ist, dass man eine derartige Einrich- 
tung fiir jeden einzelnen Schacht benótigt und nur 
in den einzelnsten Fdllen unter grossen Umstdndlich- 
keiten denselben Fórderhaspel abwechselnd fiir hóch- 
stens 2 Bohrlócher beniitzen kann. | 

Die Folge davon ist, dass viele minderergiebige 
Bohrlócher, deren Monatsproduktion den obigen 
Wert nicht iibersteigt, iiberhaupt nicht ausgebeutet 
werden kónnen und speziell, wenn solche wie z. B.in 
Borysłsw iiberall noch mit hohen Bruttoprozente be- 
lastet sind. 
„Man darf mit Sicherheit annehmen, dass solche 
Olfelder, wie eben Borysław und Tustanowice, welche 
durch ihre unbegrenzte Ergiebigkeit simtliche anderen 
galizischen Gruben in Schatten stellten, und auf wel- 
chen ausnahmslos Eruptionsschiichte erbohrt wur- 
den, noch lange nicht erschópft sind. Das durch den 
natiirlichen Gasdruck zu Tage geschleuderte Rohól 
bildet wohl nur einen kleinen Teil des sich im Ter- 
rain noch befindenden Oeles, von dem wohl nur ein 
verhdltnismdssig kleinerer Teil bis nun durch das 
eimgangs erwdhnte Verfahren kiinstlich gefórdert wer- 
den konnte. Jedoch auch auf diesen Feldern muss 
eine Periode eintreten, in welcher die ergiebigsten 
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będzie pracować tylko wtedy, gdy 
siłę popędową czerpać będzie moż- 
na ze wspólnej centrali t. j. gdy od- 
padną koszta urządzenia i utrzyma- 
nia osobnego dla każdego szybu 
żródła wytwarzania siły popędowej, 
jakoteż przy zmniejszeniu do mini- 
mum personalu pomocniczego. 

Chcąc zachęcić naszych wynalaz- 
ców i techników do zastanowienia 
się nad tą sprawą, która już dziś jest 
aktualną, a wkrótce stanie się gwał- 
towną potrzebą podajemy rysunek 
i opis wynalazku pp. Hausera i Do- 
mine a. m. „Elektryczne urządzenie 
do wydobywania ropy z otworów 
wiertniczych o każdej głębokości”. 
(Patent austr. 43191). 

Obok przedstawiony aparat skła- 
da się z rury zewnętrznej (1) której 
średnica odpowiada każdorazowej 
dymenzyi rur w których aparat ma 
być użyty. 

Druga rura (2) o odpowiednio 
mniejszym przekroju jest wpuszczona 
w pierwszą w ten sposób, że po- 
zostaje między niemi pewien odstęp 
(3). Końce obu tych rur (1 i 2) są 
ze sobą szczelnie ześrubowane za 
pomocą denka (4 i 5). W dolnym 
denku (4) znajduje się kanał (6) za- 
mykany wentylem kulowym (7). Drugi 
koniec kanału zaopatrzony jest gwin- 
tem za pomocą którego łączy się 
g0 z rurą ssącą. Z chwilą gdy aparat 
zapuści się pod powierzchnię płynu, 
wypełnia się płynem próżna prze- 
strzeń przez kanał (6). Równocze- 
Śnie za pomocą kanału (8) i wpu- 
szczonego w górną pokrywę izo- 
lowanego sztyftu (9) przez magnes 
(10) dalej przez łącznik (11) wprowa- 
dza się prąd elekryczny do zwojów 
ogrzewalnych (12). Wskutek działa- 
nia ciepła, wytworzonego w zwojach 
ogrzewalnych, otaczającą te zwoje 
ropę zmuszą się do wydzielania ga- 
zów. Wynikające stąd ciśnienie 
przepycha ropę przez kanał (13) 
I wentyl (14) do wolnego miejsca 
(3) a stąd przez otwór (15) do rury 
wychodowej (16). 

Gdy po pewnym przeciągu cza- 
skończy się proces ciśnienia t. j. 
gdy wytworzone pary wypchają już 
resztę płynu, zamyka się dopływ 
prądu. Elektromagnes opuszcza wtedy 
podtrzymywany przedtem żelazny sztyft 
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Schichte minderwadrtig werden. Dann 
wird sich die Notwendigkeit eines óko- 
nomisch arbeitenden Verfahrens, mit 
welchen man im Stande ware ununter- 
brochen und zugleich billig zu exploi- 
tieren allgemein fiihlbar machen. Dies 
kann allerdings nur dann zu Stande 
kommen, wenn man in der Lage sein 
wird eine Gruppe von Schachten von 
einer gemeinsamen Kraftzentrale in Be- 
wegung zu halten und das Arbeitsper- 
sonal aufs Minimum zu reduzieren. 

Um unseren Technikern zur Er- 
findung eines óÓkonomisch arbeitenden 
Fórderungsverfahrens, welche Sache 
schon heute aktuell, binnen kurzem 
zur Notwendigkeit wird, einen Antrieb 
zu geben, bringen wir heute eine Zei- 
chnung und beschreibung der von 
Herren Hauser x Domine konstru- 
irten: „Elektrisch betadtigten Rohólfór- 
derungseinrichtung fiir Schdchte von 
unbeschrdnkter Tiefe* (Oest. Patent 
43191). 

Der in nebenstehender Zeichnung 
dargestellte Apparat besteht aus einem 
ausseren Rohre (1), dessen Durchmes- 
ser den jeweiligen Verhdltnissen ange- 
passte Dimensionen erhalt. Ein zwei- 
tes Rohr (2) von einem entsprechend 
kleineren Querschnitt istin das erstere 
so eingebaut, dass zwischen beiden 
ein Abstand (3) iibrig bleibt. Die En- 
den dieser beiden Rohre (1 u. 2) sind 
durch die Deckel (4 und 5) miteinan- 
der dicht verschraubt. Im unteren De- 
ckel (4) ist ein Kanal (6) vorgesehen, 
welcher im Inneren durch das Kugel- 
ventil (7) geschlossen ist. Das andere 
Ende dieses Kanales ist mit einem 
Gewinde zwecks Anbringung eines 
Fuss- oder Saugrohres ausgestattet. 
Wird nun der vorliegende Apparat 
bis unter den Fliissigkeitsspiegel ein- 
celassen, so muss sich der innere 
Hohlraum durch den Kanal (6) mit 
Fliissigkeit fiillen. In diesem Falle wird 
durch den Kanal (8) und den im obe- 
ren Deckel isoliert eingebauten Stit 
(9), durch die Magnettwicklung (10), 
durch den Durchfiihrungsstiit (11) in 
die Warmewicklung (12) elektrischer 
Stromm zugefiihrt, welcher durch seine 
Wirmewirkung, dass die Heizwicklung 
umspiilende Ul, zur Gasabgabe ver-. 
anlasst. Die eintretende Spannung wird 
das Ol durch den Kanal (13) und das 
Ventil (14) in den Raum (3) und von 
hier durch die Offnung (15) in das 
Steigrohr (16) driicken. 

Ist nach einer bestimmten Zeit 
die Druckperiode beendet d. h. die 
vorhandenen Dadmpfe haben bereits 
den letzten Rest der Fliissigkeit ver- 
drdngt, so wird die Strommzufuhr 
unterbrochen. Der Elektromagnett lisst 
somit den zuvor hochgehaitenen Eisen- 
kern (17) fallen, welcher auf das durch 
eine Feder belastete Ventil (18) aui- 
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(17) który uderza o wentyl (18) przytrzymywany 
sprężyną i otwiera go. W ten sposób otwiera się 
przez kanał (19) drogę parom znajdującym się je- 
szcze pod ciśnieniem. 

Z chwilą gdy nastąpi wyrównanie ciśnienia 
między cieczą na zewnątrz aparatu się znajdującą 
a jego wnętrzem, wtedy przez wentyl ssący (7) za- 
czyna na nowo napływać ropa do garnka i zam- 
knięcie prądu może znów nastąpić. 

Włączanie i wyłączanie prądu uskutecznia się 
z centrali w ten sposób, że równocześnie pracują 
dwa aparaty na zmianę tj. gdy jeden znajduje się 
w stadyum tłoczenia, do czego zużywa prąd elektry- 
czny, wtedy drugi ssie i odwrotnie. W ten sposób 
można jednym nakładem siły utrzymać w ruchu dwa 
aparaty. Zużycie siły wynosi przy normalnym ruchu 
około 10 kilowatów. 

Do wprowadzenia i odprowadzenia prądu uży- 
wa się istniejących w szybie rur, jak też rur używa- 
wanych do wyprowadzenia płynu, wobec czego do 
otworu nie wprowadza się kabli. 

WYWÓZ I PRZYWÓZ PRODUKTÓW 
NAFTOWYCH I WOSKOWYCH MONARCHII 
AUSTRYACKO-WĘGIERSKIEJ W ROKU 1911. 

Wywóz produktów naftowych z Austryi osłabł 
w r. 1911 na całej linii, co wobec znacznego spadku 
produkcyi i leniwej kampanii zdezorganizowanych 
rafinerów było do przewidzenia. Natomiast przywóz 
produktów naftowych do monarchii zwiększył się 
o przeszło 31000 cetnarów zmniejszając bilans han- 
dlowy państwa o pół miliona koron w porównaniu 
z rokiem 1910. 

Z opublikowanego właśnie przez Dra Stefana 
Bartoszewicza bilansu wywozu i przywozu produk- 
tów naftowych naszej monarchii za rok 1911 poda- 
jemy następujące cyfry: 

Rok 1909. był rokiem największego wywozu 
produktów naitowych i rokiem największej produkcyi 
ropy. W roku 1910. wywóz zmniejszył się o 107%, 
zaś w roku 1911. wywóz zmniejszył o 586.950 ce- 
tnarów metrycznych, czyli o 129/, a to tak w pro- 
duktach surowych i półsurowych jak rafinowanych. 
Wywóz osiągnął w roku 1911. ogólną cyfrę 4,400.596 
cetnarów, (Tablica l). 

Głównym produktem wywozowym jest nafta, 
której w roku 1911. wywieziono przeszło 2:2 milio- 
nów cetnarów. Z tej ilości przewieziono drogą lą- 
dową i kanałami 1:3 milionów cetnarów, przez Ham- 
burg 333.200 cetnarów, do Francyi 207.117 cetnarów, 
zaś mniejsze ilości do Turcyi, Włoch, Holandyi, 
Danii i Belgii. 

Drugim artykułem eksportowym są oleje lżejsze 
(gazowe) i smary. W tych produktach największymi 
naszymi odbiorcami są Niemcy (przeszło 50*/), 
Szwajcarya (10%/,), dalej Włochy, Szwecya, Dania 
i Francya. Smary w małych ilościach wywożono na- 
wet do Brazylii, Algieru i Turcyi azyatyckiej, stały 
się więc one produktem handlu światowego. 

Po olejach idzie benzyna. Głównymi. odbior- 
cami znów są Niemcy (190.441 c. m.), potem Fran- 
cya z poważną ilością (141.323 c. m.), Szwajcarya 
(69.389 c. m.) i Włochy (15.466 c. m.). 

schldgt und óffnet. Damit wird den im Druckraume 
noch vorhandenen Dampfen durch den Kanal (19) 
treier Durchgang gegeben. Ist der Spannungsausgleich 
zwischen der den Apparat umgebenden Fliissigkeit und 
seinem [nnern hergestellt, so wird durch das vorher er- 
wdhnte Saugventil (7) frisches Ol in den Druckraum- 
iliessen und der Strommschluss kann vom neuen 
erfolgen. Te 

Die Schaltung wird von der Zentrale aus be- 
werkstelligt u. z. so, dass immer zwei Apparate die 
Saug- und Druckperiode mit einander wechseln 
d. h. wenn der Erste in den Strommkreis eingeschaltet 
ist und somit driickt, hat der Zweite Saugperiode und 
umgekehrt. Somit kónnen immer zwei Apparate mit 
demselben Kraftauftwande unabhingig von. einander 
arbeiten. Der Kraftverbrauch betraigt bei normalen 
Verhadltnissen ungefdhr 10. K. W. 

Zur Stromm Zu- und Riickleitung sind durch 
gecignete Vorkehrungen die Schachtverrohung und 
die Steigróhren brauchbar gemacht so, dass im 
Bohrloche kein Kabel zur Verwendung kommt. 

EXPORT UND IMPORT DER PETROLEUM- 
UND ERDWACHSPRODUKTE DER ÓSTERR.- 
UNGAR. MONARCHIE IM JAHRE 1911. 

Der Export der Rohólprodukte aus Oesterreich- 
Ungarn hat im Jahre 1911. bedeutend abgenommen, 
was angesichts des Produktionsriickganges und einer 
schwachen Verarbeitungskampagne der desorgani- 
sierten Raffineure, zu erwarten war. | 

Der Import der Rohólprodukte nach Oester- 
reich-Ungarn hat dagegen um iiber 310.000 Meter- 
zentner zugenommen, wodurch die Handelsbilanz 
des Staates im Vergleiche mit dem Jahre 1910. um 
eine halbe Million Kronen verkiirzt wurde. 

Herr Dr. Stefan Bartoszewicz hat soeben eine 
Zusammenstellung der Petroleumexport- und Im- 
portbilanz veróffentlicht, welcher wir die folgenden 
Ziffern entnehmen: 

Das Jahr 1909. war fiir den Export eins der 
besten. Dieses Jahr hat auch die grósste Rohólpro- 
duktion auigezeichnet. Im Jahre 1910. ist der Export 
bereits um 10”/, gefallen und in dem Berichtsjahre 
hat er schon um 586.950 M. C. somit um weitere 
12”/, abgenommen. Diese Abnahme macht sich 
ebenso bei den Roh- und Halbrohprodukten als 
auch bei der Raffinade bemerkbar. Die totale Export- 
zifłer betrug im Jahre 1911. 4,400.596 Meterzentner 
(TatelB). a: 

Das Hauptexportprodukt bildete das Leucht- 
petroleum, von welchem in dem Berichtsjahre 2:2 
Millionen Meterzentner exportiert wurden. Von die- 
sem Quantum wurden: I'3 Millionen Meterzentner 
zu Land und auf Kandlen, 333.200 Meterzentner 
iiber Hamburg, 207.117 Mc. nach Frankreich und 
kleinere Quantititen nach Tiirkei, Italien, Holland, 
Dinemark und Belgien befórdert. 

Das zweitwichtigste Exportprodukt bilden die 
leichten Oele (Gasóle) und Fette. Fiir diese Pro- 
dukte bildet fiir uns Deutschland das beste Absatz- 

„ gebiet (iiber 507/,), die Schweiz (107/,), dann Italien, 
Schweden, Danemark und Frankreich. Unsere Fette 
wurden in kleinen Mengen Ssogar nach Brasilien, 
Algier und Asiatischer Tiirkei exportiert, wodurch sie 
zu Welthandelsprodukten geworden sind. 
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I. WYWÓZ. — EXPORT. 
Ilość w cetnarach metrycznych Wartość handlowa w koronach 

Mengen in Meterzentner Handelswert in Kronen 

Nazwa produktu: aż: e m Benennung JS Produkieć 1910 1911 Różnica 1910 1911 Różnica 
alta | RER. — e 

Leucht-Petroleum ) * * ; * 2667394 2204993 462401 14403028 1014L068 4260060 
Eg, 393195 419040 + _ 25844 6173177 7375104 + 1201927 
Oleje lżejsze | Leichi dE ) 407747 448788 + 41041 _ 3588177 3949334 + 361160 

eje cięższe i smary ) 906350 — 7 SEE Schtrere ści EE) 982960 6610 9829600 9063500 766109 

arafina surowa (łuski) ) 33192 10209 — 22983 _ 1012356 311375 — 700981 
Rohparaffin_ i | | Parafina rafinow. (biała) ) 411133 369194 — 41939 16034187 14398566 — 1635621 Raffiniertes Paraffin ) 
SR bosonacaw ESA: 46486 GIO = 40385 185944 24404 — 151549 

Mazie (odpadki) 3 4308 — = Schnierdl (Abflle) 1823 3925 42812 22402 20410 
Wosk ziemny ) 25540 18591 — _ 6949 _ 3748105 _ 2695795 — 1052410 Erdwachs ) 
Cerezyna ) 11665 13022 + 1357 1750200 _ 1953200 +- 203100 SIEM.) i 
Aa Sa sA 4987546 4400596 — 586950 5676483 . 49936648 — 6831835 

Il. PRZYWÓZ. — IMPORT. 
Ilość w cetnarach metrycznych 

Mengen in Meterzentner 
Wartość handlowa w koronach 

Handelswert in Kronen 

Nazwa produktu: 1910 1911 Różci a Benennung des Produktes: | > * 3 » o 

oba IBM + = ę 189667 190202 + 535 606934 608646 -- 1712 Ó 
Nafta ) 14701 14103 — 598 294020 282060 — 11960 Naphta ) BOŻA WODA JOW WZORZE , 

Benzyna ) 8 395 Ua 300 7900 1900 — 6000 Benzin ) gi REL WU DOO DGO DA ZPZIC AA 

Oleje Iżejsze ) 431 1076 + 645 6034 15064 +. * 9030 
Leichte Oele ) 
Oleje cięższe i smary ) 56076 596224 + 3548 1009368 1073232 ++ ' 63864 
Schwere Oele und Fette ) * * 
Oleje cięższe surowe ) 97073 122519 - + 24446 1747314 2205342 + 458028 
Schwere Rohóle JETS SV 
Parafina Surowa ) 2738 3980 +- 1242 82140 119400 + 37260 
Rohparaffin ORO 9 i 
Parafina czyszczona ) 1828 2338 + 510 14948 95858 +- 20910 
Raffiniertes Paraffin ) 
Cerezyna ) 188 344 + 156 26320 48160 + ' 21840 
Ceresin ) 
Wosk ziemny ) 160 170 + 10 19200 20400 + 1200 Erdwach ) DORŻĆ Wo WY GKŻ: iwo. | EA 

Razem ) 363257 394451 + 31194 3874178 4470062 + 495884 Total ) SSA Ba RARE RYC SR AM ara AE 
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Parafina z naszej ropy wywożoną jest do Nie- 
miec, Włoch, Francyi. Rosya staje się także poważ- 
nym odbiorcą parafiny, gdyż ropa rosyjska jest mało 
paralinowa, a nawet Stany Zjednoczone Ameryki, 
Chille i Meksyk importują od nas mniejsze ilości 
paraliny białej czyszczonej. Ropa w stanie surowym 
była w roku 1911. już w bardzo małej ilości ekspor- 
towaną. Około 50 wagonów poszło do Niemiec. 
Była to prawdopodobnie ropa z kopalni znajdującej 
się w rękach niemieckich, 

Wosk ziemny surowy idzie przeważnie do Nie- 
miec do fabrykacyi cerezyny. Przeszło 15 wagonów 
poszło do Królestwa, gdzie niedaleko granicy austry- 
ackiej jest fabryka cerezyny. Niewielka ilość cerezyny 
produkowanej w Austryi jest wywożoną w małych 
ilościach prawie do wszystkich państw europejskich, 
szczególnie do krajów południowych. 

Ogólna wartość wszystkich eksportowanych 
produktów naftowych i woskowych wynosiła w roku 
1911. 49,936.648 koron i była niższą od eksportu 
w roku 1910. o 6,831.835 koron. 

Mimo stosunkowo wysokich ceł ochronnych, 
niektóre produkty naftowe obce znajdują zbyt u nas 
i ogólna wartość importowanych produktów nafto- 
wych dosięga cyfry 4'5 miliona koron, zmniejszając 
o te cytry czynny bilans handlowy państwa w dziale 
tych produktów. 

Pierwsze miejsce w przywozie co do ilości 
zajmuje ropa rumuńska, która za zniżonem cłem jest 
wwożoną do ralfineryi węgierskich położonych blisko 
granicy rumuńskiej w ilości mniej więcej 1900 wa- 
gonów, gdyż więcej ropy za zniżonem cłem wwozić 
nie można. Potem idą smary rafinowane i surowe, 
przywożone także z Ameryki i Rosyi, które słyną ze 
swojej specyalnej dobroci. Niektóre ich gatunki 
wskutek specyalnej właściwości ropy rosyjskiej 
i amerykańskiej rzeczywiście przewyższają nasze 
smary. 

Parafina przychodzi w małej ilości w stanie 
surowym z Ameryki a rafinowana z Niemiec. 

Cerezyna przychodzi w nieznacznych ilościach 
z Niemiec jako fabrykat gotowy z naszego surowe- 
g0 wosku ziemnego z rozmaitemi domieszkami. 
Wosk ziemny importowany do nas jest pochodze- 
niem z rosyjskiego z Kaukazu, gdzie także 
w znikomej ilości w ostatnich czasach odkryto wosk 
ziemny, na który Galicya dotąd miała monopol 
naturalny. 

| Związek techników wiertniczych 
h 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. 

Nachstwichtigst ist das Benzin, welches wie- 
derum in Deutschland, den besten Absatz findet 

(190.441 Mc.). Dann folgt Frankreich mit einem 
ansehnlichen Quantum (141.323 Mc.), die Schweiz 
(69.389 Mc.) und Italien (15.456 Mc.). 
_. Das aus unserem Rohól ausgeschiedene Paraf- 

fin wird meistens nach Deutschland, Italien, Frank- 
reich und Russland exportiert. Russland bildet ein 
bedeutendes Absatzgebiet fiir unser Paraffin, da die 
russischen Oele wenig paraffinhaltig sind. Auch die 
Vereinigten Staatea von Nordamerika, Chilli und 
Mexiko, beziehen von uns das weisse gereinigte 
Paraflin in kleineren Quantititen. Rohól wurde im 
1911 schon nur in verschwindender Menge expor- 
tiert. Es wurden 50 Waggons nach Deutschland 
exportiert, welche wahrscheinlich von einer westga- 
lizischen das Eigentum einer Deutschen Firma bil- 
denden Grube stammten. 

Das rohe Erdwachs geht meistens nach Deutsch- 
land zur Ceresinfabrikation. Ueber 15 Waggons sind 
nach Kónigreich Polen befórdert worden, wo unweit 
von der oesterreichischen Grenze eine . Ceresinfabrik 
sich befindet. In kleinen Mengen wird das in Oester- 
reich produzierte Ceresin fast nach allen europiischen 
Ladndern, meistens aber nach den siidlichen Staaten 
exportiert. 

Der Gesamtwert aller Wachs- und Petroleum- 
exportprodukte belief sich im Jahre 1911. auf 
49,936.648 Kronen und war somit um 6,831.835 
Kronen kleiner als im Jahre 1910. 

rotz der verhdltnismissig hohen Zólle finden 
bei uns manche auswąrtige Petroleumprodukte 
Absatz, deren Gesamtwert im Jahre 1911. 4:5 Mill. 
Kronen betrug und um welchen Betrag unsere Han- 
delsbilanz in diesen Produkten verkleinert wurde. 
(Tafel II.). 

Die erste Stelle in dem Importverkehre hat das 
rumdnische Rohól eingenommen. Es wurde nimlich 
das ganze freie Importquantum von 1900 Waggons 
in die, an-die ruminische Grenze nahegelegenen 
ungarischen Raffinerien importiert. Dann folgen die 
von ihrer Giite bekannten amerikanische und rus-- 
sische rohe und raffinierte Schmieróle. Paraffin kommt 
zu uns in kleinen Mengen im rohen Zustande aus 
Amerika, und das raffinierte aus Deutschland. Cere- 
sin kommt in verschwindenden Quantititen als ein 
aus unserem Erdwachs bereitetes fertiges Fabrikat 
und die wenigen Zentner von Erdwachs, fiir welches 
Produkt Galizien bis nun ein Naturmonopol hielt ist 
russischer Provenienz und zwar von Kaukasus, wo 
es in kleinen Mengen ausgebeutet wird. 

SERRA -ZTRYWYEWRAAY STEYR R PECO 

-Bohrtechniker-Verband- 
in BORYSŁAW empiiehlt P. T. Firmen 
fir In- und Ausland, verliissliche Betriebs- 
leiter beider Gefahrklassen unter Beriick- 

sichtigung der gestellten Anspriiche. 
Offerten werden raschest kostenfrei 

eiiektuirt. 
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Z PISM I KSIĄŻEK. 
Dr. Zygmunt Grzymała Bośniacki: Flisz euro- 

pejski. Odbitka z czasop. „Kosmos*. 
W rozprawie powyższej omawia autor formacye 

fliszowe środkowo i południowo-europejskich gór 
łańcuchowych w ogólności a Karpat w szczególności. 
Granice pojedyńczych kompleksów fliszowych były 
aż do najnowszych czasów bardzo niepewne, często- 
kroć ku dołowi lub ku górze poprzesuwane. Po omó- 
wieniu stratygraficznych trudności, autor szematyzuje 
wszystkie znane osady fliszowe od neokonu począ- 
wszy aż do najmłodszego trzeciorzędu, przyczem 
specyalnie uwzględniony jest stary trzeciorzęd a to 
ze względu na mało ocenianą dotychczas faunę rybią. 

Flisz kredowy podzielony jest według Hohe- 
neggera na dwa działy: na dolno- i górno-kredowy. 
Do górnej kredy należą: dolne cieszyńskie łupki i wa- 
pienie, piaskowiec z Groditsch, pokłady wendoriskie, 
eligockie t godulskie. Do dolnej zaś kredy zaliczają 
się warstwy hieroglificzne, ropianieckie, inocerami- 
czne, margle bakulickie, piaskowce z Baszki i Spasa. 

Te formacye kredowe (od neokonu aż do seno- 
nu) tracą od zachodu ku wschodowi na sile uwar- 

„ stwowienia. O wiele potężniej natomiast rozwinięte 
są trzeciorzędne formacye fliszowe a przestrzeń za- 
jęta przez nie przewyższa około siedmkroć przestrzeń 
systemu kretacyowego. Flisz ten, jest osadzony albo 
na środkowo eoceńskich warstwach numulitowych 
a. m. na południowym krańcu pasma karpackiego, 
albo, gdzie tych niema, wprost na górnej kredzie jak 
na północnym brzegu Karpat. 

Do tego kompleksu warstw należy cała serya 
osadów oiigoceńskich jak: cienkoławicowe warstwy 
hieroglifowe, czerwone i zielone iły, białe margle, tu- 
dzież bitumiczne łupki menilitowe. 
_... Fauna rybia łupków menilitowych wskazuje na 
istnienie dwu różnych i w seryi daleko od siebie 
stojących horyzontów odznaczających się charakte- 
rystyczną fauną rybią. Dolne łupki menelitowe należą 
do dolno oligoceńskiego systemu. Jako główne fos- 
sylia tego horyzontu podaje autor między innemi 
Palaeorhynchus giganteus i Clupea cre- 
nata. | 

Górny horyzont odznacza się jeszcze obfitszą 
fauną roślinną a jako najważniejsze fosylia tego sto- 
pnia wymienia autor Clupea longimana i Am- 

phisyle Heinrichi. Fauna rybia tego horyzontu 
jest jeszcze reprezentowana w głębszych horyzontach 
starośródziemnomorskich sedymentów jak np. oprócz 
powyżej wymienionych Amphisyle Heinrichi 
dość częste: Proantigonia, Apostasis, Podo- 

POETYX 1 imie. 
Dalej następuje przejrzyste zestawienie rodzin, 

rodzai i ilości gatunków oligoceńskiej fauny rybiej, 
przytem zapowiada autor ukazanie się w krótkim 
czasie dokładnego jej opracowania. 

Dotychczas nie poświęcano należytej uwagi 
środkowemu horyzontowi odznaczającemu slę pia- 
skowcami magórskimi. Do tego horyzontu zalicza au- 
tor także piaskowce hołowieckie leżące pod łupkami 
menilitowymi. 

„ Autor rozróżnia w oligoceńskim fliszu karpa- 
ckim trzy następujące stopnie: 
. . a). Dolne piątro, do którego nalezą czerwone 
t zielone łupki ilaste, cięnkię wtrącenią warstw hie- 

BUCHERSCHAU. 
Dr. Zygmunt Grzymała Bośniacki: Der Europa- 

ische Flysch. Abdruck von „Kosmos* Heft 10— 11. 
1911 broschiert 8 —. ; 

In der Abhandlung des Herrn Dr. Bośniacki 
wird die Flyschbildung der mittel- und siideuropii- 
scher Kettengebirge in Allgemeinen und speziell der 
Karpathen besprochen. Die Grenzen einzelner Flysch- 
complexe waren bis zur neuesten Zeit sehr unsicher 
und vielfach nach oben und unten verschoben. Nach 
einer eingehenden Beleuchtung der stratigraphischen 
Schwierigkeiten wird der Versuch gemacht, alle die 
bekannten Flyschsedimente vom Neokom an bis zu 
dem jiingeren Tertidr in ein Schema zu bringen. Da- 
bei wird auf den alttertiiren Flysch eine besondere 
Riicksicht, in Folge der zu wenig bisher gewiirdig- 
ten Fischfauna, genommen. 

Der Kreideflysch wird nach Hoheneggers Vor- 
gang in zwei Abteilungen: die untere und obere 
Kreide, gebracht.. In den Bereich der unteren Kreide 
gehóren: untere Teschener Schiefer und Kalke, Gro- 
dischter Sandstein, Wernsdorier und Ellgotter Schi- 
chten und Godula Sandstein; — der oberen Kreide 
werden zugezahlt: Hieroglyphen-, Ropianka- und Ino- 
ceramenschichten, schlesische Bakulitenmergel, Baszka 
und Spas'er Sandstein. Diese Kreidebildungen (vom 
Neokom an bis Senon) nehmen von West gegen 
Ost an Machtigkeit immer mehr ab. . 

Viel machtiger sind die tertiairen Flyschbildun- 
gen entwickelt, so dass durch diese eingenomme- 
nes Areal etwa siebenłach das der cretacischen iiber- 
steigt. Dieser Flysch ist entwenderauf den mitteleo- 
cainen Nummulitschichten und zwar am siidlichen 
Rande des Karpathenzuges abgelagert, oder, wo diese 
fehlen, direkt auf der oberen Kreide, wie am Nord- 
rande der Karphaten. Zu diesem Schichtencomplex 
gehórt eine ganze Serie von oligocdnen Sedimenten, 

"wie: diinnsehichtige Hieroglyphen Schichten, rothe 
und griine Thone, weisse Mergel und bituminóse 
Menilitschiefer. 

Die Ichthyofauna der Menelitschiefer deutet auf 
zwei altersverschiedene Horizonte, die durch eigen- 
artige Fischfaunen charakterisiert sind. Die unteren 
Menilitschier gehóren dem unteroligocinen System 
an. Als Leitfossilien dieses Horizontes werden Pa- 
laeorhynchus giganteus, Clupea crenata 
u. a. hervorgehoben. Der obere Horizont, ausgezei- 
chnet durch eine noch reichhaltigere Fischfauna, wird 
dem oberen Oligocdn (Aquithanien) zugestellt. Als 
wichtigste Leitfossilien dieser Stufe werden: Clupea 
longimana und Amphisyle Heinrichi ge- 
nannt. Die Fischfauna dieses Horizontes hat noch in 
den tieferen Schichten der altmediterranen Sedimente 
ihre Vertreter, wie z. B., ausser der obgenannten 
Am. Heinrichi, genug hdufige: Proantigonia, 
Apóstasis.Podópieryx u. da. 

Weiter folgt eine iibersichtliche Zusammenstel- 
lung der Familien u. Gattungen sammt der Arten- 
zahl der oligocadnen Fischłauna, deren eingehende, 
nichstens erscheinende palaeontologische Bearbeitung 
angekiindigt wird. 

Zwischen beiden Menilithorizonten wurde der 
mittlere, durch Magóra Sandstein gekennzeichnete 
Horizont, bisher ausser Acht gelassen. Diesem Ho- 
rizont wird auch der, die oberen Menilitschiefer un- 
terlagernde, Hołowieckosandstein zugerechnet. 

Es werden somit im oligocinen Karpathenilysch 
drei folgende Stuien unterschieden: 
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roglifowych i dolne łupki menilitowe odpowiadające 
piątru Bartonien i Ligurien. 

b) Srednie piątro, znaczące się piaskowca- 
mi magórskimi i hołowieckimi, odpowiadające Ton- 
gien więc także średniemu oligocenowi w Niemczech. 

c). Górne piątro, wktórych kompleks warstw 
wchodzą szare łupki, ciężkowickie i Kliwa piaskowce 
jakoteż górne łupki menilitowe,—odpowiednio do 
górnego oligocenu (Aquitania). 

Tym trzem stopniom fliszu, które oprócz w Kar- 
patach nigdzie indziej w Europie tak zupełnie rozwi- 
nięte nie występują, proponuje autor nazwę systemu 
Lechickiego, chcąc niejako podkreślić swoisty 
i odrębny charakter karpackiego fliszu trzeciorzędne- 
go. Dalej omawia autor jeszcze inne analogiczne, 
apenińskie (Silo, Poretta) i alpejskie serye fliszowe 
(Greifenstein, Hóflein itd.) i porównuje z fliszem 
karpackim. 

W drugiej części rozprawy omawia autor ró- 
wnocześnie heteropiczne osady trzeciorzędu w Euro- 
pie i wschodniej Azyi i wyciąga wnioski co do ich 
pochodzenia. Wskazuje na zmianę ciepłych i zimnych 
prądów morskich jakoteż na plankton, z czem 
w najściślejszym stosunku stoi ówczesna fauna rybia 
równie jak się objawia jej jużto borealny, jużto po- 
łudniowy, już to mieszany charakter. Autor przycho- 
dzi do konkluzyi, że: Uważać możemy flisz 
jakoosad wód morskich mieszanych pod 
wpływem krzyżowania się, czyto obok 
siebie czy ponad sobą prądów ciepłych 
izimnych —względnie osad zasiągu prą- 
dów borealnych w obrębie południowej 
alpejsko-karpackiej geosynkliny. 
„Oleum:. 

Czasopismo „Ropa* zapoczątkowało cały sze- 
reg wydawnictw naftowych. Ci, ktorzy dotychczas 
o powodzeniu polskiego pisma naftowego sądzili 
z zewnętrznego wyglądu „NAFTY* przekonali się, że 
dobrze prowadzone czasopismo naftowe może liczyć 
na pomyślny rozwój i powodzenie. 

Po roku pomyślnego rozwoju naszego pisma, 
odważyli się kapitaliści prywatni podjąć pracę wy- 
dawniczą w dziedzinie przemysłu naftowego. Nie mó- 
wimy tu o „Literaturze naftowej* Spółce wydawni- 
czej z 0. p., która podjęła szereg pięknych wyda- 
wnictw stanowiących każde dla siebie osobną całość, 
lecz o czasopismach naftowych. I tak z końcem lu- 
tego br. zaczął we Lwowie wychodzić dziennik na- 
itowy a przed dwoma tygodniami ujrzało światło 
kontuarów naftowych czasopismo „OLEUM* prze- 
wodnik w przemyśle naftowym, wychodzący co so- 
boty w Drohobyczu. 

Pismo to, mające charakter czysto handlowy, 
zaspokoi odczuwany brak dobrego informatora han- 
dlowo-naftowego a jako wydawane również w języ- 
ku niemieckim, stanie się niewątpliwie łącznikiem 
i pośrednikiem handlowym między naszym przemy- 
słem naftowym a kapitałem zagranicznym. 

Nazwiska redaktorów „OLEUM* pp. Dra Wła- 
dysława Szujskiego i Dra Maryana Rosenberga 
obiecują wiele. 

a) untere Stufe, zu welcher die rothen und 
griinen Thonschiefer, diinnbankige Hieroglyphenschi- 
chten und untere Menilitschiefer gehóren, — entspre- 
chehd dem Bariemch ud lioutień;y 0 . 

b) mittlere Stufe, gekennzeichnet durch Ma- 
góra- und Hołowiecko-Sandsteine, — entsprechend 
dem Tongrien also auch dem mittleren Oligocin in 
Deutschland ; > 

c) obere Stufe, in deren Schichtencomplex: 
graue Schiefer, Ciężkowicer und Kliwa-Sandsteine 
und obere Menilitschiefer hineintreten, — entspre- 
chend dem oberen Oligocdn (Aquitanien). | 

Diesen drei Stufen, die in keinem anderen 
Flyschgebiete von Europa als nur in den Karpathen 
vollstindig entwickelt sind, wird eine neue Benen- 
nung „lechitisches System* vorgeschlagen. Es 
werden ferner noch andere ąanaloge, appeninische 
(Silo, Poretta) und alpine Flyschbildungen (Greifen- 
stein, Hóflein u. s. w.) besprochen und mit Karpa- 
thischen parallelisirt. 

Im II. Teil dieser Abhandlung werden die con- 
temporadren heteropische Tertidrablagerungen in Euro- 
pa und in Ostasien besprochen und daraus Schliisse 
aut ihre Bildungsweise gezogen. Es wird auf den 
Wechsel kalter und warmer Meeresstrómungen, die 
sehr wichtige Planktonbildung u. s. w. hingewiesen, 
womit auch in innigster Verbindung die damalige 
Fischfauna steht, so wie sich auch ihr bald borealer, 
bald siidlicher, bald gemischter Charakter zwangs- 
los erkldrt. Als Schlussfolgerung ergibt sich nun: 
Dre sanze bekannte Flyschbildung ist 
eine Meeresablagerung, die unter dem 
Einfluss der neben- und untereinander 
sich kreuzenden warmen und kalten, be- 
zugsweise borealen, den ehemaligen Ge- 
osynklinalen zugewendeten, Meeresstró- 
mungen entstanden war. 
„Oleum'. 

Die Zeitschrift „Ropa* hat einen Impuls zu 
einer Reihe von Petroleumpublikationen gegeben. 
Diejenigen, welche bis nun iiber den Erfolg einer 
polnischen Petroleumzeitschrift gezweifelt _ haben, 
haben sich iiberzeugt, dass eine gut gefiihrte Petro- 
leumzeitschriit auf Erfolg und schnelle Entwicklung 
rechnen kann. 

Ein ganzes Jahr ist seit der Erscheinung 
der ersten Nummer . der: „Ropa*. verflossen 
bevor sich einige Privatkapitalisten zur Herausgabe 
von Petroleumzeitschritten entschlossen. Wir sprechen 
hier nicht von der „Petroleum Litteratur* Verlags- 
gesellschaft m. b. H. welche die Herausgabe einer 
Reihe von schónen Petroleumwerken unternahm, 
sondern von den Petroleumzeitschriften. Gegen Ende 
Februar d. |. erschien in Lemberg die erste Nummer 
eines Petroleumjournals und vor zwei Wochen er- 
blickte das Licht der Petroleumkontore das Wochen- 
blatt „OLEUM* ein am jeden Samstag in Drohobycz 
erscheinender Anzeiger fiir die Petroleum-Industrie. 

Dieses Blatt, welches einen rein kommerziellen 
Charakter hat, wird den Platz eines guten und seit 
Langem mangelnden Fiihrers und Informators in der 
Petroleumindustrie einnehmen und, da es auch in 
deutscher Sprache publiziert wird, wird es hoffentlich 
zu einem Handelsvermittler zwischen unserer Industrie 
und dem auslindischen Kapital, werden. 

Allerdings, die Namen der Redakteure des 
„Oleum* der Herren Dr. Władysław Szujski und 
Dr. Maryan Rosenberg lassen uns von dieser Zeit- 
schriit Vieles erwarten. SR Z: 
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Z RUCHU WIERTNICZEGO. 

Ruch wiertniczy w Galicyi zaczyna z wiosną 
bić żywszem tętnem, a w ostatnich _ czasach, objął 
także Schodnicę, gdzie wszystkie już prawie tere- 
na rozkupiono i potworzono Spółki wiertnicze. 
W najbliższym czasie rozpocznie się montowanie 
nowych szybów. Szyb Heimberga produkuje stale 
1'/, cysterny na dobę z głębokości 268 m. Szyb Nr. 2 
ma być założony w odległości 80 m. od Nr. l-ego. 
Szyb firmy Zahn i Weinstock csiągnął już głębokość 
120 m. Dotychczas zgłoszono : Akc. Tow. „Schodnica 
4 szyby, „Galicya* 3 szyby, Halpern i Ska 1 Szyb. 
Obecna dzienna produkcya szybów schodnickich 
wynosi: Heimberg l. 1'/,, Schodnica 5, Galicya 19/4, 
Backenroth 1'/,, Brzozowski '/, wag. dziennie. 

Szyb „Viribus Unitis" inż. Klarfeldda w Ropnem 
koło Mraźnicy osiągnął głębokość 100 m. Wiercenia 
lirmy Waterkeyn postępują normalnie: szyb w 
Krasnem ma około 400 m. Również oba szyby 
w Dołhołuce osiągnęły mniej więcej tę samą 
głębokość. W obu tych miejscowościach zaczynają 
występować słabe gazy. Szyb Gal. Karpackiego low. 
nat. w Jaworowie pow. Turka nad granicą wę- 
gierską osiągnął głębokość 250 m. i okazuje wybitne 
Ślady ropy. Szyb w Jaworze firmy Oil Fields Co. w tym samym powiecie turczańskim osiągnął głębo- 
kość 260 m. Wiercenie w Wielopolu koło 
Sanoka znajduje się obecnie w głębokości około 500 
metrów. W Iwoniczu na kopalni Dr. Slączki pro- 
dukcya utrzymuje się stale na wysokości 10 baryłek 
dziennie. Urycka Ska naftowa zaczęła pogię a 
Szyb Nr. 53 w Uryczu. Wiercenie firmy „Erdól- 
werke Galizien" w Kobylanach znajduje: się 
w głębokości 45 m. Firma Sroczyński i Ska kończy 
montowanie drugiego szybu w Bitkowie. SzyD Tow. 
naftowego „Sołotwina* w Staruni wiercony przez 
p. Wita Sulimirskiego osiągnął głębokość 689 m w 7 
rurach. Wiercenie przechodzi obecnie iłołupek solny 
z piaskowcem kwarcowym i kalcytem. Głębokość 
Szybu Ski Alliance Ltd. w Dobrohostowie wy- 
nosi 750 m. zaś w Perehińsku szyb Nr. l. 537 
Nr. Il, 288 m. Szyb Dźwiniackiej Spółki terenowej 
w Dżwiniaczu osiągnął głębokość 832 m. 

Dzienna produkcya ropy Borysławia- [ustanowic 
utrzymuje się w marcu na wysokości 350) cystern 
dziennie. Najwydatniejszymi szybami są obecnie : 
Opeg I. z 16'/, Dorrit z 15, Rockefeller z 12, Marya 
Teresa III z 16, Izabella z 16, Paryż z 8, Marya I 
z 9, Karpaty Dąbrowa IV. z 6-7, Bukowice AMII z 6, 

rycka Ska Feuerstein IV z 8, wagonami dziennie. 

0 2. sy PE 
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HENRYK DREJER 
odlewarnia żeldzm, metali 1 warsztaty 

mechtmiczne w Drohobyczu 
wykonuje wszelkie roboty w zakres 
wiertnictwą wchodzące, jak również 
roboty budowlane i konstrukcyjne. 

DIE BOHRTATIGKEIT. 
Die Bohrtatigkeit in Galizien scheint heuer mit 

dem Friihjahr neu aufzuleben. Eine der letzten Er- 
scheinungen dieses Erwachens ist Schodnica, wo 
bereits alle brauchbaren Terrains verkauft wurden. 
Es wurden viele neue Bohrgesellschaften gegriindet, 
welche in der nichsten Zukunft die Montage neuer 
Schdchte anfangen werden. 

Den Antrieb zu dieser Bewegung gab der 
Schacht Heimberg I. welcher von einer Tiefe von 
206 m. anfangs 2 und jetzt 1 bis 1'/, Waggons pro 
lag produziert. Schacht Nr. Il. wird demnichst in 
einer Entfernung von 80 m. von Nr. I. angelegt. Bei 
der Bergbehórde wurden folgende neue bohrungen 
angemeldet: A. G. „Schodnica”* 4 Schźchte, „Galicia* 
3 sSchdchte, Halpern 8 Co. 1 Schacht. Die cegen- 
wartige Tagesproduktion der Schodnicaer Schichte 
betrigt: Heimberg I. 1 "/„, Schodnica 5, Galicia 1 */,, 
Backenroth 1 '/,, Brzozowski '/, Waggon. 

Der Schacht Viribus Unitis des Ing. Klarfeld in 
Ropne bei Mraźnica hat eine Tiefe von 100 m. er- 
reicht. Die Bohrungen der Firma Waterkeyn schreiten 
normal vor sich: die Bohrung in Krasne ist zka. 
400 m. tief, und ungefahr dieselbe Tiefe wurde bei 
den Bohrungen in Dołhołuka erreicht. In beiden 
diesen Ortschaften werden von Zeitzu Zeit schwache 
Gase bemerkbar. Der Schacht der Galiz. Karpathen 
Petroleum A. G. in Jawora Bez. Turka an der un- 
garischen Grenze erreichte eine Tiete von 250 m. und 
zeigt starke Oelspuren. Der Schacht der Oil Fields 
Co. Itd. in Jawora erreichte eine Tiefe von 260 m. 
Die Bohrung in Wielopole ad Sanok befindet sich 
gegenwartig in einer Tiefe von zka. 500m.In Iwonicz 
auf der Grube des Dr. Ślączka hal die Produktion 
von iiber IQ Barrels per Tag an. Die Uryczer Ge- 
sellschaft hat mit der Vertiefung des Schachtes Nr. 53 
in Urycz angefangen. Die Bohrung der Firma Erd- 
ólwerke Galizien in Kobylany erreichte eine Tiefe 
von zka. 50 m. Die Firma Sroczyński % Co. hat die 
Montage des zweiten Bohrrigs in Bitkow beendet 
und wird demnachst mit der Bohrung antangen. Der 
Schacht der Ges. „Sołotwina* in Starunia coebohrt 
von Herrn Wit Sulimirski befindet sich jetzt im Salz- 
ton mit Quarzitsandsteinen und Kalzit. Die Tiete des 
Schachtes betrigt 689 m. in 7' Róhren. Die Bohrung 
der Ges. Alliance Ltd. in Dobrohostów ist 750 m, 
tief die in Perehińsko Nr. L. 537, Nr. Il. 282 m. 
Der Schacht der Dźwiniaczer Terraingesellschaft in 
Dźwiniacz erreichte bereits eine Tiefe von 832 m. 

Die Tagesproduktion von Borysław-Tustano- 
wice halt sich im Marz auf einem Niveau von zka. 
350 Zisternen pro Tag. Die ergiebigsten Schiichte 
sind zur Stunde: Opeg I. mit 16 1/,, Dorrit mit zka. 
15, Rockefeller mit 12, Maria Theresia II. mit 16, 
Isabella mit 16, Paris mit 8, Marya l. mit 9, Karpath 
Dąbrowa IV. 6-7, Bukowice XXII. 6, Uryczer Feuer- 
steln IV. mit 8, Waggons Tagesproduktion. 

WILHELM SUSSMANN 
BIURO SPEDYCYJNE SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 

I ARTYKUŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH. 
BORYSŁAW, ul. Wolaniecka obok warstatów Zdanowicza. 

Telefon Nr. 214. Telefon Nr. 214. 
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WYKAZ PRODUKCYI ROPY BORYSŁAWIA I TUSTANOWIC ZA MIESIĄC LUTY 1912. 
ROHOELPRODUKTIONSAUSWEIS VON BORYSŁAW UND TUSTANOWICE FUR DEN 

MONAT FEBRUAR 1912 

Aleksander 
Albert 
Bianka II 
Blochówka 
Borysławski 
Berta 

Borysław. 
vide Segal i Ska 

> APRMUMON 

Fanto Dawidman 

„ Korńnhaber 
- od DASZ 
„|. Feniks 

Felicyan 
Galicya 
Georg : 
Dr. Goldhammer Kazimierz 49.14 

Halka 
Gal. Kasa OSzEz. 
Jasiennicki 

Koppel A.05, 

Jeanetta 
Johanna 
Ludwik 
Maurycy 
Natan . 
Oskar . 
Port Artur 
Ratoczyn 
Sobieski 
Szczepanowski . 
Schodnica 
SZCZUT 
Segel i Ska Aleksander 14.40 

Ural 15.94 
Friamph' Petr. Ges. Albert 99.44 

Leon 69.14 
Wittig i Ska 
Zbyszko 
Zgoda 

Razem: 

Tustanowice. 

Agata . 
Alfa Petr. (ies. Pluto 24.92 
Bronisław 
Brauns-Berman Jawa 68.41 

OECTSZT . 
Cecylia 
Chocim 
Carpathian Długosz Łaszcz I 9.00 

; > NR 02:99 
Fenomen 16.00 
Gal. Ska I 18.00 

ERA JI 16.00 
2 «DV 135.98 

Izabela 474.99 
Katarzyna 90.99 
kŁaszcz 1 Ska 26.01 
Niagara 9.00 

Do przeniesienia 363.86 
Ubertrag . 

1188.93 

Z przeniesienia 863.96 
Iiiipoz A 

Oleum 64.70 
Popperowa I 35.98 

s M 0200 
Władysław [ 28.01 
Wygoda 7.00 
Wisła 6.00 _ 1079.65 

Dembowski Dembowski 104.90 
Felicyan M 127.42 232.62 

Dziunia 10.20 
Edward-Paulus 170.90 
Elgin 25,10 
Eleonora vide Vereinigte — 
Ernestyna 3 14.09 
Emanuel : i 1.99 
Elizeum vide Triumph — 
Emil 14.47 
Eugeniusz 5 4.42 
Elsa vide Vereinigte — 
Erdólwerke I . „94400 

ś VI 18.02 
» VII 31.05 | 
> IX 44.01 130.06 

Feniks 40.60 
Fenomen vide Carpathian |. — 
Felicyan „ Dembowski . = 
Filip IL. „Johanna = 
Frania 14.66 
Fanto IV 1.98 

RE M £ 25 
> Ul 8.96 
„SRA VH SGAAE ! 
s MB 106.40 162.34 

Galicia Alired , 126.58 
Antoni I 38.56 

+»: IE 0332 
Galicia ' 65.09 
Juliusz 12.40 
Kamilla 2.65 
Leon 10.87 
Tadeusz I. 27.25 

„M Sx] 
wam 11.35 

> AdAhoS42Ł. 431.23 

Georg vide Johanna —— 
Gal. Ska naft. „. Carpathian — 
Gertruda ŻE A 6.04 
Dr. Goldhammer Sycylia 27.39 

Złotka 7.02 34.41 

Hansagliick 42.04 
Hannashall 19.61 
Henryk 14.84 
Herman ide Meru iebzBalde — 
Hilda „. Frumplh — 
Hucuł 25.40 
Ignacy 9.29 
Inflanty >: SE 16.62 
Izabela „vide Carpathian .. 0, R. 
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Jakób aa 11.47 Z przeniesienia >) ; 
Johanna Georg 18.86 Fiirtrag . 206:27 4950:27 
| Filip 17.04 Dorrit. -« 130.24 

Posejdon 3.78 Eileen 21.05 
Sas 6.93 46.61 Maisel _ 23.17 > 

SPE różne 4.44 . 00. 
Karpaty o Rockefeller APE > 256.39 
ks. Sapieha 238.5 Rosa. | Ż 
Kamilla vide Galicia - Sai Rozwadów 2] 7.88 
Katarzyna vide Carpathian 23 4 Śląsko vide Vereinigte - - 
Kometa A 2.80 Sycylia „. Goldhammer . , — 
Kinga . . ma: ; Tadeusz „ - Galicia — 
Kujawy vide Vereinigte 16 Tsuschima | 13.46 

Lesław . . Ę Tristan | | ł 7.52 Liliom vide Vereinigte = Teresia 2 93 
Lillien Ę $ = : i Bia „ Montan ż Tryumf Petr. Ges. Bohemia 11.06 
Luise 52.96 Eliseum 19.24 
Marya . 212.66 Hilda 44.73 
Mamcia 4.55 M. Teresal 7.86 
Minerwa 10.04 > SIb Boh 
Marya Teresa vide Triumph cej 30 MD 324215 
Mina ż ROP a Tryumph I 74.86 
Mert. Lieb. Bard Alois 48.48 i 3; HR 3.90 490.82 

Herman 23.99 12.41 rec i 1254 
STRZ rycz Schreier 4.10 

Meta . 30.89 F Montan Gliński 103.70 2. 0 224.37 
Litwa 03.30 197.00 ereinigte Eleonora 33.18 

WERE ŚĆ FASa 35.10 
Nowina . 3 Kujawy 22.34 
Niagara vide Carpathian YA aura DOT 
Nafta Nafta | 58.38 Liliom _ 267.50 

„= JE 1258.05 Lillen az] 
„ b -27.39 Sląsko 16.02 
RCA ŁOT Nowina 10.81 

Jan Kanty 67. Opeg I 444.78 
Sarmacya 168.87 564.08 > AB 3373 

R. a Wiktor 9.97 905.01 Qil City vide Brauns Bermann ch Williams 8 zaa 40.26 
Opeg gl „ Vereinigte 1052 Wilno 26.59 tylia . : - aa 11.01 1330.67 
Paryż | 82.87 Ropa łapana: 
Posejdon vide Johanna |. SR Auigefangenes Rohól Scholz 323 
Premier Petr. Ges. Borak 128.28 * Moch ać 

7 Dereżyce 41.93 Buszyński 89.20 98.38 Hubicze 36.06 R AR 2 
| | DA razem: Do przeniesienia 20627 4950-27 NSGNÓWC 7429.05 

UBEREA... . 

Produkcya Borysławia 1188.93 

Tustanowic 7429.05 
produkcya ogólna wynosi ) 3617.98 
Gesamtproduktion 5 > == 
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SPRAWOZDANIE PATENTOWE ZESTA- 
WIONE PRZEZ BIURO PATENTOWE 
INŻYNIERA STANISŁAWA DZBAŃSKIEGO 

WIEDEŃ VII/2 LINDENGASSE 2. 
W c. k. austryackim urzędzie patentowym wy- 

łożono następujące zgłoszenia patentowe z terminem 
wnoszenia zarzutów w przeciągu dwóch miesięcy od 
daty ogłoszenia: 

15. lutego 1912. 
KI. 81. b. Griimer £ Grimberg, Ska z o. mp. 

w Bochum. Urządzenie do magazynowania wielkich 
ilości łatwo zapalnych płynów i do ich częściowego 
odpuszczania. 

1. marca 1912. 
KI. 23. c. Seidenschnur Fryderyk, chemik 

w Charlottenburgu. Sposób postępowania do prze- 
róbki surowej nafty. 

KI. 30. c. Dimeg Franc. technik dentyst. w Gracu. 
Przenośna dmuchawka do opału płynnego przy za- 
stosowaniu gorącego powietrza. 

„Kl. 84. Frankignoul Edgar, przemysłowiec 
w Liittich. Urządzenie do prowadzenia rur przy głę- 
bokiem wierceniu. | 

W król. węgierskim urzędzie patentowym wy- 
łożono : | 

15. lutego 1912. 
Martini $ Hiinecke w Berlinie. Aparat bezpie- 

czeństwa do ssania łatwozapalnych płynów. 
W król. niemieckim urzędzie patentowym wy- 

łożono następujące zgłoszenia patentowe: 
I. latego 1912. 

KI. 24. e. Glasgow Artur Graham, Richmond, 
Virginia, 5. zjedn. A. P. Sposób postępowania i przy- 
rząd do wytwarzania karburowanego gazu wodnego, 
gdzie olej karburacyjny podczas trwania procesu 
wytwarzania gazu jest ogrzewany przez skarburo- 
wany gaz wodny. 

12. lutego 1912. 
KI. 4. c. Zabezpieczenie odwrotu przy naczy- 

niach na płynny opał, z których materyał palny 
odpuszcza się za pomocą ciśnienia gazu. 

KI. 23. b. Bataafsche Petróleum Matschappy 
w Hadze. Sposób do wyprodukowywania teru kwa- 
sowego wytwarzającego się przy rafinowaniu nafty. 

19. lutego 1912. | 
KI. 12. i. Battig Rudolf, Sodingen w Westfalii. 

Sposób czyszczenia kwasu odpadkowego z benzołu 
przez przegotowywanie kwasu. 

22; Mtego 1902. 
Al. 4. g. Dr. Schwarz Paul i Dr. Klarfeld Hen- 

ryk we Lwowie. Sposób zastosowania do użytku 
w palnikach płynnego opału z wodną emulsyą. 

KI. 18. c. New Departure Manufacturing Comp. 
Bristol Am. Półn. Sposób i przyrząd do zwęgłlania 
powierzchni żelaznych przedmiotów za pomocą ga- 
zów lub par zawierających węglany, które wytwarza 
się przez przegazowanie węglowodorów. 

26. lutego 1912. 
KI. 24. b. Koczwara Stefan, Strassburg, (Prusy 

zach.) Palnik ropny do celów opałowych. 

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

VII/2., LINDENGASSE 2. 

Nachstehende Patentanmeldungen wurden beim 
k. k. ósterreichischen Patentamt ausgelegt: 

Einspruchstrist zwei Monate vom Tage der 
erlolgten Bekanntmachung. Ę 

Am 15. Februar 1912. | 
KI 81. b. Griimer £ Grimberg, Ges. m. b. H. 

in Bochum. Anlage zur Lagerung grósserer Mengen 
ieuergefdhrlicher Fliissigkeiten und Abgabe derselben 
in Teilmengen. | 

Am 1. Marz 1912. 
KI. 23. c. Seidenschnur Friedrich, Chemiker in 

Charlottenburg. „Verfahren zur Verarbeitung von 
Rohpetroleum*. 

KI. 30. c. Dimeg Franz, Zahntechniker in Graz. 
„Iragbarer Heissluftbldser fiir fliissige Brennstoffe". 

KI. 84. Frankignoul Edgar, [ndustrieller in 
Liittich. „Einrichtung zur Fiihrung der Einsatzrohre 
bei Tiefbohrungen*. | 

Nachstehende Patentanmeldungen wurden beim 
kónigl. ungar. Patentamte ausgelegt : 

Am 15. Februar 1912. 
Martini $ Hiinecke m Berlin. „Sicherheitsappa- 

rat fiir Saugeinrichtungen der feuergefihrlichen Fliis- 
sigkeiten*. | 

Nachstehende Patentanmeldungen wurden beim 
kaiserl. deutschen Patentamte ausgelegt: 

Am 1. Februar 1912. | 
KI. 24. e. Glasgow Arthur Graham, Richmond, 

Virginia, V. St. A. „Vertahren und Vorrichtung zur 
Erzeugung von karburiertem Wassergas, worin das 
Karburieról wahrend der Dauer der Gaserzeugung 
durch das karburierte Wassergas vorerhitzt wird*. 

Am 12. Februar 1912. | 
KI. 4. c. Michealis Dr. Ludwig, Berlin. „Riick- 

schlagsicherung an Verbrauchsgefissen fiir fliissigen 
Brennstoff, aus denen der Brennstoffi mit Druckgas 
gelfórdert wird*. | 

KI. 23. b. Deb. Bataafsche Petroleum-Maat- 
schappy, Haag (Holland). „Verfahren zur Aufarbei- 
tung des bei der Petroleumraffination entstehenden 
oduteteets= >> | Am 19. Februar 1912. | 

KI. 12. i. Battig Rudolf, Sodingen in Westf. 
„Vertahren zur Reinigung der Abfalisiure aus den 
Benzolbetrieben durch Aufkochen der Sadure*. 

Am 22. Februar 1912. 
KI. 4. g. Schwarz Dr. Paul, Berlin und Klar- 

feld Dr. Heinrich, Lemberg. „Veriahren zum Betriebe 
von Brennern mit einer wdsserigen Emulsion fliissi- 
gen Brennstoffs". 

KI. 18. c. New Departure Manufacturing Com- 
pany, Bristoll V. St. A. „Verfahren nebst Vorrich- 
tung der Oberilichenkohlung eiserner Gegenstainde 
mittels kohlenstoffhaltiger Gase oder Dampfe, die 
durch Vergasen von Kohlenwasserstoffen gebildet 
werden'*. 

Am 26. Februar 1912. 
„KI. 24. b. Koczwara Stefan, Strassburg, (Westpr.) 

„Olbrenner fiir Heizzwecke*, | 
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ALICYJSKA SPÓŁKA KAMOLOWA 
DA ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
Sk z gr. por. w OROKORYCZI 

Utrzymuje na składach 
w BORYSŁAWIU, na WOLANCE, 

w TUSTANOWICACH i w NADWÓRNEJ. 
RURY HERMETYCZNE POMPOWE, 
GAZOWE I WODOCIĄGOWE, 
spajane ibez 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 | 

Pale m - — — - — — — 
Dynamo-maszyny i urządzenia elektryczne 
z fabryki austryackich zakładów SIEMENS 

SEBLEKBRE. —,— 0% 5 0——— 
Maszyny parowe do tychże oryginalne 
angielskie firmy TANGYES ETE 
w Brmineham. o >os , = n r 

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

TOWAR NAJLEPSZEJ JAKOŚG. ŚW GŁNY KONKURŁNCYJNE. 

| 

| 

MMA AAA 

NE NE WEN WEN WE NE WE NE WEN WE h 

ZAWIADOMIENIA WYDZIAŁU ZWIĄZKU 
TECHNIKÓW WIERTNICZYCH W BORY- 
SŁAWIU. (VEREINSNACHRICHTEN). a 

Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Z. T.W. 
z dnia 16. lutego 1912. Na posiedzeniu tem uchwa- 
lono delegować kol. Dunkę i Słotwińskiego na o- 
dbyć się mającą konferencyę w sprawie zmiany no- 
wych przepisów górniczo-policyjnych. Polecono kol. 
skarbnikowi wysłać na ręce Związku Producentów 
Ropy 100 koron jako dar na cele dobroczynne z o0- 
kazyi nominacyi JE. Władysława Długosza ministrem. 
Akceptowano umowę komitetu redakcyjnego z Do- 
mem naftowym Oskar Loewenherz i Ska, co do wy- 
dawania dziennych sprawozdań z produkcyi ropy. 
Uchwalono przejść do porządku dziennego nad spra- 
wą Witkowera, który miał rozsiewać pogłoski, jakoby 
Z. T. W. oficyalnie popierał jego wykazy. Do Komi- 
tetu redakcyjnego wybrano w miejsce kol. Szuj- 
skiego kol. Nowickiego. W sprawie Szkoły górniczej 
i egzaminów na kierowników uchwalono na wniosek 
kol. Hendricha i Dunki, po zebraniu dat statysty- 
cznych co do ilości kierowników odpowiedzialnych 
i kandydatów na tychże przyjść na Walne Zgroma- 
dzenie z wnioskiem w interesie naszym zawodowym 
w sprawie zawieszenia borysławskiej szkoły wiertni- 
czej na przeciąg lat 3-ch, jako kształcącej kierowni- 
ków, z pozostawieniem tejże szkoły jako kursów 
mających uzupełnić znajomości techniczne wiertaczy 
i dozorców. W sprawie ankiety zwołanej przez De- 
legacyę Związku Górników i Hutników polskich na 
dzień 24. bm. w Krakowie uchwalono zakomuniko- 
wać na ręce tej Delegacyi, iż „Związek uznaje rychłe 
utworzenie wyższych studyów górniczych w kraju 
jako pilną i niezbędną potrzebę społeczeństwa pol- 
skiego". Polecono kol. Hendrichowi i Dunce uczę- 
szczać na posiedzenia kuratoryi szkoły górniczej. Po- 
lecono kolegom Hendrichowi, Dunce i Słotwińskie- 
mu osobiście zawiadomić Urząd górniczy o składzie 
Wydziału Związku T. W. Uchwalono wziąść udział 
25. lutego we wiecu Urzędników naftowych w spra- 
wie Kasy chorych, Walne Zgromadzenie wyznaczono 
na dzień 27. lutego o godz. 5 popoł. 

Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Z. T. W. 
z dnia 23. lutego 1912. Obecni koledzy z Wydziału: 
Hendrich, Kowalski, Dunka, Glazor, Nowicki, Rene- 
fort, Tołłoczko, Ramoszyński, Słotwiński i HHawranek. 
Nieobecny kol. Styber. Z poza Wydziału obecni kol. 
Bachowski, Gerzabek, Górecki, Grzywieński i Wiele- 
żyński. Na posiedzeniu tem uchwalono: Zaprosić 
kol. Szczepanowskiego, Lenieckiego, Hendricha, Dun- 
kę, Kolba, Stockera i p. Świeykowskiego na posie- 
dzenie wspólne na piątek 1. marca o godz. 5. do lo- 
kalu Związku, celem naradzenia się nad przeprowa- 
dzeniem egzaminów na kierowników w zbliżającej 
się kadencyi egzaminacyjnej. Po odczytaniu i przy- 
jęciu do wiadomości wpływów przystąpiono do 
przyjęcia nowych członków Związku. Przyjęty został 
p. Krateil Jan. Przyjęto do wiadomości sprawozda- 
nie skarbnika ze stanu finansowego Towarzystwa 
i uchwalono zamknięcie rachunkowe rozdać człon- 
kom na Walnem Zgromadzeniu. Przyjęto do wiado- 
mości, że deklarowany przez członków fundusz gwa- 
rancyjny wynosi K. 3450. 

Sprawozdanie z posiedzenia Wydziału Z. T.W. 
z dnia 1. marca 1912. Na posiedzeniu tem, ukon- 
stytuował się wybrany na ostatniem Walnem Zgro- 
madzeniu Wydział Z, T. W. w ten sposób, że poje- 
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dyńczym członkom Wydziału przydzielono następu- 
jące referaty: Prezes: kol. Styber i zastępcy prezesa 
Kol. Dunka i Słotwiński objęli reprezentacyę Z. T. W. 
wobec Urzędu górniczego. Kol. Ramoszyński: Skar- 
bnik, kol. Nowicki: Sekretarz, kol. Hendrich: referat 
szkoły i egzaminów, kol. Mermon: rysunki, kol. Ko- 
bak: bibliotekarz, kol. Stocker Ludwik: statystyka 
kierowników i koziarstwo, kol. Tołłoczko: Sprawy o0- 
gólne bieżące, kol. Kowalski: Sprawy wydawnicze 
kalendarza, kol. Haczewski: statystyka szybów. Ko- 
misya redakcyjna: Koledzy Dunka, Hendrich, Ko- 
walski, Nowicki, Ramoszyński. Po omówieniu różnych 
spraw wynikłych z ostatniego Walnego Zgromadze- 
nia uchwalono zaaprobować przedłożony przez kol. 
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Włodarczyka profil mający wkrótce wyjść z druku 
nakładem Spółki wydawniczej „Literatura naftowa*.Po- 
lecono kol. Hendrichowi zająć się opracowaniem 
memoryału do kuratoryi Szkoły wiertniczej, zaś kol. 
Stockerowi oddano sprawę zmiany przepisów górni- 
czo-policyjnych. 

Podali się na członków Z. T. W.: Pp. Dr. Sta- 
misław Olszewski, Henryk Konstanty Gross, Adolf 
Sikora i Petion Kazimierz. 

Zamiast wieńca na trumnę kolegi Aleksandra 
Klaftena, złożył Wydział Z. T. W. na ręce Prof. 
Dra Józefa Wiczkowskiego K. 50.— na Sanatoryum 
dla chorych grużlicznie. 

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

BERICHT DES BEEIDĘTEN SENSALEN 
ALFON$ GOSTKOWSKI LEMBERG, PAS- 
SAGE HAUSMANN Nr. 1.TELEF. Nr. 1059. 

Dała 15/1. 29/11. 31/III. ać y= E="ime 

7.IL 1912 | 421—422 | 423—424 | 427—428 | 429-430 | 431-433 | 440 450 
8. „ „ | 423—424 | 424—425 | 428—429 | „ o» O, 
9. „ „ | 421—422 | 423—424 | 427-428 , „ , WE SE 
10. „ , SE SE o o» IE WE WE 
M. „ „ | 420—421 | 422—423 | 426—427 | „ , SE WE 
12. „ „ | 421—422 | 423—424 | 428—428 | „ , IE o» 
13. , TE IE TE SE SE o» 
14.» , SE TE IE SE o o» WE 15. „ „| 425—426 | 427—428 | 431—432 | 433—434 | 435—436 | 445455 
16. „ , 428—429 | 433—434 | 435—436 | 437—438 | „ , 
17., 429—430 | 434—435 | 436—437 | 438—439 | „ , 
18. , , 421—429 | 432—433 | 434—435 | 436—437 , „ , 
19. „ , 425—426 | 428—430 | 432—434 | 435—436 , „ , 
20. „ 428—429 | 432—433 | 434—435 | 436—437 | „ , 
21. „ , oo» WE o» OE OE 

Zwracamy uwagę naszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

Die P. T. Leser werden auf den Annon- 
centeil unserer Zeitschrift auimerksam ge- 
macht. 
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WIADOMOŚCI OSOBISTE. 
. P. Zenon Ciepielowski objął kierownictwo szy- 

bów Nr. IX i XI firmy „Erdólwerke Galizien" w Tu- 
stanowicach. 

Kol. Włodzimierz Jasieński objął kierownictwo 
Szybów Nr. V, VIII, X, XIV i XX firmy „Erdólwerke 

alizien* w Tustanowicach. 
Kol. Roman Grzywieński objął kierownictwo 

kopalni „Klara*, „Popielanka* i „Maksymilian* w Tu- 
Stanowicach. 

Kol. Kułak Jan objął kierownictwo kopalni „Bo- 
emia* i „Waliszko* w Tustanowicach. 

Kol. Kazimierz de Laveaux objął kierownictwo 
kopalni „Parkinson* (Clay) w Tustanowicach. 

_ Kol. Henryk Rudzki objął kierownictwo kopalni 
„Józef« i „Nowina* w Tustanowicach. 
"PP. Leo Beer, został mianowany pełnomocnikiem 

firmy „Erdólwerke Galizien". 
_ PP. Arpad Csonka i Dawid Hartenstein, zostali 

Imanowani dyrektorami firmy Rohólhandelsgesellschaft 
SP. Z 0. p. 

Kol. Benjamin Perlbinder objął kierownictwo 
kopalń „Felicya* i „Renata* w Tustanowicach. 

We Wiedniu zmarł w 66. roku życia Fryderyk 
Fanto znany przemysłowiec naftowy, jeden z założy- 
cieli rafineryi nafty w Pardubicach i członek zarządu 
licznych towarzystw naftowych. 

Inż. Juliusz Falkowicz ekspert dla spraw na- 
ftowych w Londynie, bawił w ubiegłym tygodniu 
w Borysławiu w interesach angielskich Towarzystw 
naftowych. 

P. Stanisław L'Etanche, kierownik kopalń To- 
warzystw: Societć Frangaise des Petroles Ltd. i The 
Takinta Oil Co. Ltd. w Bonyjere i Adoo Fishing Vil- 
lage w Afryce Zachodniej (Goldcoast) przybył na trzy 
miesięczny urlop do Galicyi i bawi obecnie w Bo- 
rysławiu. 

WIADOMOŚCI HANDLOWE. 
m Akc. tow. dla przemysłu naftowego „Trzebi- 

dać otrzymała od rządu pozwolenie na wydanie 
Ka00 nowych akcyi po 500 koron, które podwyższą 
apitał zakładowy Towarzystwa na 6 milionów koron. 

. e Continental Oil Co., jedno z dawniej- 
szych pomocniczych Towarzystw sławnego „Stan- 
dardu* ogłosiła ł 0; = tału 300.000 dolarow, 3 0 dendy od kapi 
naft Dnia 16. lutego 1912 zawiązała się nowa spółka 
1a owa która nabyła pg. 947/3 i 960/1 około 3 mor- 
gów pola w Ratoczynie w Borysławiu. Reprezentan- 
tami Spółki są pp. hr. Franciszek Zamoyski, Wit Su- 
limirski, Piotr Szczepański i inż. górn. Tomasz Łaszcz. 
Kapitał zakładowy w kwocie 400.000 kor. ma być 
oprócz wkładek powyższych udziałowców zebrany 
w drodze subskrypcyi. Spółka ta zamierza na po- 
wyższych parcelach wiercić na razie 1 szyb. 

| zontnECCZ) 

PERSONALNACHRICHTEN. 

Herr Zenon Ciepielowski hat die Betriebsleitung 
der Schichte IX und XI der Firma „Erdólwerke Ga- 
lizien* in Tustanowice iibernommen. 

Herr Włodzimierz Jasieński hat die Betriebslei- 
tung der Nr. V., VIIL., X. XIV. und XX. in Tustanowice 
derselben Firma, iibernommen. 

Herr Roman Grzywieński hat die Betriebslei- 
tung der Grube „Klara* in Tustanowice iibernommen. 

Herr Johann Kułak hat die Leitung der Gru- 
ben „Bohemia* und „Waliszko* in Tustanowice 
iibernommen. 

Herr K. de Laveaux iibernahm die Leitung der 
Grube „Teodora Wanda* in Tustanowice. 

Herr Konrad Zakrzewski hat die Betriebsleitung 
der Grube „Parkinson* (Clay) in Tustanowice iiber- 
nommen. 

Herr Heinrich Rudzki hat die Betriebsleitung 
der Gruben „Josef* und „Nowina* in Tustanowice 
iibernommen. 

Herr Leo Beer wurde zum Bevollmachtigten der 
Firma „Erdólwerke Galizien* ernannt. 

Herren Arpad Csonka und David Hartenstein 
sind zu Direktoren der Rohólhandelsgesellschaft in 
Wien ernannt. 

Herr Benjamin Perlbinder hat die Betriebslei- 
tung der Gruben „Felicia* und „Renata* in Tusta- 
nowice iibernommen. 

In Wien ist in Alter von 66 Jahren Herr Frie- 
drich Fanto, der bekannte Petroleumindustrieller, der 
Mitbegriinder der Pardubitzer Mineralólraffinerie und 
Verwaltungsrat vieler Petroleumgesellschalten, ge- 
storben. 

Herr Ing. J. R. Falkowicz Petroleumexpert aus 
London weilte waihrend der vergangenen Woche in 
Borysław in Geschadftsangelegenheiten. 

Herr Stanisław L'Etanche, Betriebsleiter der 
Gesellschaften Socićtć Francaise des Petroles Ltd. 
und The Takinta Oil Co. Ltd. in Bonyjere und Adoo 
Fishing Village, in Westafrika (Goldkiiste) hat einen 
dreimonatlichen Urlaub angetreten, und weilt zur 
Stunde in Boryslaw. 

HANDELSNACHRICHTEN. 

Die Aktiengeselischait fiir Petroleum- Industrie 
„Trzebinia erhielt von derRegierung die Einwiiligung 
zur Ausgabe von 4400 Stiick neuer Aktien zu 50) 
Kronen, wodurch das Stammkapital der Gesellschaft 
auf 6 Millionen Kronen erhóht wird. 

The Continental Oil Co., bekanntlich eine der 
friiheren Tochtergesellschaften der „Standard Oil lo." 
hat auf ihr Aktienkapital von 309.009 Dollar eime 
50',,-ige Dividende erkldrt. 

Am 16. Februar wurde in Lemberg eine neue 
Petroleumgesellschaft gegriindet, welche auf den in 
Ratoczyn bei Borysław erworbenen 4 Joch Terrain, 
cine Bohrung anfangen wird. Die Griinder der Ge- 
sellschaft sind Herr Graf Franz Zamoyski, Wit Suli- 
mirski, Piotr Szczepański und Bergingenieur Thomas 
Łaszcz. Das Kapital der Gesellschaft betrdgt K. 400.000 
und wird teilweise von den QGriindern, teilweise im 
Wege einer Offentlichen Subskription eingezahit. 

| ae -eówcncch 
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RÓŻNE WIADOMOSCI. 
W lutym przetłoczono z Borysławia i Tusta- 

nowic następujące ilości ropy: | 
Rurociągiem Gal. Karpackiego akc. tow. naft. 1524 cyst. 

Zjednoczonych tow. Miagaz. 59303, 
Tow. Braganza O RZE 3 
Tow. „Montan* OŚŁ 2, 
Tow. „Galicya* Jo: > 

Razem 7668 cyst. 
Ekspedycya ropy ze stacyi Borysław wynosiła 

w lutym 9160 wagonów. 
Od 1. do 7. bm. włącznie, wyekspedyowano ze 

stacyi Borysław 2675 cystern ropy. 
Ogólna produkcya Borysławia i Tustanowic za 

pierwszy tydzień marca (1.—7.) włącznie wynosiła 
około 2200 cystern w tym samym zaś czasie prze- 
tłoczono do zbiorników 1416 cystern ropy. 

C. k. Urząd górniczy okręgowy w Drohobyczu 
nie zatwierdził zgłoszonego przez firmę Erdólwerke 
Galizien odpowiedzialnego kierownika warsztatów ko- 
palnianych p. Eugeniusza Spieglera a to z powodu 
zupełnej nieznajomości tego ostatniego językapolskiego. 

Wprawdzie c. k. Urząd górniczy wydał swe po- 
wyższe zarządzenie tylko ze względu na bezpie- 
czeństwo życia robotników, to jednak wymagać by 
należało, ażeby podobnie jak w Rosyi i Rumunii 
wszyscy funkcyonaryusze kopalniani zajmujący odpo- 
wiedzialne stanowisko, władali językiem krajowym 
bez względu na zachodzące niebezpieczeństwo życia. 

Na kopalni Raky'ego w Czengelek na półwyspie 
krymskim dowiercono się w szybie Nr. 4 ropy wy- 
buchowej. Produkcyę tę zawdzięczać należy racyo- 
nalnemu założeniu szybu tj. znacznemu odsunięciu 
go od wylotów i powierzchownych śladów ropnych. 
Przy tej sposobności zwracamy uwagę naszych czy- 
telników na artykuł inż. E. Swierczewskiego w osta- 
tnim numerze „Ropy*, który podnosi właśnie wadli- 
we założenie dawniejszych szybów na półwyspie 
krymskim. Jak się dowiadujemy z wiosną ma rozpo- 
cząć wiercenia na Krymie pewne konsorcyum, które 
specyalną uwagę poświęcić ma racyonalnemu zało- 
żeniu szybów na podstawie najnowszych badań geo- 
logicznych. 

Egzamina na kierowników ruchu kopalń na- 
itowych odbyły się w dniach od 4. do 9. bm. w Bo- 
rysławiu. 

Do egzaminów zgłosiło się 19-stu kandydatów. 
Z liczby tej okazało uzdolnienie na kierownictwo ko- 
palń pierwszej klasy niebezpieczeństwa sześciu kan- 
dydatów zaś na kierownictwo kopalń drugiej klasy 
niebezpieczeństwa również sześciu kandydatów.Dwóch : 
kandydatów odstąpiło od egzaminu. Pięciu uznanych 
zostało przez komisyę egzaminacyjną za niedosta- 
tecznie uzdolnionych do samodzielnego prowadzenia 
robót. Jako uzdolnieni do prowadzenia robót na ko- 
palniach pierwszej i drugiej klasy niebezpieczeństwa 
uznani zostali: pp. Lang Maryan, Racskay Gustaw, 
Ringel Emil, Szolc Stanisław, Stasiowski Antoni i Wa- 
chlowski Kornel. ob 

Uzdolnienie na prowadzenie robót na kopal- 
niach pierwszej klasy niebezpieczeństwa okazali: 
pp. Brinken Włodzimierz, Dec Franciszek, Krzano- 
wski Franciszek, Marowski Tadeusz i Petion Kazimierz. 

Do szczegółowego omówienia egzaminów po- 
wrócimy w najbliższym numerze. 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 
Im Monate Februar wurden folgende Mengen 

von Rohól aus Boryslaw-Tustanowice iiberpipt: - 
Rohrleitung der Galiz. Karpatheń A: G. 1524 Zist. 

Vereinigten Magazinges. 0838". 
Braganza WIEŻ 3 
(ies. „Montan* 08 > 
Ges. „Galzld 00 

Zusammen 7668 Zist. 
Die Rohólexpedition von der Station Borysiaw, 

betrug im Februar 9160 Waggons. 
„Vom 1. bis 6. Marz einschl. wurden von der 

Station Boryslaw 2674 Zisternen Rohól expediert. 
Gesamtproduktion von Boryslaw und Tustano- 

wice llir die erste Marzwoche -(1—-/.) betrug cca 
2200 Waggons wdhrend in derselben Zeit 1416 Wag- 
gons in die Reservoire iiberpipt wurden. | | 

Das k. k. Revierbergamt in Drohobycz hat 
die Anmeldung des Herrn Eugen Spiegler zum verant- 
wortlichen Betriebsleiter der Grubenwerkstdtte der 
Firma Erdólwerke Galizien nicht zur Kenntnis genom- 
men, da der Letztere die Landessprache nicht 
beherrscht. 

Man sollte verlangen, dass solche Verordnungen 
nicht nur in den Fallen, wowie in diesem Falle eine 
direkte Lebensgefahr fiir Arbeiter vorliegt, aber ohne 
Riicksicht darauf, von allen, die einen verantwortli- 
chen Betriebsposten antreten, ebenso wie in Russland 
und in Rumdnien, eine genaue Kenntnis der Landes- 
sprache verlangt ware. | 

Auf der Grube Anton Raky No. 4 in Tschen= 
gelek auf der Halbinsel Krim, wurde selbstfliessendes 
Oel erbohrt. Diese Produktion ist einer rationellen 
Anlage der Schichte d. h. einer entsprechenden Ent- 
feraung der Bohrung von den obertlichlichen: Oel- 
spuren und Olausbisse, zu verdanken. Bei dieser Ge- 
legenheit sei die Aufmerksamkeit der Leser auf den 
in unserer letzten Nummer gedruckten Artikel des 
Berging. E. Swierczewski, welcher die schwachen Re- 
sultate der Krimer Bohrungen der falschen Anlage 
der Schadchte zuschreibt. Wir erfahren, dass im Friih- 
jahr ein Konsortium, welches eine spezielle Aufmerk- 
samkeit der rationellen Anlage der Schichte schen- 
ken, auf Krim eine lebhafte Bohrtatigkeit anfangen wird. 

Vom 4. bis 9. d. M. haben in Boryslaw vor 
der, von der k. k. Berghauptmannschaft bestimmten 
Kommission die Befdhigungspriiungen fiir die Be- 
triebsleiter der Petroleumgruben der I. und II. Gefahr- 
klasse stattgefunden. | 

Die Befdhigungspriifung fiir die Betriebsleitung 
der Gruben der beiden Gefahrklassen (Boryslaw-Tu- 
stanowice und Provinz) erlegten die Herren: Lang 
Maryan, Racskay Gustav, Ringel Emil, Szolc Stani- 
sław, Stasiowski Antoni und Wachlowski Kornel. 

Die Befdhigungspriifung fiir die Betriebsleitung 
der Gruben der ersten Gefahrklasse (Provinz) erlegten 
die Herren: Brinken Włodzimierz, Dec Franciszek, 
Krzanowski Franciszek, Marowski Tadeusz und Petion 
Kazimierz. 

Do dzisiejszego Numeru dołączamy dla na- 
szych abonentów tablice Nr. 3a. „Wiertnictwą 
kanadyjsko-polskiego". 

Zur heutigen Nummer legen wir fiir unsere 
Abonnenten die Tafel Nr. 3a. des „Kanadisch-pol- 
nischen Bohrsystems* bei. 
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OD REDAKCYI. 
Z powodu nawału materyału . aktualnego 

dalszy ciąg interesującego odczytu Dra Stanisława 
Olszewskiego będziemy drukować dopiero w naj- 
bliższych numerach. | 

TREŚĆ. 
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ROPA -- - 02. 
REDAKTIONSMITTEILUNGEN. 

Wegen Mangel an Raum, werden wir den 
Druck des zweiten Teiles der interessanten Vor- 
lesung von Dr. Stanisław Olszewski erst in den 
nachsten Nummern fortsetzen. 

INHALT. 
„Myśl prof. Dra Grzybowskiego...*— Walne Zgromadzenie „Der Gedanke des Herrn...* — Generalversammlung des 

Związku Techników wiertniczych w Borysławiu. — Ankieta sohrtecinichnikerveteines in Boryslaw.>— Bnqiette. -- (ieneral- 
w sprawie wyższych studyów górniczych w kraju. — Walne versammlung des Landes-Petroleum-Vereines. — Die Notwen- 
Zgromadzenie Krajowego Towarzystwa naftowego. — O konie- digkeit der Erfindung eines billigen Rohólfórderungsverfahrens.— 
czności wynalezienia taniego sposobu wydobywania ropy. — Wy- Export und Import der Petroleum- und Erdwachsprodukte der 
wóz i przywóz produktów naftowych i woskowych monarchii Osterr.-ungar. Monarchie im Jahre 1911. — Biicherschau. — Bohr- 
austryacko-węgierskiej w roku 19l1. — Z pism i książek. — titigkeit. — Rohólproduktionsausweis von Boryslaw und Tustano- 
Z ruchu wiertniczego. — Wykaz produkcyi ropy Borysławia i Tu- wice fiir den Monat Februar 1912. — Patentenbericht. — Ve- 
stanowic za miesiąc luty 1912. — Sprawozdanie patentowe. — reinsnachrichten. — Bericht des beeideten Sensalen Alfons Gost- 
Zawiadomienia Wydziału Związku Techników wiertniczych w Bo- kowski. — Personalnachrichten. — Handelsnachrichten. — Ver- 
rysławiu. — Sprawozdanie zaprzysiężonego senzala Alfonsa schiedene Nachrichten. 
Gostkowskiego. —. Wiadomości osobiste. — Wiadomości handlo- 
we. — Wiadomości różne. — Od Redakcyi. 

0 R GR MA 60 sa da 54.6 LD Sa 0 © a 000 Za GA MAO 
WARSZTATY MECHANICZNE 

Or. Dudziak i Cz. Mermon 
Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. 

Wykonuje reparacye mąszyn i pomp parowych, raki, 
uty i wszelkie instrumenta wiertnicze. 

SPECYALNOŚĆ : toczenie gwintów u dowolnie długich rur, ob- 
A RAY i sztang ratunkowych..: : 303 2 8.3 8 3533 2 8 

RZETACZANIE cylindrów u maszyn i tłoczni parowych i otwo- 
tagaih Szopowych w korbie uskuteczniają na żądanie na kopalni. 

wy OŻYCZALNIA narzędzi ratunkowych, gruszek, koron, raków itp. 
YKONUJE i utrzymuje na składzie gotowe części składowe 

zurąwi kanądyjskich RW WS RODÓW RO PRASA. 

MASZYNY PAROWE różnych systemów na składzie. 
Ceny bardzo przystępne. 

WWW WWYWOWWWOWYÓWOWÓWWW 

DWUTYGODNIK DOSTAW 
Adres Redakcyi i Administracyi: Lwów, ul. Kopernika 

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

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

| 1. i 15. każdego miesiąca. 

Prenumerata wynosi: półrocznie 4 K rocznie 8 K. 

Inseraty oblicza się bardzo umiarkowanie. 
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Na PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZE — ź$ 227Z/Ń Vźź MZ ZZNNZ 

RA W BORYSŁAWIU. AU EZ SZA 

A wa ŚCI SZĄ Sa ! ! REN > > mz _ Kilkunastoletnie doświadczenia na terenach Galicyj, v4< 
4, . .. ANI 

UR Kaukazu i Rumunii. GA 
SZEŃ om 3 NA 

Z Wykonuje wiercenia akordowe z pełną gwarancyą A 
py 4 ą p_-e . . . . . . r |= 2 

so: głębokości i dymensyi-z udziałami i bez udziałów SG; WSD > NA 

ZAĘ w produkcyi. RZ 
/>= pa = omy a 42 

4 . ; . Ń 7 AS SZŃ Udziela wskazówek w ocenianiu terenów SM 
ASI w Galicyi i na Kaukazie. A 
Z m >ZĄ 

|'GYAJLU o . z GS Ar Sprzedaż i kupno terenów naftowych. DY ZA p p y EZE 
SZAN ZAJE 
SDUPŁW PLYN RAM AYZĄ ZWZ ZWZA ZYZA | GSLNNTYLŃ | GLANTAŁNZDZĄZNZĄ CZW NTZŁŃ NTZEŃ STZEŃ ODWZODYZ ORCO DONZAY ONZ RECAWONNZAZZASZA URLE KIZWŃCIZOSZOJCDA DĄ) KE RZ OAZA ZYKZJAN) 

jkład maszyn i actykułów. dla 
wszystkich gałęzi przemysłu 
Cell 4 Erdheim, Drohobycz 

filie w Borysławiu i Tustanowicach. 
Kotły, maszyny, rury pompowe, gazowe, łączniki, wentyle, 
injektory, manometry, wodoskazy, liny druciane, manilowce, 
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, ©az 

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

Telefon: Borysław Nr. 38. Telefon: Drohobycz Nr. 104. | 
p m 

Nr. Telefonu 49. 

Jilberner a Hiitter, Dorysław. 
Firma utrzymuje w bhosułym zapasie: Wszelkie 

urtykuły techniczne i elekttotechniczne. 
| SPECY ALNOŚCI TŁOCZNIE PAROWE, MASZYNY PAROWE. — DYNAMOMASZYNY 

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

DOWEGO SPECYALNIE DO TŁOKOWANIA TKANE. 
m Ceny tanie, obsługa szybka. © 

Nr. Telefonu 409. 



Już wyszła z druku MAPA GÓRNICZO- | 

PRZEMYSŁOWA : 
Galicyi z objaśnieniami 

WYKONANA W PIĘCIU KOLORACH 
W SKALI 1: 600:000 OPRACOWANA WE- 
DŁUG NAJNOWSZYCH ŹRÓDEŁ PRZEZ 
DRA. STANISŁAWA OLSZEWSKIEGO, 
INŻ. GÓRN. I GEOLOGA. I JEST DO 
NABYCIA W ZWIĄZKU TECHNIKÓW 

WIERTNICZYCH W BORYSŁAWIU. 
Ceny: | 

1) z polskiemi objaśnieniami . .K. z) 36 
2) z niemieckiemi objaśnieniami 

(streszczenie polskiego tekstu) . „ 25 ADUEZZODEWE BR 2.2.15 | 

4) bez objaśnień na płótnie jako 
mapa ścienna lub w formacie 
KIESZÓŃKÓWYME | Foe] + BAB [ 

| Wysyłka za pobraniem, lub po otrzymaniu gotówki. 

90-«050:0050:00-66| | |OZOIIBi0305-€OM-0-0E 

mn m m Z f="— = pamana ZZ] A 

Roman Gierszyński | Ska 
Fubryku narzędzi i instrumentów wiertniczych | 

w TUSTANOWICACH — 

oz 

fach poczt. Nr. 139. Telefon 159. 

Wykonuje wszelkie roboty kopalniane jako to: 
kompletne żurawie wiertnicze najnowszego syste- 

|- kompletne urządzenia wyciągowe (hasple) 

Borysław. EZZEEE| 

Wypożyczalnia Instrumentów wiertniczych oraz żerdzi ratunkowych. 
Roboty wykonuje w najkrótszym terminie 

i po cenach bardzo przystępnych. 
Dostawę uskutecznia się własnymi końmi. 

==] == 
A 

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
Eliasz Ńlinghoffer 

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

poleca: 

= 

Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania szybowe, 

łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 

druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe 

maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

===<_Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. 
— © „M. nm DE 

$> 10) 46) 46) 46) 46) 46) 46) 40) 16) 46) 16) (0) 16) (2) (O 
$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. 

Skład wszelkich artykułów technicznych 
i elektrotechnicznych. 

FILIA w BORYSŁAWU ul. WOLANIECKA —— —— Telefon Hr. 151 
Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ 

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

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

©) 46) (0) 10) 10) 40) 4G) 46) (9) 16) 16) 46) (0) 46) 46) (© 

ę ) sę -. SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH .. ję 

Rh. EKLUBMAM "3 > 
gu TEL. 156. e W BORYSŁAWIU. e TEL. 156. M 
ż HH = II Ti ba + 
pi PASY WIERTNICZE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI .. UBRANIA BK 
Bi SZYBOWE .. ŁĄCZNIKI «. WENTYLE .. INJEKTORY .. BŚ 
DE MANOMETRY .. WODOWSKAZY .. LINY DRUCIANE bę 
pf | MANILOWE .. NARZĘDZIA WIERTNICZE .. OLEJE ĘĘ 
CYLINDROWE, MASZYNOWE, TOWOTT I ŁÓJ. -. WSZEL- + 
b KIE PRZYBORY DO ELEKTRYKI .. MASZYNY PAROWE. bę 
pi DYNAMA FIRMY BARTELMUS I DONAT W BERNIE. $4 

== 
(h L. LIEBERMANN BORYSŁAW. 

— TELEFON 21.——= 
Rachunek Clearingu w pocztowej kasie oszczędności Nr. 71.969. Konto 

bankowe: Wiedeński Bank Związkowy. 

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

Rzemienie z balata, z gumy, ze skóry wyprawionej i surowej, ze 
szczeci wielbłądziej etc. Węże Iniane i parciane, pojedyncze i podwóine. 

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

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

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

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

Smary maszynowe i cylindrowe; smar Tovotte'a. 

że u ść 

IERENRNUWUNUNEUNE. 
Długoletni kierownik kopalń naitowych z odpo- 

wiedzialnością na I-szą i Il-gą klasę niebezpieczeń- 
stwa, obznajomiony szczegółowo z wszelkiemi agen- 
dami odnoszącemi się do samoistnego prowadzenia 
większych kopalń naftowych (przez czas dłuższy pro- 
wadził kopalnie nafty w zachodniej i we wschodniej 
Galicyi, obecnie od lat kilku zatrudniony w Borysła- 
wiu) poszukuje posady samoistnego kierownika ruchu 
dla prowadzenia większej kopalni nafty na prowincyji, 
ewentualnie wyjechałby za granicę. 

Łaskawe zgłoszenia „pod B* przyjmuje Redak- 
cya dwutygodnika „Ropa* w Borysławiu. 

Wydawca i odpowiedzialny redaktor INŻ. WŁAD. DUNKA DE SAJO.— Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. 
C.i. k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu. 
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| BANK 1 
PRZEMYSŁOWY 

dla Królestwa Galicyi i Ledomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem 

we Lwowie, ulica Trzeciego Maja I. 19. 
=== Telefon 1580. === 

Udziela kredytów przemysłowych długoterminowych 
we własnych obligacyach. 

piransuje przedsiębiorstwa przemysłowe. 
k ł ontuje i inkasuje weksle przemysłowe i kupieckie. 
dada wadya i kaucye w gotówce, efektach i we własnych 
» ik „gwarancyjnych pod bardzo dogodnymi wa- 

ami. i | 
Udziela poręki za kredyty podatkowe i cłowe. 

zyjmuje zlecenia giełdowe i udziela informacyi co do 
p korzystnej lokacyj kapitałów. 
rzyjmuje WKŁADKI ra książeczki wkłąadkowe i na 

rachunek bieżący pod bardzo korzystnymi warunkami 
I wydaje książeczki czekowe, Kwoty do 5 
dziennie wypłaca się bez wypo a 

wyr towy opłaca Bank z własnych funduszów. ynajmuje za niską opłatą najnowszej konstrukcyi schow- 
pancernyc 

"EBS kasowe od 9 rano do pół do 5 popoł. 
bez przerwy. 5 

Wynłacony kapitał akcyjny 10,000.000 K. 

Wydaje listy kredytowe na wszystkie miasta zagraniczne. 

wiedzenia. Podatek | 

opa Sea (Safe deposits) w stałowych kasach 

BIURO TECHNICZNE 
BRACIA STERN 

w BORYSŁAWIU. 

Maszyny, narzędzia, żelazo i artykuły 
techniczne dla wszystkich gałęzi 

przemysłu naftowego. 
cze 

Telefon 172. 

ADRES TELEGR.: BRACIA STERN, BORYSŁAW. 

„de 

(ROBERT KERM | Zastępstwo Witkowiek. fabryki rur. 
Centralne biuro dła Galicyi 
we Lwowie, Kopernika 18. 
s= Skład w Borysławiu me: 

wykonuje 
Rury wiertnicze spajane i bez szwu, 
Rury gazowe i wodociągowe, 
Rury rapociągewe dla wysokiego ciśatenia, 
Rury jazzy bez szwu, | 
Rury lane żelazne gaźowe i wodociągowe, 
Rezerwoary żelazne dla ropy, każdej wielkości, 
a; druciane marki: „Priv. ost. ung. Staats- 

isenbahn-Gesellschaft", 
Żerdzie ratunkowe i wiertnicze witkowickiej 

marki specyałnej, 
Suwaki wodne i ropne, modelu ciężkiego i lek- 

kiego, fabrykat specyalny, | 
Wszelkie armatury dla pary i wody. 

Fila wiedeńskiej tabryki narzędzi firmy Blaw'a I Sp. 
Wiedeń, KK/2, fiellwagstragse 4-—8. 

Cemmiki | oferty na żądanie odwrotaie darma | opłatnie. 
7 Adres na telegramy : Robert Kern — Lwów. 
cy, Telefon Nr. 766. |, $ 
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Bratcii Spitzmimn 
przedtem MAREK $EEMANN 

| DROHOBYCZ. 
Filie: w Borysławiu i Tustanowicach. 

Polecają 

swe składy bogato zaopatrzone w artykuły techniczne, 

przybory dla przemysłu naftowego i głębokich wierceń. 

JAKO SPECYALNOŚĆ POLECAJĄ : 
1. żelazo na żerdzi wiertnicze Austryackiego Alpińskiego 

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

tudzież A systemów z fabryk tow. akc. hut żelaza 
Zóptau i Stefanau, 

Emil Twerdy, 
4. dynamomaszyny i przybory elektryczne Austr. Zakładów 

Siemens i Schuckert, 
5. Narzędzia wiertnicze, żórawie i części składowe ma- 

szyn Galicyjskiego Karpackiego naftowego Towarzystwa 
akcyjnego, przedtem Bergheim 8 Mac Garvey. 

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

7. motory ropne, gazowe i benzynowe najnowszych sy- 
stemów, 

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

go. Bolinders Towarzystwo budowy maszyn, Wiedeń. 

elektrotechniczne dla wszelkich gałęzi przemysłu, tudzież 

| | 

| 3. maszyny do głębokich wierceń i wyciągowe, firmy 



BCE ZCHÓD 
TOWARZYSTW -*- 

dla HANDLU, PRZEMYSŁU i ROLNICTWA - 
'Wwe GWOWIE, — ul. Romanowicza Ne. 1. — Dom własny. 

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

Filie i składy: Borysław, _Tustanowice, Hubicze, 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 
"1 Ska we Wiedniu. — Fabryki pilników St. Egydyjskiego Towarzystwa przemysłu żelaza 

i stali we Wiedniu. — Fabryki maszyn Ernest Dania i Ska Wiedeń. — Pierwszego Galic. 
Towarzystwa Akcyjnego budowy wagonów i maszyn w Sanoku. — Fabryki śrub, ni-. 

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

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

L RER | Mazza | Momazezzzzzzi| | ARORRCOREA , | ERNONNSNNE , 

esa WEREIN_ RWE 

Fltr HANDEL, GEWERBE und ACRERBAU 
in GEMBERG,— Romanowiczgas5e Nr. 1.—Eigenes Haus. 

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

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

Oestęrreichische Mannesmannróhren-Werke G. m. b. H. Wien. — Galizische Bohrwerk- 
zeugefabrik Perkins, Mac: Intosh 8 Zdanowicz, Stryj. — Phosphorbronce-Industrie und 
Armaturenfabrik E. von Miinstermann, Bielitz. — Stahlwerke Gebr. Bóhler % Co., Wien. 
— Feilenfabriken der St. Egydyer Eisen- und Stahl-Industrie-Gesellschaft, Wien. — Werkzeug- 
maschinenfabrik Ernst Dania £ Co., Wien. — Erste Galizische Aktiengesellschaft fiir Waggon- 
und Maschinenbau, Sanok. — S$chrauben- Nieten- und Mutternfabrik Th. Pollak £ Sohn, Biała. 

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

Diverse technische Bedarfsartikel. 

JWWWWAAWAIAIWWWAWAĆ 
C. i. k. aaówoczy dostawca A. H. Łapa, drukarnia w Drohobyczu. 


